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Sekreterare ........................................................... Datum ............................... 
 Britt Sivertsen   

Underskrifter 

Justerare ........................................................... Datum ............................... 
     

 Justerare ........................................................... Datum ............................... 
     

   

Plats och tid Micorsoft Teams-möte kl. 10:00-12:00 
  
Beslutande ledamöter Birgitta Bergvall Kåreborn (ordförande) (Rektor) 

Pär Weihed (vice ordförande) (Stf rektor) 
Cathrine Norberg (Prorektor) 
Albin Allevret (Kårordförande Teknologkåren) 

  
Övriga närvarande Britt Sivertsen (sekreterare) 

Veronika Sundström (föredragande, chef för verksamhetsstödet) 
  
Protokollet omfattar §63 
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§63 

LTU framtida arbetsplats - inriktningsbeslut framtida 
kontorsmiljöer (LTU-1046-2020) 
Beslut 

Rektor beslutar 

att vid nyproduktion och ombyggnationer av kontorslokaler ska utformningen följa nedan 
beskrivna ramar. 

Inriktningen är att utforma nya typer av kontorsarbetsplatser som är flexibla och har tillgång 
till olika typer av miljöer för att stödja olika slags behov i arbetet men som inte utgår ifrån en 
utformning med personliga arbetsrum. Respektive verksamhet har möjlighet att inom dessa 
ramar utforma miljön efter egna förutsättningar. 
 

Sammanfattning 

Med anledning av att en ny byggnad (Deltakvarteret) planeras att uppföras på ytan där D-
huset ligger idag finns ett behov av ett inriktningsbeslut kring utformning av LTUs framtida 
kontorslokaler. Inriktningsbeslutet ska tillämpas vid utformningen av det nya Deltakvarteret i 
Luleå samt vid behov av ombyggnation av befintliga kontorslokaler inom hela Luleå tekniska 
universitet.  

Detta inriktningsbeslut fattas i huvudsak av följande skäl:  

 Det möter högt ställda krav på hållbarhet 

 Det möjliggör flexibla kontorsmiljöer som enkelt kan förändras utifrån framtida behov 

 Det uppfyller förväntningar på en professionell och inspirerande kontorsmiljö som 
främjar forskning, utbildning, möten och kunskapsutbyte 

 Det skapar förutsättningar att klara beslutade ekonomiska ramar för universitetets 
totala lokalkostnader 

Kontorsmiljöer med personliga arbetsrum för alla medarbetare kräver generellt sett mer yta 
och är svårare och dyrare att anpassa vid förändringar jämfört med kontorsmiljöer som stödjer 
ett situationsanpassat arbetssätt. Traditionella kontorsrum nyttjas generellt mellan 30 – 40 
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procent av arbetsdagen samtidigt som en sådan lösning ger en betydligt högre kostnad både 
vad gäller investerings- och driftskostnad. En större omslutande area leder till ökade 
driftskostnader under hela byggnadens livslängd. Flexibla arbetsplatser ger tillgång till olika 
typer av kontorsmiljöer och ger fler arbetsplatser per kvadratmeter än vad personliga 
arbetsrum medger. Genom att modellen är mera flexibel, yteffektiv och ekonomisk bidrar den 
till att uppnå de globala hållbarhetsmålen.  

  

För att uppnå ett hållbart byggande ska därför framtida kontorslokaler inom hela universitetet 
utformas så att kraven på flexibilitet, ekonomi och hållbarhet uppnås. Vid till- och 
ombyggnation ska flexibla miljöer skapas som inte bygger fler kvadratmeter än nödvändigt. 

Kontorsmiljöer ska uppfylla följande funktioner:  

 Det ska vara en arbetsplats att trivas på och vara stolt över  

 Det ska vara möjligt att utföra arbete som kräver hög koncentration 

 Det ska vara möjligt att prata ostört i telefon  

 Det ska vara möjligt att interagera och samverka med studenter, medarbetare och 
externa parter  

 Det ska vara möjligt att spela in föreläsningar, genomföra undervisning samt möten på 
distans  

 Samtliga medarbetare ska ha tillgång till en ergonomisk arbetsplats 

 Det ska finnas tillgång till förvaring och hantering av personligt arbetsmaterial samt 
material som omfattas av sekretess 

 Det ska finnas tillgång till klädförvaring 

 Arbetsmiljön ska vara trygg och säker 

  

Kontorsmiljöerna i Deltakvarteret omfattar i dagsläget ca 650 medarbetare och utformningen 
påverkar planeringen av hela kvarteret på många sätt. Det påverkar kvarterets totalytor, 
våningsplanens utformning, flexibilitet i byggnaden, framtida tolerabla hyresnivåer samt 
sätter förutsättningar för arbetssätten. Byggnadens utformning vad gäller olika husbredder 
sätter även gränser för kontorsmiljöernas utformning. Sammantaget så visar alla utförda 
studier att ett djupare hus är ett hållbarare och mera ekonomiskt alternativ. Däremot klarar 
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inte ett bredare husdjup kontorslösningar med personliga arbetsrum för samtliga medarbetare 
om lokalkostnaderna samtidigt ska hållas på en acceptabel nivå. Därför är inriktningen att 
skapa nya typer av kontorsarbetsplatser som stödjer ovan beskrivna funktioner och behov i 
arbetet.  

Detta inriktningsbeslut omfattar de yttre ramarna för det nya Deltakvarteret. Planeringen av 
Deltakvarteret ska utgå ifrån en fördefinierad kvadratmeteryta med en indelning i enheter för 
arbetsgrupper om ca 60 medarbetare med hela skalan av aktivitetszoner - tyst, aktiv och 
mellanzon. Indelning i enheter görs för att underlätta orienterbarheten för både medarbetare 
och studenter men även för att ge möjlighet att utforma enheten efter respektive verksamhets 
behov. Utformning och möblering av enheten ska göras av projektgruppen för Deltakvarteret 
tillsammans med den verksamhet som ska placeras i enheten i en fortsatt process. 
Verksamheten har stora frihetsgrader att utforma enheten efter behov i arbetet t ex vad gäller 
antalet mindre mötesrum och behovet av antalet fokusarbetsplatser. 

  
 

Expedieras till  

Institutionsregistratorer för vidarebefordran prefekter och administrativa chefer, Lena 
Abrahamsson, Mats Näsström, Lars Nyberg, Annica Sandström, Pär Weihed, studentkårerna, 
verksamhetsstödets ledningsgrupp, fackliga representanter 
 

Paragrafen är justerad 
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