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Övergripande Campus 

För att hålla er uppdaterade angående vad som händer på området och ha tillgång till information även 

mellan dessa utskick 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. 

 

Utemiljö 

Luleå Energi arbetar med att återställa markytorna på södra sidan av hus A, vid Kideus Förskola. 

Arbetet är i slutfasen de väntar nu på svar när asfalten kan tillverkas och levereras. 

 

Pumpen till fontänen på Tekniktorget är fortfarande på reparation men förhoppningsvis är den snart 

igång igen. 

 

Regnbågsallén 

Entrén till biblioteket och Polarforskningssekretariatet är öppen via en passage från Universitetsvägen 

och Entré B8 håller öppet för inpassering till hus B via Regnbågsallén.  
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För att passera genom området behöver ni använda er av antingen Laboratorievägen norr om campus 

eller Universitetsvägen på den södra sidan. Vi är medvetna om att detta innebär omvägar som kan 

försvåra er vardag under en period men hoppas på er förståelse.  

 

Innanför avspärrningarna pågår arbetena för fullt. Bland annat byggs det sittplatser, cykelskärmtak 

monteras och marksten läggs. 

 

 

 

Mellan Hus B och Hus E  
Entré B8 hålls öppen för tillträde till hus B via Regnbågsallén.  

 

Mellan Hus C och Hus F 

Från och med den 1/7 stängs Regnbågsallén för passage mellan Kunskapens bro och korsningen 

Regnbågsallén-Geogränd, eller annorlunda uttryckt mellan hus C och hus F. Arbeten kommer att ske 

hela vägen fram till Kunskapens bro vilket innebär att bron kommer att stängas av och omledning ske 

runt hus C och hus F. 

 

Vintergatan 

Arbeten kommer att genomföras vid Universitetsvägen under vecka 25-27. Under den perioden 

kommer vägen att smalnas av något, taxificka och busshållplats påverkas ej.  
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Hus A/α 

I hus A pågår inga arbeten aktivt för tillfället. Renoveringsåtgärder i A2400-korridoren inleds ungefär i 

samband med terminsstarten HT-21. 

Omfattningen på åtgärder för resterande delar av A-huset är presenterade för LTU, planering för 

genomförande genomförs tillsammans mellan projektet och LTU påbörjas innan sommaren och 

kommer fortsätta efter semestern. 

 

Fuktkvoten i golvavjämningsmassan i A3568 har kommit ner under gränsvärden och arbetet med att 

färdigställa golvet har återupptagits. Arbetet beräknas bli klart till midsommar. 
 

Efter semestern återupptas arbetet i foajé A3. Så här långt är väggen är uppförd och spackling och 

målning är genomfört. 

 

Hus B/β 

Arbetet med att byta ut skadat material på bibliotekstaket fortsätter enligt plan. Vi gör allt vi kan för att 

hålla störningarna på en så låg nivå som möjligt och beklagar om vissa moment i arbetet upplevs som 

störande för verksamheten. Projektet gör vad som är möjligt för att åtgärderna på taket ska bli klara 

före terminsstart HT-21, även om den målsättningen är ganska offensiv. 

 

Arbetet med att åtgärda skador i ytterväggen i B192 mot Regnbågsallén pågår för fullt. Åtgärderna 

upplevde lite motång under vecka 22 då det konstaterades att två glaspartier måste ersättas. Det är 

tveksamt om dessa hinner anlända före semestern, men det är ingen risk att det påverkar 

tillgängligheten på hörsalen från och med välkomstperioden i augusti. 

 

Boassin, Personalrum B161 och Stora Blå Hallen B183 är återlämnade till respektive verksamhet. 

Preliminär omfattning samt tidplan med start under hösten för åtgärder är presenterad för LTU. 

 

Hus C 

Arbeten pågår precis som tidigare på flera platser i huset samtidigt. På insidan pågår intensivt arbete i 

etapp 6 för att hinna färdigställa ljusgården till skolstart. Plattsättarna jobbar med att lägga klinker i 

korridorerna, bland annat utanför StiL och snart börjar den nya receptionen att ta form.  

 

 

 

 


