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Följebrev till lokalprogram för Delta-kvarteret 
Detta dokument beskriver det arbete som bidragit till att ta fram ett lokalprogram för Delta- 

kvarteret. En beskrivning av gjorda antaganden, arbetsgång och identifierade kvarstående 

frågeställningar. Lokalprogrammet för hela kvarteret har varit uppdelat i två 

delinlämningar, som i lokalprogrammet benämns som bilaga 1 som behandlar 

studiemiljöer, offentliga miljöer och personalytor, samt bilaga 2 som behandlar labbmiljöer 

och logistik.  

 

1 Generellt 

1.1 Läsanvisning lokalprogram 

Lokalprogrammet är indelat i tre delar 

- En inledande del med sammanställning av samtliga ytor, sambandsdiagram och 

övergripande utgångspunkter för hela Deltakvarteret 

- Bilaga 1, den första delleveransen som innehöll alla ”torra miljöer” så som 

studiemiljöer, offentliga miljöer och personalytor 

- Bilaga 2, som innehåller labbmiljöer och logistik 

Lokalprogrammet genomlyser ytbehov och lokalers funktioner och samband. Det ligger till 

grund för programhandlingen där underlaget fördjupas och utvecklas. Uppgifter                      som fast 

och lös inredning, digital utrustning mm ska ses som vägledande och kommer att bearbetas 

vidare i kommande skeden. 
 

1.2 Arbetsgång för fastställande av lokalprogram 
 

 Färdigt utkast från arkitekt granskas av projektgruppen 

 Justeras av arkitekt efter inkomna synpunkter 

 Genomgång av institutionsägda miljöer med resp ledning 

 Presentation för prioriteringsgrupp  

 Justering av arkitekt efter inkomna synpunkter 

 Testschemaläggning av undervisningslokaler, endast delinlämning 1 

 IYM med möjlighet att lämna in synpunkter, endast delinlämning 1 

 Presentation CSG 

 Fastställs av prioriteringsgrupp och styrgrupp innan leverans 
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1.3 Tidplan 
Slutligt lokalprogram beslutas på prioriteringsgrupp/styrgrupp april/maj-2021 

 

2 Labbmiljöer 

2.1 Bilaga 2, Labbmiljöer 

Den övergripande principen för arbetet med lokalprogram för labbmiljöer är att miljöerna 

ska samordnas med utgångspunkt från konstruktions- och installationsmässiga behov så att 

framtida verksamhetsförändringar underlättas. Lokalprogrammet presenterar sex 

typmiljöer som svar på den principen. För att hantera frågeställningar där beslut saknas 

arbetar Deltaprojektet med antaganden. Antaganden presenteras i separat bilaga. 

Arbetet har genomförts inom delprojekt för labbmiljöer i Deltaprojektet. I första fasen av 

arbetet konkretiserades typmiljöer på övergripande nivå av projektledare för typmiljöer 

med stöd av arkitekt och representation av en begränsad del av verksamheten. I fas 2 

fördjupades underlaget från fas 1 tillsammans verksamheten med särskilt fokus på 

respektive forskningsämnes behov med ett utkast av lokalprogram som resultat. Parallellt 

med granskning av utkast på lokalprogram genomfördes fas 3 med fördjupningsarbete för 

att förfina uppskattade ytor och samband. I fas 4 hanterades granskningskommentarer och 

justeringar från fördjupningsarbete i fas 3.  

Kontinuerlig dialog har förts med berörda prefekter och arbetet med lokalprogrammet har 

varit en stående punkt på SBNs ledningsgrupp då huvuddelen av programskrivna 

labbmiljöer stödjer institutionens verksamhet.  

2.2 Bilaga 1, Delprojekt 2, IT, sensorer och människor 

Text nedan (grå) från delleverans 1 har utgått. Frågeställningen har löst under arbetet med 

övriga labbmiljöer. Miljöerna hanteras i bilaga 1 som studiemiljöer på grund av lokalens 

beskaffenhet och att merparten av aktiviteterna i lokalerna är laborativa moment i 

utbildning.  
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3 Logistik 
Logistik i lokalprogrammet representerar Universitetsservice ytor och har arbetats fram  

tillsammans med berörda arbetsgrupper. En idé om en servicehub har tagits fram som samlar 

upp servicebehovet kring godsmottagning, vaktmästeri samt centralförråd. Utöver det har 

övergripande logistikflöden inom Deltakvarteret samt till övriga hus hanterats på 

övergripande nivå. Fördjupning av kravställning på logistikflöden för hela Deltakvarteret sker 

i nästa fas av arbetet. 

 

4 Studiemiljöer 

4.1 Gjorda antaganden 

Det vi har gjort hittills rörande studiemiljöer i Deltakvarteret bygger på följande 

grundläggande antaganden 

 Universitetet kommer även fortsättningsvis att vara ett campusuniversitet vilket 

innebär en hög fysisk närvaro med tillgång och närhet till forskningsmiljöer och 

högkvalitativa studiemiljöer. 

 Universitetet ska ses som en enhet där Delta ska komplettera de andra byggnaderna 

som kommer att vara i bruk då Delta tas i bruk 

 Universitetet behöver inte fler “vanliga” lokaler utan lokaler som förstärker andra 

delar av lärprocessen 

 De lokaler som färdigställs i Delta ska hjälpa studenter att bearbeta information 

snarare än att ta in information. Den pedagogiska forskningen visar tydligt att lärande 

sker när studenter kognitivt bearbetar och det är detta som lokalerna ska försöka 

stötta 

 Studiemiljöer behöver hjälpa studenter att se sin framtid genom exempelvis att de 

utbildningar som behandlar lärande sker i en dräkt av skola 

 Studenter behöver ett hemma. Därför är ett antagande eller snarare ställningstagande 

att liknande utbildningar klustras tillsammans 

4.2 Sammanfattning 

Processen med Deltakvarteret började med att försöka ta ut en möjlig färdriktning utifrån 

var undervisningen kommer att vara i framtiden. De miljöer som skapas Deltakvarteret ska 

i grunden hålla under de närmaste 50 åren. Det vi kan se över denna tidsperiod är bland 

annat att: 

 Digitaliseringen och andra former av distansundervisning kommer att öka samtidigt 

som 

 Mängden MOOCar kommer att öka och 

 Behovet av att processa den kunskap som genererats kommer även öka 

Tillsammans med detta har ett inriktningsbeslut om att LTU även fortsättningsvis ska vara 

campusuniversitet tagits, vilket ställer krav på funktionella miljöer för lärare att arbeta i och 

för att studenter att processa. Även om vi genom bland annat den specifika situation Covid 

19 bidragit till ser en ökad anpassning till olika former av distansundervisning kommer 

behovet av funktionella lärmiljöer att kvarstå. Däremot behöver de kunna stötta 

lärprocessen på ett annat sätt än tidigare med tydligare fokus på bearbetning av kunskap. 

http://www.ltu.se/
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Nästa steg i arbetet var att arrangera workshops med lärare, personer i ledningsfunktion och 

studenter. Dessa workshops lade grunden till den konceptkatalog som ligger på webben där 

ett antal olika typmiljöer skisserades. Denna konceptkatalog är sedan antagen av rektor. En 

viktig input i detta skede av arbetet var att inventera vilka typer av lokaler vi har idag samt 

att tillsammans med schemafunktionen simulera beläggning av salar. Från 

schemafunktionen fick vi då reda på att det är salar i storleksordningen 40-80 studenter som 

är det stora problemet samt att i de riktigt stora kurserna, framförallt baskurserna i 

matematik och fysik tvingas man att dela upp kurserna i den typ av undervisning som 

passar för stora grupper då det inte finns salar som klarar stora grupper i den utsträckning 

som önskas. 

I arbetet har den senaste tiden genomförts dialoger med personal på KKL, HLV, ETS och 

SRT kring de generella studiemiljöerna. Även TVM och SBN har tillskrivits men de har 

inte besvarat inbjudan. Vidare har skyddsombud och studenter deltagit i dialoger. Det 

förslag för ämnesspecifika miljöer som tagits fram har letts av Peter Törlind och Kåre 

Synnes i dialog med företrädare för KKL, HLV och SBN 

 

4.3 Frågeställningar som kräver ytterligare utredning 

Det finns många frågor som kräver fortsatt utredning. Bland de mer centrala återfinns 

 Hur skapas en hemvist för studenter utan att andra studenter känner sig utanför 

 Den exakta placeringen av olika lokaler i förhållande till varandra 

 Öppenheten i Delta är under utredning. Hur kan studenter och anställda vara trygga 

samtidigt som universitetet behöver öppna sig utåt 

 Fördelningen av informella studieplatser i förhållande till ämnen 

 Hur ska vi kunna tillmötesgå tankar om Makerspace och Tekniskt experimentell 

upplevelsestudio som omnämns i konceptkatalogen utan att driva kostnader 

I programskedet kommer med all säkerhet ytterligare frågeställningar att uppstå 

 

5 Offentliga/samverkansmiljöer 

5.1 Gjorda antaganden 

Utgångspunkten och målet för de offentliga miljöerna och samverkansmiljöerna är att skapa 

en flexibel och central mötesplats med funktioner som möjliggör för att universitetets 

uppdrag inom Forskning, Undervisning, Samverkan ryms här. I konceptkatalogen 

beskrivs miljön som öppen, dynamisk, kreativ, interaktiv och digitalt möjliggjord. Miljön 

fyller många funktioner och kan användas på många olika sätt, vilket gör att platsen både 

dagtid och kvällstid blir en livlig och interaktiv miljö med känsla av den urbana staden i 

universitetet, eller universitetet i staden, men den erbjuder också lugna, tysta platser för 

fokuserat arbete för studenter, medarbetare och besökare. 

Det betyder att miljöerna: 

 Är nära till ”allt” 

 Är lätt att hitta till – ett riktmärke 

 Stärker universitetets kapacitet som mötesplats 

 Erbjuder ett rikt utbud av mötesplatser 

 Har stor betydelse för studenter, forskare och medarbetares trivsel och resultat. 

(Campusplanen) 
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Vidare så har arbetet utgått från följande: 

 Universitetet ska ses som en enhet där Delta ska komplettera de andra byggnaderna 

som kommer att vara i bruk då Delta tas i bruk. 

 Arenan, och mötesrum ska ha hög beläggningsgrad och vara användbara för både 

personal och studenter. 

 Arenan och mötesrum används för en variation av aktiviteter såsom undervisning, 

möten och event. 

 I mötesnoden skapas en variation av mötesrum med stort fokus på kreativa, flexibla 

mötesrum för hela universitetet, främst i storlekar som kompletterar det som redan 

finns på universitetet, men också som ersättning för mötesrum som vi tappar i C, D & 

F-husen. 
 

5.2 Sammanfattning 

Arbetet under förstudien har skett med många parallella processer för att få en rik bild av 

behov, idéer och möjligheter. Det innebär kunskaps- och behovsinventering från många 

källor. 

 

Bland annat har vi samlat kunskap och erfarenheter från tidigare möten eller studiebesök på 

andra lärosäten eller platser som kan bidra med lärdomar har använts som input (STORM, 

Open Lab KTH, De Krook, Aalto, ORU, mfl) 

 

Vi har haft en diskussion med Visit Luleå kring möjligheter av att erbjuda event och 

konferenser i Luleåområdet och det visar sig att det finns ett stort behov av miljöer i 

segmentet 400–700 personer. 

 
En enkät med fokus på event och möten skickades ut till personal på LTU under våren. 
Inom ramen för event och möten ställdes frågor om workshops, seminarier, konferenser och 
möten. Enkäten låg ute på den interna LTU webben mellan den 22/4-7/5-2020 och den 
fanns både på svenska och engelska. Information om den spreds till Inst-admin, prefekter 
och inst-webb med uppmaningen att uppmana personal att svara på enkäten. Totalt har 178 
personer svarat på enkäten men eftersom det var en omfattande enkät med 60 frågor så har 
alla har inte slutfört den fullt ut. Resultatet ger trots detta en indikation om både nuläge och 
behov på LTU vad gäller event och möten. 

 

Tillsammans med Lennart Pettersson och Karin Bolldén genomfördes en workshop med 

fokus på Arenan där alla variationer av användning fokuserades (event, undervisning, 

övrigt). I denna workshop deltog både personal och studenter. 

Ett antal möten har genomförts med LTUs kulturföreningar för att diskutera och förstå 

deras situation och behovsbild kring Arenan. 

 

Eftersom Arenan ska ha mellanväggar som går att öppna upp och den ska vara väl 

fungerande både i delat upp öppnat format. Detta innebär att akustiken blir ännu mer viktig 

att adressera än den normalt skulle vara och för detta syfte har vi haft möte med forskare 

inom ljud och akustik för att diskutera olika lösningar och hur de påverkar akustiken i 

Arenan. 
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Utifrån allt material, svar och idéer från enkät och WS, utvecklas idéer, skisser och 

ritningar tillsammans med arkitekter och detta presenteras för studenter, personal och 

ledning för att få feedback och därefter förfina idéer, skisser och ritningar i en iterativ 

process. 

 

Arbetet är också samordnat med de andra delprojekten för att undvika suboptimering kring 

Arenan och mötescenter. Detta innebär att vi tillsammans gör analys av mötesrum och 

Arena med fokus på antal, storlekar, funktion och beläggning, Analys av den Centrala 

Noden med stort fokus på funktion samt analys med fokus på samband, närhet, avstånd 

mellan de olika funktionerna. 
 

5.3 Frågeställningar som kräver ytterligare utredning 

Utformningen och funktionen av den centrala noden behöver vidare utredning. 

Krav på ljudnivåer i Arenan behöver fortsatt utredning, samt lösningar för uppträdanden i 

Arenan. Detta inkluderar till exempel rån, kulisser och Ridå. 
 

6 Kontorsmiljöer 
Eftersom att beslutet kring vilken typ av kontorsmiljö som ska tillämpas i Deltakvarteret 

inte är taget har dessa ytor inte behandlats i lokalprogrammet. Ytan har hanterats som i 

konceptkatalogen som en yta/medarbetare. Beslutet kring kontorsmiljöerna förväntas 

komma inom kort och då kommer även arbetet med kontorsmiljöerna fördjupas. 
 

 

7 IT-miljöer 
Arbetet med IT-miljöerna i byggnaden pågår kontinuerligt och projektledaren för IT 

jobbar kontinuerligt med alla miljöer i byggnaden och kommer att göra så genom hela 

projektet. I inledningsdokumentet finns övergripande utgångspunkter sammanställda 

 

8 Säkerhet 
Arbetet med säkerheten i byggnaden pågår kontinuerligt och projektledaren för Säkerhet 

jobbar kontinuerligt med alla miljöer i byggnaden och kommer att göra så genom hela 

projektet. I inledningsdokumentet finns övergripande utgångspunkter sammanställda 
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