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Övergripande Campus 

För att hålla er uppdaterade angående vad som händer på området rekommenderar vi att ni laddar hem 

appen Mitt Campus där vi löpande fyller på med aktuell information om sådant som kan komma att 

påverka er vardag.  Där finns samlad information om campus, om byggnaderna och kontaktuppgifter 

till våra medarbetare. Dessutom kan ni på ett enkelt sätt skapa och följa er felanmälan.  

 

Det pop-up kontor Akademiska Hus tidigare haft i hus B blir nu i Corona-tider digitalt. Varannan 

torsdag kan ni chatta eller prata med oss klockan 11.00-13.00 via Teamslänken nedan, nästa tillfälle är 

den 28 januari.  Passa på att ställa era frågor om till exempel utvecklingen av campus eller något av de 

pågående projekten, hoppas vi ses! 

 Klicka här för att delta. 

 

Under januari månad kommer filterbyten i våra ventilationsaggregat att påbörjas, detta gäller samtliga 

hus på campus och görs för att ventilationen ska fungera optimalt.   

 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzcwNGRjN2MtY2E4Yy00NjE1LTg0ZGQtZDU4NjI0MDRhZTll%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a0cec58b-57a0-42ee-9828-0c8a343fac83%22%2c%22Oid%22%3a%226b320dcb-8f68-4973-b7a7-4e1e29735263%22%7d
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Utemiljö 

Luleå Energi kommer att genomföra arbeten i fjärrvärmeledningen som går mellan hus A och 

Teknikens Hus. De kommer att börja med de skarvar som är vid Teknikens Hus personalparkering.  

Hela arbetet kommer att ta cirka 2–3 veckor och återställning av ytor görs i samband med det andra 

arbetet vid Universitetsvägen. Arbetet ska inte påverka trafiken. 

 
Regnbågsallén 

Mellan Hus A och Hus D 
Vid parkering D-hus P1, kommer 9 parkeringar att behöva stängas av två dagar under vecka 4 för 

montage av ny transformatorstation vid Laboratorievägen. Vilka parkeringar det gäller framgår av 

bifogad avspärrningskarta (den röda ruta som ej är ifylld) och mer information lämnas till berörda. 

 

 
 
Mellan Hus C och Hus F  

En del mindre elarbeten pågår i området. 

Entré C14 är stängd med anledning av kabelarbeten utanför ingången, den planeras öppna igen under 

vecka 4. 
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Hus B/β 

Under vecka 3–4 utförs underhåll i styrelserummet B1309 då vi byter ut all allmänbelysning. 

 

Hus C 

Entré C14 är stängd med anledning av kabelarbeten utanför ingången, den planeras att öppna igen 

under vecka 4. 

Entré C12 kommer att vara öppen under vecka 3–4 samt hela plan 3 fram till föreläsningssal C305. 

Från och med vecka 5 kommer entré C12 samt hela korridoren på plan 3 att vara stängd och endast 

fungera som nödutrymning.  

Hela korridoren på plan 2 stängs från och med måndag vecka 3 och kulverten från hus F under 

Regnbågsallén till hus C mellan entré F11 och C12 blir avstängd. 

Schaktning utanför entré C9 (STUK) runt hörnet och upp till gasförrådet påbörjas vecka 3 och i 

anslutning till schaktning kommer även ställningar längs fasaden att uppföras. 

Vår entreprenör påbörjar arbetet med att såga upp plattan för gamla soprummen mellan hus C och 

paviljongerna U/V vilket kan medföra vissa störningar. 

Fortsatt rivning av ytterväggen på hyllan genomförs under vecka 3. Arbetet pausades under vecka 2 då 

vi inte vill lämna väggen utan isolering under de mycket låga temperaturer som råder under vecka 2. 

Under vecka 3–4 kommer den nya fasadplåten att börja monteras längs södra fasaden av hus C mot 

paviljong S. 

 

Hus E 

Arbeten pågår med att måla väggar och golv i källarkorridoren. 

Med hjälp av HÖ-Allbygg har vi påbörjat utredning av kalla kontor i korridor E280. 

 

Hus F  
Vid Tunga labb pågår arbeten inom avspärrningarna. Ett materialtält är placerat utanför hus K där det 

tidigare stod en container.   

De plåtarbeten som ska utföras på fasaden vid Grafiska tjänster har blivit uppskjutna och förväntas 

komma igång vecka 4. 

Hus K  

Arbeten med sista etappen pågår.  

 
 


