
 

 

 

 

AKADEMISKA HUS Luleå 2021-09-23 

 

Informationsbrev vecka 39-40 2021 
Luleå tekniska universitet 

Camilla Friberg  

Marknadskoordinator 
073-054 08 63 

 

 

 

 

Övergripande Campus 

För att hålla er informerade om vad som händer på campus när det gäller fastigheter och byggprojekt 

så rekommenderar vi att ni laddar hem appen Mitt Campus. Där uppdaterar vi regelbundet med saker 
som kan komma att påverka er vardag. Där går det även enkelt att hitta kontaktuppgifter till 
husansvariga eller att göra och följa en felanmälan. 
 

Test av brandlarm kommer att ske i samtliga hus på campus under vecka 40-41, nedan finns detaljerad 
information angående dag och tid för respektive hus. 
 
Måndag och Tisdag 4-5/10 klockan 18.00-21.30 genomförs test i följande hus: Hus A, Alfa, Alf, Hus 

F, Hus K, Studenternas Hus och paviljongerna R och T. 
 
Måndag och Tisdag 11-12/10 klockan 18.00-21.30 genomförs test av brandlarm i följande hus: Hus B 
och Beta, Hus C, Hus E och paviljongerna U,V och S. 

 

Utemiljö 

Onsdag den 6/10 kommer ena infarten till parkering bakom hus E att stängas av då en elkabel ska 
grävas ner. Tillträdet till parkeringen påverkas inte då det finns två infarter. 
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Regnbågsallén 

Efter ett intensivt arbete under sommaren kan vi nu glädjas åt en ny uppfräschad utemiljö på campus 
som verkligen inbjuder till social samvaro, hoppas ni tycker lika mycket om resultatet som vi.  

En del mindre arbeten med målning, belysning och cykelskärmtak återstår på de ytor som öppnats och 
de kommer att färdigställas under hösten. Projektet gör nu klart ytan mellan Hus C och Hus F, längs 
Geogränd samt vid Tekniktorget och  de beräknas vara klara till årsskiftet. 

 

Tekniktorget-Studenternas Hus 

Utanför Studenternas Hus pågår arbeten med att skapa nya sittplatser och planteringar. En av dörrarna 
är stängd för in- och utpassering men är fortfarande nödutrymning. Arbetet beräknas pågå till oktober.  
 

Mellan Hus B och Hus E  

Vid hörsal B192 i slänten mot Polstjärnan kommer vi att starta arbeten med att riva och därefter bygga 
en ny trappa. Området kommer att vara avspärrat under perioden arbetet pågår. 

 
 

Mellan Hus C och Hus F 

Regnbågsallén är stängd för passage mellan Kunskapens bro och korsningen Regnbågsallén-Geogränd. 
Arbeten i anslutning till Kunskapens bro kommer att utföras, se omledning runt Hus C och Hus F. 
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Avspärrningen runt hus C på den sida som vetter mot Porsöcentrum har utökats vilket gör att gång- 
och cykeltrafik hänvisas till andra sidan vägen.  

 
Geogränd 
Geogränd öppnas vecka 38 norr om nod 2 (korsningen Geogränd-Regnbågsallén). Avspärrningarna i 
noden utökas något söderut för att färdigställa de sista markarbetena vilket gör att tillträde till 

Regnbågsallen via södra delen av Geogränd ej kommer att möjlig. Detta kommer att kvarstå till och 
med oktober.  
 

Vid Laboratorievägen i kurvan mot Geogränd kommer halva vägen att spärras av. Arbeten pågår där 
vecka 38-40. 

 

Hus A/α 

Rivning pågår i korridor A2400. Ställningar är monterade på innergård och mot Teknikens hus och nu 

pågår montering av väderskydd på ställningarna. Soprum A2402 är stängt och nytt tillfälligt soprum 
finns i lokal A1511. Den förändringen för sophanteringen förväntas kvarstå till och med februari 2022. 
 
En grå informationstavla finns nu placerad i korridoren innanför entré A2035 mellan lärosalar A2028 

och A2029. Där kommer vi löpande att hänga upp aktuell information kring de renoveringar som pågår 
i huset.  
 
Utanför Teknikens hus entré är en passage med stängsel uppsatt som leder västerut. Detta är för att 

minimera risken för att yngre gäster hos Teknikens hus som kommer med buss ska springa ut på 
Tekniktorget där en del byggtrafik förekommer.  

 

Hus B/β 

Ställning och väderskydd ovanpå bibliotekstaket är färdigmonterat. De parkeringsplatser som togs i 
anspråk i samband med monteringen är nu åter öppna. 
 

Den 7/10 kommer mörkläggningsgardiner att monteras i hörsal B192 och salen håller då stängt. 

 
Torsdag den 7/10 kommer även trycket i sprinklersystemet att testas i Hus B och Beta. 

 

Hus C 

Efter en tid med flytt av verksamheter mellan olika etapper så börjar de flesta vara på plats i sina nya 

eller tillfälliga lokaler. Mitt Livs StiL har börjat använda sin nya reception och fysioterapti/massage 
och studenthälsan hittar ni nu i C300 korridoren. Under vecka 38 har projektet påbörjat ytterväggsbyte 
i etapp 4. Det är främst Mitt Livs StiL som påverkas av kommande störningar. 
 

Torsdag den 7/10 kommer trycket i sprinklersystemet att testas. 


