CAMPUSPLAN
SKELLEFTEÅ

INLEDNING
Campusplanen utgår från en gemensam vision
av ett framtida Campus Skellefteå år 2030.
Huvudsyftet med planen är att skapa en samsyn
kring campus kort- och långsiktiga fysiska
utveckling. En tydlig bild av en önskvärd framtid
som kan förmedlas till nuvarande och framtida
aktörer på campus såväl som till allmänheten.
Skellefteå är i förändring. Med den största
industrietableringen i modern tid skrivs inte
bara svensk industrihistoria, det sätter också
Skellefteå och norra Sverige i centrum för
Europas gröna omställning. Batterifabriken
Northvolt förväntas ge ett tillskott på upp emot
3000 arbetstillfällen i Skellefteå och indirekt ännu
fler. Med en växande befolkning ser vi framför oss
ett kraftigt ökat behov av utbildningsmöjligheter.

En av Skellefteås viktigaste utmaningar är att
klara kompetensförsörjningen. Satsningen
på Campus Skellefteå är en viktig del i den
utvecklingen.
Visionen ”Campus Skellefteå möter samhällets
behov av banbrytande innovation, tillämpad
forskning och hållbart lärande. Snabbfotat,
pragmatiskt och samverkande” tydliggör campus
roll för nytänkande och utveckling av framtidens
lärande och tillämpad forskning med regional
anknytning. Den tydliggör också vikten av att vara
en attraktiv och öppen plats som ger plats för
samverkan och idéer till nya produkter, tjänster
och företag och där den fysiska miljön bidrar till
att utveckla och förstärka områdets profil.

”Campus Skellefteå möter samhällets behov
av banbrytande innovation, tillämpad forskning
och hållbart lärande. Snabbfotat, pragmatiskt
och samverkande”
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restaurang, studentutrymmen och kontorshotell
till för området passande företag. Västerut finns
kvarteret Assistenten med Campushallen och
studenternas hus STOCK. Kvarteret Laboratorn
inrymmer Umeå Universitet, men också
datasalar, CV och Lärcentrum. Här skedde
också det senaste tillskottet på området i form
av T2 college. Kvarteret Prefekten inrymmer
företagshus och lokaler för VUX/YH.

I december 2019 tog kommunfullmäktige beslut
om en ny organisation för Campus Skellefteå.
Målet är dels att området i högre utsträckning
ska förknippas med högre utbildning och attVillagatan
lärcentrum ska utvecklas till en framsynt aktör
som också har inriktning mot högre utbildning.
Ansvaret för campusutveckling lades med detta
KÄRRAN
på kommunledningskontoret.
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Under det senaste decenniet har verksamheten
på campusområdet förändrats. Ett minskat
lokalbehov från Umeå Universitet sammanföll
med ett ökat lokalbehov av vuxenutbildning och
SFI. I J- och K-husen, som byggdes som en form
av företagshotell, har de senaste åren också
inrymt en stor del aktörer med koppling till
arbetsmarknadsinsatser. Med detta har området
kommit att inrymma hela utbildningskedjan, från
grundvux, SFI och arbetsmarknadsinsatser till
vux, yh och högre utbildning och forskning.
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De senaste cirka 20 åren har kvarteret Forskaren
bestått av verksamhet kopplat till Luleå Tekniska
Universitet och Rise. Kvarteret Teknologen,
mot E4:an och älven, byggdes för bibliotek,
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Några år in på 2000-talet byter området namn
från Skeria till Campus Skellefteå och utökas med
Forum och Campushallen. I planbeskrivningar
för området från denna tid, som fortfarande är
gällande, anges målsättningen 5000 studerande
och anställda på området.
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TEKNOLOGEN

Campus framväxt
Utvecklingen av Campus Skellefteå började
under tidigt 70-tal som en del av Norrlands
tekniska högskola samt placering av IUC.
Området kallades SKERIA och planeringen
följde tidstypiska principer om zonering och
trafikseparering med en tydlig entré och att
grannområdet västerut inte skulle vara nåbart
med bil. På 1980-talet tog stadsarkitektkontoret
fram nya idéer för områdets utformning, inte
minst mot E4:an och älven. Runt 90-talet
ändrades idéerna kring centrumplaneringen,
bland annat i samband med att så kallade
cityuniversitet kom i ropet. Centrum skulle växa
söderut över älven till Sörböle istället för västerut
mot Prästbordet. På det sättet kom området att
vara en tänkt del i ett framtida centrum, och med
detta kom behov av att öppna upp gator och
områdesentréer på samma sätt som norr om
älven.
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Campus idag
SKELLEFTEÅ FÖRÄNDRAS
Skellefteå och norra Sverige är i fokus för
Europas gröna omställning. Vi har redan i dag
ett starkt näringsliv som leder utvecklingen inom
sina respektive branscher. Vi ser ett intresse
av fler och större företag som vill etablera sig
i området. Under 2019 startade bygget av
Northvolt Ett. Med ett förväntat tillskott på upp
emot 3 000 arbetstillfällen i Skellefteå – indirekt
många fler – så ser vi framför oss en växande
befolkning såväl som ett kraftigt ökat behov
av utbildningsmöjligheter inom för Skellefteå
befintliga såväl som nya branscher.
Att klara den framtida kompetensförsörjningen är
en av Skellefteås viktigaste utmaningar. Behovet
av utbildad arbetskraft kommer att vara enormt
de närmaste åren. Satsningen på Campus
Skellefteå är en viktig del i den utvecklingen.
Det handlar dels om att stärka högre utbildning
och forskning i Skellefteå, men också att utveckla
innovativa utbildningssamarbeten och miljöer med
koppling till den nya industrin.
Elektrifiering och övergång till hållbara
energikällor är högt på agendan internationellt
och inte minst på europeisk nivå. Europeiska
kommissionen lyfter fram Europa som attraktivt
för fler etableringar av batterifabriker, men
menar samtidigt att det är viktigt att ta fram
ritningar och modeller för hur utbildning för
detta kan designas och implementeras i hela
utbildningssystemet. Skellefteå leder idag det
arbetet via Albatts-projektet och är tillsammans
med branschen med och utvecklar nya koncept
för utbildning och kompetensväxling kopplat
till detta. Det innebär att Skellefteå inte bara
tar täten i den gröna omställningen utan också
för utbildningar som kan möjliggöra detta på
europeisk nivå.

6

PÅ CAMPUS IDAG OCH KOMMANDE ÅR
Det finns idag två universitet med verksamhet
på Campus Skellefteå, Umeå Universitet med ett
hundratal studenter på olika distansutbildningar
och Luleå Tekniska Universitet med cirka 300400 studenter fördelat på 10 campusförlagda
program. Det är framförallt Luleå Tekniska
Universitet som genom forskning och utbildning
bidrar till nationell och internationell rekrytering av
studenter, doktorander och forskare.
Luleå tekniska universitet och Skellefteå kommun
har under 2019 ingått en avsiktsförklaring
om strategisk samverkan. I denna betonas
att “Skellefteå är en av universitetets fyra
verksamhetsorter som bedriver regionalt viktig
utbildning och framstående behovsmotiverad
forskning. Verksamheten i Skellefteå utgör
en central del i universitetets utbildning
och forskning inom träteknik, elkraftteknik
och distribuerade datorsystem. Skellefteå
har något av en ledarroll för den svenska
trätekniska utvecklingen och har tagit ledtröjan
när det kommer till att ställa om den svenska
byggbranschen. En nyckel till den framgången
är den nära samverkan som finns mellan
akademi, näringsliv och det offentliga. Genom
samverkan skapas konkurrenskraftiga arenor
för dialog och kunskapsutveckling, vilket ger
kommunen en samlad och tydlig röst, både
hemma och ute i världen. Andra viktiga områden
där nya samarbeten som är av stor betydelse
för regionens näringsliv och kommunens
strukturomvandling bör undersökas, till exempel
batteriteknik och elektromobilitet efter hela
värdekedjan, i såväl utbildning som forskning,
utveckling och innovation.”

UTBILDNING

FORSKNING

NÄRINGSLIV

Umeå Universitet bedriver primärt socionom och
sjuksköterskeutbildning, båda på distans men
med lärarresurser för sjuksköterskeprogrammet
lokalt. På området finns också VUX som erbjuder
utbildning inom bland annat industri och vård.
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Att Skellefteå växer märks också på
utbildningsutbudet. Hösten 2020 startar 8
nya YH-utbildningar inom framförallt smart
industri såsom automation och digitala
produktionsprocesser samt spelutveckling. Dessa
ger en prognos på ca 700-800 nya studenter
innan 2021. Vuxenutbildningar inom industri ökar
också markant från 50 till ca 450 fram till hösten
2021. Utöver detta finns planer på ytterligare
campusförlagda utbildningar inom YH såväl som
på universitetsnivå samt att det pågår ett aktivt
arbete för att möjliggöra för fler som läser på
distans att ta del av tjänster på campusområdet.
En prognos för antalet studenter på campus är
en komplex fråga som påverkas av flera olika
faktorer. Ökad digitalisering och satsningar
på blended learning kommer att leda till
förändringar i hur studenter använder campus.
Teknikutveckling och nya pedagogiska metoder
ställer redan idag krav på flexibla och adaptiva
lärmiljöer. Denna utveckling kommer att gå
snabbare och är också en utveckling som
campus Skellefteå avser driva på och ligga i
framkant inom. Hur många studenter som vistas
på campus beror också på hur väl den fysiska
miljön är anpassad efter behoven.
Det ökande antalet studenter och nya
utbildningar leder till rockader på området
och framförallt klustring av verksamheter med
liknande innehåll. Samlokalisering av liknande
utbildningar, från vuxen- och företagsutbildning,
yh och universitetsutbildning och forskning,
skapar inte bara synergieffekter och effektivare
lokalutnyttjande utan kan också bidra till att
förstärka campus profil inom strategiska
områden som trä, energi, IT/spel och smart
industri. I utvecklingsplanen för campus
Skellefteå 2020-2021 slås fast att all verksamhet
på området ska bidra till att stärka högre
utbildning. Utbildningar på vux- och yh-nivå inom
ovan nämnda områden kan bidra till att öka
övergången till universitetsstudier och därmed
bidra till en starkare profilering av dessa områden
såväl som mot såväl utbildning, forskning och
näringsliv. Genom detta blir campus innehåll mer
överblickbart och attraktivt för nya etableringar
av såväl företag som utbildningsaktörer. Det
skapar också möjligheter till gemensamt
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skapande, utvecklande och nyttjande av
labbmiljöer och experimentarenor. Överlag finns
det mycket som tyder på att campus koppling
till näringsliv och samhälle kommer att öka.
Det innebär på sikt att mixen av aktörer också i
”företagshusen” i högre utsträckning blir kopplat
till de inriktningar där utbildning och forskning
bedrivs.
Lokalerna vid Campus Skellefteå är av varierande
kvalitet. Senare tillskott som Forumhallen,
Biblioteket, Campushallen och T2 samt de
renoverade lokalerna för LTU upplevs som både
uppskattade och välanvända. Andra lokaler
uppfyller inte riktigt dagens krav på flexibilitet.
Ökningen av utbildningar inom automation
och digitala produktionsprocesser, såväl som
energilagring och elektromobilitet såväl som
näringslivets behov av kompetensutveckling
inom dessa områden, ställer krav på än större
lokaler och med andra typer av miljöer än de
som finns på området idag. Här finns stor
potential att bygga en innovativ och nyskapande
utvecklingsmiljö där utbildningar i olika
utbildningsformer såsom vux, yh och universitet
kan interagera. Överlag innebär ett ökat tryck
på yh-utbildning och kortare utbildningar kopplat
till näringslivets behov att lokalerna på Campus
väntas nyttjas i högre grad, både genom
användning under större del av dygnet och/eller
flexibla och månganvändbara miljöer.
Campus Skellefteås tillväxt fram till 2030
kommer att ske både inom befintliga byggnader
genom mer effektiv lokalanvändning och
renovering, men också genom nybyggnation
som följd av ett ökat antal studenter och
intresse från för området passande företag och
forskningsprojekt. Det arbetas också aktivt för
en utökning av forskningsverksamheten och
redan idag finns behov av utökade labb- och
experimentarenor som kan nyttjas av såväl
forskning som utbildning.
Campus är en del av den fördjupade
översiktsplanen för centrala staden. Skellefteå
centrum utvecklas och växer en hel del och
det innebär att kopplingen mellan centrum och
campus utvecklas, både den fysiska vägen och
den mentala upplevelsen av närheten till city.

Utbildningsområden idag
Bild från Campus Skellefteå
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STUDENTSTADEN SKELLEFTEÅ
Studenter vid högre utbildning i Skellefteå
omfattas av bostadsgaranti. Merparten av dessa
ligger på Anderstorpområdet och med viss
närhet till campusområdet. Under 2019 var hela
25 % av studentbostäderna lediga. Samtidigt ser
vi framför oss en stor ökning av antalet studenter
på Campusområdet vilket gör att behovet av
studentbostäder förväntas öka.
Spelutbildningarna rekryterar studenter nationellt
medan industriutbildningarna i första hand
förväntas ha en regional rekrytering. På sikt
kan även dessa tänkas rekrytera nationellt.
Luleå Tekniska Universitet erbjuder redan idag
utbildning och forskning som attraherar på
internationell och nationell nivå.
Det ökade antalet studenter påverkar övriga
studentutrymmen på campusområdet.
Studentpuben Traversen är redan idag, med
ca 400 studenter för litet. Denna kommer
att behöva bli större då studenterna idag
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saknar en ändamålsenlig plats för sittningar
och större studentaktiviteter. Tidigare år har
kårhus och studentpuben endast varit öppna
för universitetsstuderande men studenterna
uttrycker önskemål om att möjliggöra även
för yh-studerande att besöka och nyttja dessa
faciliteter. Studenternas hus STOCK inrymmer
studentföreningens lokaler, Idelabbet samt övriga
lokaler för möten och gemensamma aktiviteter
såsom spelkvällar, filmkvällar och annan
sektionsverksamhet.

FOTO

Campushallen byggdes 2003 i syfte att
vara en arena för idrott och motion för
verksamma på området. Studentföreningen och
personalföreningen har vissa aktiviteter där, i
övrigt har hallen kommit att fungera som backup
för bristen på andra idrottshallar.
Även om det sker aktiviteter i Campushallen,
STOCK samt i Idelabbet kvällstid, och på
restaurangen under helger, så upplevs området
inte alls lika levande som vore önskvärt.
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RESECENTRUM

Omgivning

SARA

Campus i Skellefteå ligger på södra sidan
älven med närhet till centrum. Campusområdet
avgränsas av E4 i öster, Skråmträskvägen
i söder och älven i norr. I väster angränsar
Campus mot ett bostadsområde.
Skellefteå är inne i en utvecklingsfas med en
målsättning att bli 80 000 invånare år 2030.
Just nu byggs och planeras det som aldrig förr.

E4 kommer på sikt att ledas om öster
om stan för att korta ner restider, få lägre
bullernivåer och en ökad trafiksäkerhet.

•

Det byggs och planeras nya bostäder på
många platser runt om i staden. På södra
sidan av älven byggs/planeras t ex nya
flerbostadshus på Karlgård, Grunnan,
Anderstorg, Släden, och Brogatan.

•

Södertorg ska utvecklas till ett lokalt torg
med småskalig handel och verksamheter.

•

Anderstorps handelsområde växer norrut
mot Anderstorpsleden. Här planeras också
en ny rondell längs gymnasievägen för att
förbättra tillgängligheten och skapa en
fungerande trafiklösning.

CAMPUS

Viktoriabron
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En ny bro som kopplar ihop Karlgård
och Nordanå gör det möjligt att göra om
Parkbron till en renodlad gång- och cykelbro.

Parkbro
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Norr om Sara Kulturhus planeras Skellefteås
blivande Resecentrum i anslutning till
Norrbotniabanan. All regional busstrafik
kommer utgå från Resecentrum.
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Sara Kulturhus, som blir en av världens
högsta träbyggnader, planeras att stå klart
sommaren 2021.
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Fördjupade översiktsplanen
Sedan 2011 ingår campusområdet i stadsdelen
Centrala stan och finns därför med i den
fördjupade översiktsplanen för Centrala stan som
antogs av kommunfullmäktige 2016. Campus
pekas ut som en av dom viktiga målpunkterna
och utgör tillsammans med Karlgård
karaktärsområdet ”Kunskapsstaden”.

På Campus finns flera områden som har pekats
ut som förtätnings- och utvecklingsområden.
Bebyggelsen föreslås vara 4-5 våningar med
möjligheter för undantag om platsen anses
lämplig för högre bebyggelse. Området
föreslås innehålla skola, utbildning, forskning,
centrumverksamhet, idrott och parkering.

Genom campusområdet går Bockholmsvägen,
som planeras att bli ett viktigt gång- och
cykelstråk, vilken kopplar ihop Campus med
Södertorg, Parkbron och vidare till Centrum.
På sikt planeras Parkbron att bli en renodlad
gång- och cykelbro vilket då kommer att minska
biltrafiken på Bockholmsvägen.

Framtidsplanerna och inriktningen för
Campusområdet är sammanfattade i tre punkter:

I den fördjupade översiktsplanen föreslås en
ny gång- och cykelpassage under E4:an i
förlängningen av Bockholmsvägen. Det skulle
koppla ihop Campus med Anderstorp och
möjliggöra hållplatser för kollektivtrafiken i båda
körriktningar.

•

Integrera Campus med staden - verka
för studentfunktioner i staden och mer
samarbete med näringslivet

•

Se över entréerna, Campus kan växa söderut

•

Bilda mötesplatser vid älvskanten

Plankartan är ett urklipp från Fördjupade översiksplanen för Centrala stan
och visar förtätnings- och utvecklingsområden

Plankartan är ett urklipp från Fördjupade översiksplanen för Centrala stan
och visar framtidsplaner för området
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Platsen
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BEBYGGELSE
Campusområdets har växt över tid och består
av en blandad bebyggelse med flera årsringar.
Det senaste tillskottet är T2 som färdigställdes
2018.

M

Byggnaderna håller en jämn höjd på 1-3
våningar, vissa i souterräng. Betong, trä och
plåt är dominerande material i området och
färgskalan är generellt ljus med accentfärger
som skapar identitet. Forum, Campushallen och
Stockhuset sticker ut med sina mörka respektive
röda träfasader.
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INFRASTRUKTUR
Det finns många entréer till området för gående
och cyklister. Trappan vid E4:a bron är kanske
en av de mest använda. Inne på campusområdet
finns ingen huvudentré för alla verksamheter
utan olika verksamheter och hyresgäster sitter
utspridda med ett flertal entréer.
Biltrafik leds in på området via fyra infarter. Att
trafik från Campusområdet endast kan ledas
ut via två av infarterna (Bockholmsvägen och
Skråmträskvägen) bidrar till att fordon korsar
flödet av gående över i stort sätt hela området.
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Parkering finns i parkeringsgarage i Kvarteret
Laboratorn, längs Laboratorgränd samt på stora
markparkeringar längs Skråmträskvägen. Utifrån
antalet verksamma på området kan tillgången
bedömas som god.
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Busshållsplatser för lokaltrafik finns längs E4:an
och Skråmträskvägen. Hållplatsen längs E4:an är
endast i en körriktning.
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UTEMILJÖ
Utemiljön på campusområdet saknar en
sammanhållande karaktär där helhet och detaljer
samspelar. Det saknas överlag faciliteter som
underlättar möten eller studier utomhus.
Framför restaurangen finns stora tomma ytor
och ett fåtal bänkar, men inget som uppmuntrar
att ta med sin lunchlåda ut, varken i möblering
eller i gestaltning.
TEKNOLOGEN

De platsbyggda sittplatserna bakom
restaurangen, mot älven, är outnyttjade och
upplevs i hög utsträckning som baksida vilket för
det svårt för studenter och besökare att hitta dit.

en

Notväg

NIPAN

Beachvolleyplanen och grillplatsen utanför
Campushallen har potential att i högre
utsträckning bidra till rekreativa värden och bli
en mötesplats för aktiviteter, spontanidrott och
umgänge.
Älvspromenaden är ett trevligt gångstråk och ett
område för rekreation.

Grillplats

Volleyboll

Laboratorgränd

ASSISTENTEN

Laboratorgränd

Assistentga

tan

LABORATORN

Bockholmsvägen

Uteplats

KÄLKEN

TRILLAN

Forskargatan

PREFEKTEN

Slädgatan

Villagatan

STÖTTINGEN

FORSKAREN

Laboratorgränd

SLÄDEN

Villag

atan

Lekpark
under renovering
MEDEN

KÄRRAN

ägen

Skråmträskv

N
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Plangatan

Kustvägen
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Strategier

CAMPUS 2030
”Campus Skellefteå möter samhällets behov
av banbrytande innovation, tillämpad forskning
och hållbart lärande. Snabbfotat, pragmatiskt
och samverkande”

Med utgångspunkt i visionen, målbilden och
platsens förutsättningar har fem stycken
strategier tagits fram. Dessa skapar en grund
för framtida utveckling av campusområdet.
Strategierna bidrar tillsammans till att uppnå
målbilderna.

2

Målbild

Skapa en tydlig identitet
i området som speglar
Campus profil

Målbilden är indelade i fyra perspektiv som
kompletterar varandra och tillsammans skapar
en helhetsbild av målet med utvecklingen av
campusområdet.

Utveckla företags- och
innovationsmiljöer

Kompetens - nod för
lärande och innovation

1
Skapa aktiva stråk
STADEN - LEVANDE OMRÅDE
Campus utvecklas till en integrerad del
av staden, ett funktionsblandat område,
öppet, tryggt och tillgängligt för alla.

3

Hållbarhet - tydlig profil

KOMPETENS - NOD FÖR LÄRANDE
OCH INNOVATION
Campus utvecklas till den självklara
platsen för högre utbildning med en tydlig
profil inom trä, energi, IT/spel och smart
energi. Här finns en välutvecklad koppling
till forskning och näringsliv.

Staden - levande område

Student - attraktiv
studieort

STUDENT - ATTRAKTIV STUDIEORT
Skellefteå blir en attraktiv studentstad
med konkurenskraftiga utbildningar.
Här har studenter möjlighet till ett rikt
studentliv och närhet till boende och
serivce.

22

HÅLLBARHET - TYDLIG PROFIL
Campus bidrar till att Skellefteå tar
position som internationell aktör inom
hållbarhet.

5
Skapa bättre
förutsättningar för
studentliv

4

Utveckla innovativa
lärande- och
forskningsmiljöer som
möter framtidens behov
och utmaningar

23

Uteservering, sittplatser och möjlighet för möten
och studier utomhus.

För att skapa ett levande område krävs det
att människor rör sig både genom och inom
området. Genom att skapa stråk och väva in
området i stadsväven blir det en naturlig del av
staden. Människor kan passera genom området
och stadslivet får möjlighet att uppstå. Campus
blir en integrerad del av centrala stan.

Kunskapsstråket
Bockholmsvägen kommer att bli ett viktigt gångoch cykelstråk som kopplar ihop Campus med
staden, dels via parkbron men också via en
framtida koppling mot Anderstorp. Den starka
kopplingen till angränsande områden skapar
potential för ett stråk med mycket rörelse alla
dagar i veckan.

Entrén från öst till mötesstråket utvecklas och
går från att kännas som en smitväg till en värdig
entré. Sophuset flyttas, skärmtaket rivs och
en ny bred trappa välkommnar gående upp till
mötesstråket.
Noden längs mötesstråket är torget framför
biblioteket och restauranghuset. Här uppgraderas
utemiljön till en publik plats med liv och rörelse.

Parkstråket
Gång- och cykelvägar kantade av grönska
och växtlighet skapar ett parkstråk. Tack vare
parkstråket skapas en mjukare övergång mellan
bostäderna i väst och bebyggelsen på Campus.
Noden längs stråket blir Campusparken. En grön
mötesplats som tillför något till såväl campus
som den omgivande staden och alltid finns
tillgänglig. Hit kan man gå för att få en pausVillaigatan
studierna men också en möjlighet att samlas i
större sällskap.

Mötesstråket

en

Notväg

Nod - Torg

NIPAN

Nod - Rekreation

Laboratorgränd

ASSISTENTEN

Laboratorgränd

Assistentga

tan

LABORATORN

Bockholmsvägen

Kunskapsstråket
Nod - Torg
Ny GC-tunnel
mot Anderstorp

KÄLKEN

TRILLAN

PREFEKTEN

Forskargatan

STÖTTINGEN

FORSKAREN

Parkstråket
SLÄDEN

Nod - Park

Laboratorgränd

Mötesstråket
Längs det här stråket är gemensamma
funktioner samlade, lokaler som alla som
studerar och arbetar i området delar. Här är
även dom mest publika platserna dit även övriga
Skelleftebor kommer för olika typer av event och
sammankomster.

Längs Kunskapsstråket finns två noder, en
rekreationsnod i anslutning till Campushallen
och ett torg i mötet mellan två huvudentréer.
Rekreationsnoden har idag en volleybollplan
och en grillplats. Genom att koppla utemiljön till
verksamheten i Campushallen kan noden bli en
mötesplats även på kvällar och helger. Torget
uppgraderas och får en tydligare karaktär och
fler sittplatser. Här sker spontana möten och
snabba träffar.

TEKNOLOGEN

Villagatan

Stråken fokuserar på gång- och cykeltrafik och
går från att vara platser för förflyttning till att vara
platser att vistas på.

Ny bebyggelse längs mötesstråket ska ha aktiva
bottenvåningar som förstäker stråkets karaktär
som mötesplats.

Slädgatan

Längs stråken utvecklas noder där
servicefunktioner och uteplatser samlas. Noderna
bidrar till att skapa aktivitet längs stråken
och naturliga mötesplatser. Bottenvåningarna
är en möjlighet för kontaktyta mellan
campusverksamheterna och stadens invånare.
Här finns potential att visa upp campus och låta
aktiviteterna sträcka sig ut utanför byggnaderna.

Älvsstråket

Viktoriabron

1. SKAPA AKTIVA STRÅK
Idag kommer mestadels personer med campus
som målpunkt hit, något som skapar ett område
med begränsad rörelse särskilt på kvällar och
helger vilket kan göra att området upplevs som
otryggt.

MEDEN

KÄRRAN

Älvsstråket
Skellefteälven är ett naturligt element mitt i
staden som skapar en känsla av närhet till
naturen. Här är det självklara stråket för motion
och hälsa.

ägen

Skråmträskv

N

Plangatan
Kustvägen

Gång- och cykelstråk samt noder
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TEKNOLOGEN

Bockholmsvägen

Laboratorgränd

Laboratorgränd

ASSISTENTEN

Assistentga

tan

LABORATORN

Infart utgår
Infart utgår

NOD- KOLLEKTIVTRAFIK

KÄLKEN

I anslutning till parkeringsnoden och noden för
kollektivtrafik finns det också stora fördelar
med att skapa bra cykelparkeringar. Då skapas
möjlighet att göra så kallade kombinationsresor.
Det kan innebära att någon som åker kollektivt
men inte har Campus som målpunkt kan ta
sig vidare med cykel. Likaså kan man välja att
parkera bilen på campusområdet och cykla in
till centrum, då slipper man köra över älven och
parkera i stan samtidigt som det blir mer rörelse i
Campusområdet.

TRILLAN
STÖTTINGEN

PREFEKTEN

FORSKAREN

SLÄDEN

Villag

atan

NOD- PARKERING

Laboratorgränd

Cykeln som transportmedel är både ett
klimatsmart och ett effektivt sätt att resa i
staden. Det är dessutom bra för folkhälsan
och ekonomin. Att cykla i centrala stan går
ofta nog så snabbt som att köra bil, särkilt om
det går att parkera cykeln nära sin målpunkt.

NIPAN

Forskargatan

För att göra det enklare att åka kollektivt till och
från Campus skapas en nod för kollektivtrafik
längs E4:an. Här ska både lokal- och
regionaltrafik stanna i båda körriktningar.

en

Notväg

Villagatan

För att skapa en trygg miljö för gående och
cyklister behöver biltrafiken inne på området
begränsas. Istället för fyra infarter blir det en
infart/utfart från Skråmträskvägen. En nod
för bilparkering skapas i direkt anslutning
till infarten. Endast ett begränsat antal
gatuparkeringar behålls, främst för att tillgodose
behovet av tillgänglighet. Parkeringsgaraget i
Kvarteret Laboratorn tas bort för att undvika
onödig biltrafik i området. Campusområdet
blir ett gångfartsområde där trafiken sker på
fotgängares villkor.

Cykelparkeringar är en viktig del i att göra
cykeln till ett attraktivt val. Viktiga faktorer
för välfungerande cykelparkeringar är närhet
till målpunkt, väderskydd, stöldsäkerhet och
kapacitet. Cykelparkeringar finns idag utspridda
över området vilket gör att det enkelt att parkera
nära entrén. Vissa av cykelparkeringarna
är väderskyddade och ett fåtal möjliggör
ramlåsning. Med ett ökat antal studenter på
Campus ökar också behovet av cykelparkeringar.
Nya cykelparkeringar bör placeras i närhet
till entréer, ha ramlåsning och i så stor
utsträckning som möjligt vara väderskyddade. På
Campusområdet bör det också finnas en station
med cykelpump.

Slädgatan

Att prioritera gång- och cykeltrafik är en del i
Skellefteå Kommuns hållbarhetsarbete för att
begränsa klimatpåverkan. Genom välfungerande
kollektivtrafik och bra förutsättningar för att gå
och cykla minskar koldioxidutsläppen.

MEDEN

KÄRRAN

Infart utgår
en
råmträskväg

Sk

N

Plangatan
Kustvägen

Biltrafik, noder för parkering och kollektivtrafik
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2. SKAPA EN TYDLIG IDENTITET I OMRÅDET
SOM SPEGLAR CAMPUS PROFIL
Campusområdet har en blandad bebyggelse,
otydliga entréer och brister när det kommer till
skyltning och utemiljö. Sammantaget innebär det
att området saknar en urskiljbar identitet och
är svårorienterat. För att skapa en helhet och
tydlig identitet på campusområdet behövs ett
enhetligt visuellt uttryck som återkommer runt
om i området. Med hjälp av markbeläggning,
möblering och belysning skapas en karaktär för
området som tydligt signalerar att man befinner
sig på Campus.
Belysningen är viktig för områdets identitet. Både
stråken och byggnaderna kan belysas för att
skapa trygghet och vägledning samtidigt som
den med sin formgivning kan särskilja området
från omgivningen. Belysningen på campus idag
är av varierande kvalité och i många fall behov av
uppgradering. För att skapa en tydlig uttryck bör
belysningen ses över i sin helhet och ett koncept
för hela området tas fram.
Skyltningen på campusområdet idag är otydlig
och leder ofta till förvirring. Den stora portalen
mot E4:an är det som signalerar huvudentré men
när man kommer in på campusområdet finns
det ingen tydlig vägledning. Många använder
dessutom andra entréer till området där man inte
heller hittar vidare hänvisningar. Med stråk som
kopplar ihop campusområdet med staden skapas
många olika entréer vilket gör det lätt att ta sig
till Campus men svårare att hitta inne på Campus.
För att skapa tydligare entréer och tydlig
hänvisning behövs ett nytt skyltprogram som tar
ett helhetsgrepp kring den utvändiga skyltningen
av campusområdet. Orienteringstavlor, skyltning
vid entréer och vägledande skyltar behöver
vara enhetligt utformade och kan bidra till att
stärka Campus identiet. Skyltning och belysning
behöver utvecklas tillsammas för att lyfta fram
informationen på rätt sätt.
För att ytterligare förstärka karaktären i området
kan markbeläggningen, stadsrummets golv, vara
ett verktyg. Idag är det en blandning av asfalt
och marksten i olika former och kulörer. Genom
att ta ett helhetsgrepp och ersätta asfalt med
marksten skapas ett enhetligt uttryck samtidigt
som det också hjälper till att signalera att det
28

är ett gångfartsområde. Vid entrépunkter till
området kan med fördel en särskild sten i en
accentfärg användas för att markera entréerna
och skapa en slags entrématta. Entrémattorna
kan bli informationspunkter med orienteringstavla
och belysning som ger en tydlig vägledning.
Campus Skellefteå har flera profilområden
som också bör avspegla sig i den fysiska
miljön. Med Skellefteås rena energi, hållbara
träbyggande och nya företagsetableringar inom
batteritillverkning har Skellefteå tagit täten i
Europas gröna omställning. Via LTU har vi starka
forskningsgrupper inom områden som elkraft,
hållbart träbyggande och ny teknik som bidrar
till denna profilering. Att Skellefteå tar position
som internationell aktör inom hållbarhet bör
givetvis märkas genom att campus har en tydlig
hållbarhetsprofil. Energibesparingsåtgärder,
materialval och utformning bör användas
för att förstärka kommunens övergripande
hållbarhetsstrategier, förstärka Campus profil och
attraktionskraft, samt öka medvetenheten om
miljöfrågorna på Campus.

ILLUSTRATION/COLLAGE

Som en del i Campus hållbarhetsarbete och
profilering mot energi ska campusområdet bli en
nod i forskningen kring positiva energidistrikt.
Ett positivt energidistrikt handlar om att jobba
med ett systemtänk på kvarters- stadsdels- och
disktriktnivå. Ett slags samarbete där byggnader
i området delar på överskottsvärme, solenergi
och värmelagringskapacitet. På årsbasis ska
energidistriktet uppnå en positiv energibalans.
Att Campus Skellefteå kan vara med och driva
den här utvecklingen stärker positionen som
internationell aktör inom hållbarhet.
All ny bebyggelse, såväl nybyggnad som
tillbyggnad och påbyggnad ska byggas
i trä i enighet med Skellefteå Kommuns
Träbyggnadsstrategi. Att bygga i trä är en av
Skellefteås strategier för att bidra till hållbart
byggande. Trä är en lokal råvara och på campus
finns också träforskning på högsta nivå. Det
ska synas att Skellefteå är en trästad och på
campusområdet finns det goda möjligheter
att experimentera och utforska materialets
möjligheter. Ny bebyggelse kan bli en del i
forskningen och göra campusområdet till en
experimentarena. Här lever vi upp till Skellefteås
motto ”Ge idéerna plats”.
29

Viktoriabron
TEKNOLOGEN

en

Notväg

NIPAN

Den gemensamma entrén till Spelens hus och
Science Park ligger på en innergård som har
potential att utvecklas till verksamheternas
gemensamma mötesplats. Genom att glasa
in gården flyttas entrén ut till gatan och en
vinterträdgård skapas. Här kan möten ske i en
mer informell miljö som samtidigt bidrar till att
synliggöra aktiviteter. Samma koncept går också
att applicera på företagshuset norr om Spelens
hus.

Laboratorgränd

Laboratorgränd

tan
Assistentga

ASSISTENTEN

Spelens hus

Science Park

Bockholmsvägen

KÄLKEN

TRILLAN

PREFEKTEN

Forskargatan

Idelabbet finns idag i STOCK och är en yta för
kreativt skapande och för att få fler at intressera
sig för ny teknik. Där finns bland annat ett antal
3D-skrivare, ett soft labb, workshop rum mm. De
senaste åren har det varit ett ökat intresse för
skapande inom trä och metall. Här har samarbete
med T2 bidragit till att innovatörer och ideskapare
haft möjlighet att låna också större maskiner
för att ta fram prototyper eller en första 0-serie.
Denna typ av verksamhet har stor potential att
växa, men ryms då inte in inom ramen för T2:s
verksamhet. Det har därför uttryckts önskemål
Villag
atan
om att upprätta ett större makerspace i källaren
i
LTU:s lokaler (fd traversen) för detta ändamål.
Ett makerspace är en förening som uppmuntrar
skapande och kreativitet där medlemmarnaKÄRRAN
delar
på verktyg, utrustning och kunskap.

LABORATORN

STÖTTINGEN

Villagatan

Makerspace

RISE

FORSKAREN

SLÄDEN

Laboratorgränd

Science Parks, akademi-nära innovationsmiljöer,
är vanliga både i Sverige och i världen och
bidrar till att utveckla fler företag och idéer med
koppling till forskning och utbildning. I centrum
finns The Great Northern som är ett startup-hus
för techföretag. Där har det de senaste åren
både vuxit fram klusterbildningar, bland annat
inom spel och energi. Vissa företag har växt
sig stora och behöver hitta lokaler för att ta
nästa steg och uttrycker samtidigt önskemål
om att jobba mer akademi-nära. Några av
spelföretagen har till exempel gått samman
i ”spelens hus” på Campus och ser stora
möjligheter till fortsatt expansion i samband med
att fler nya utbildningar inom området lockar
nya företag dit. Det finns också idag ett antal
innovationsfrämjande aktörer på campusområdet,
men som idag sitter utspridda och är svåra
att hitta till. Med samlokalisering kan synergier
väntas och sannolikheten för fler nya företag och
innovationer ökar.

En Science Park blir en plats för spontana
möten mellan näringsliv, akademi och samhälle
samt ökar möjligheten för innovation och utbyte
dessa aktörer emellan. Med Science City som
ansvariga för husets drift kan också ett givande
flöde mellan The Great Northern och Campus
upprätthållas.

Slädgatan

3. UTVECKLA FÖRETAGS- OCH
INNOVATIONSMILJÖER
Campusområdet ska upplevas som en
innovativ mötesplats mellan akademi,
näringsliv och samhälle. För att uppnå detta
krävs innovativa mötesplatser där områdets
verksamheter synliggörs, och att det finns
platser där studenter, forskare, näringslivet
och samhällsaktörer kan interagera. För att
tydliggöra och utveckla den innovationsfrämjande
verksamhet som sker vid campus ska en
Skellefteå Science Park etableras.

MEDEN

ägen

Skråmträskv

N

Plangatan
Kustvägen

Spelens hus, Science Park och Makerspace

30

31

32

Viktoriabron
TEKNOLOGEN

en

Notväg

Utbildningshub

NIPAN

Laboratorgränd

Laboratorgränd

ASSISTENTEN

Assistentga

tan

LABORATORN

Bockholmsvägen

KÄLKEN

TRILLAN

När behovet av utbildningslokaler växer finns
goda möjligheter att förtäta området och låta
Campus växa söderut. Längs Skråmträskvägen
finns stora ytor att expandera på. Idag nyttjas
ytan för parkering vilket skulle kunna ersättas av
parkeringsgarage i nya byggnader. Fördjupade
översiktsplanen tillåter skola, utbildning,
forskning, parkering och centrumverksamhet i
området med en generell höjd på 4-5 våningar
men upp till 10 våningar om placeringen
Villag
atan
anses lämplig. Ytan närmast rondellen skulle
kunna vara ett sådant ställe där en högre
byggnad skulle gynna området och bli en tydlig
markering av Campus. På sikt skulle ett höghus
KÄRRAN
här också kunna innehålla studentbostäder
om en ny detaljplan tillåter det. Genom att
bygga på höjden ryms många bostäder på
liten yta och på så sätt behöver bostäder på
campusområdet inte begränsa möjligheterna
för campusverksamheterna att växa. Det skulle
skapa mer rörelse i området även kvällar och
helger, vilket skulle bidra till ett mer levande
område.

STÖTTINGEN

PREFEKTEN

FORSKAREN

SLÄDEN

Laboratorgränd

Denna fysiska utbildningshub har potential att ta
täten på nationell nivå som ett kompetenscenter
gällande storskalig produktion inom den
nya industrin. Genom att ligga i framkant på
utbildningar och utbildningsmiljöer för den gröna
omställningen blir denna typ av miljö något som
sätter Skellefteå och regionen på kartan. Den
har också möjlighet att bli kunskapsnav gällande
utbildning för ett framtida nordiskt batteribälte.
Syftet är att skapa en miljö där samverkan över
utbildningsformer är möjligt och där investeringar
och utbildningsmiljöer kan delas på och nyttjas
av alla, men ska också inkludera de senaste
teknikerna och metoderna för individanpassad
utbildning och ny teknik. Detta bör tas hänsyn
till vid utformningen av byggnaden. Nära

Kontorshus

Forskargatan

Just nu pågår det ett samverkansprojekt med
forskningsinstitut, akademi och näringsliv för
att ta fram en ny modell och utbildningshubb
för hur man arbetar med nyetablering eller
kompetensomställning i stor skala, där
kommunala, regionala, kommersiella och
akademiska intressen samverkar. Där uttrycks
att en gemensam fysisk utbildningshubb bör vara
navet i omställnings- och etableringsarbetet.

Med den gemensamma ambitionen att
skapa en utbildningshub på europeiskt nivå
krävs tillhörande miljöer för konferens,
forskningsmiljöer och företagshotell. Detta
planeras i en kontorsbyggnad, där det också
är möjligt att inrymma studentmiljöer. Dessa
två nybyggnationer planeras på två befintliga
parkeringsplatser: Utbildningshuben norr om
T2 och kontorshuset på parkeringen mot älven.
Kontorshuset i form av ett höghus har potential
att förstärka och synliggöra universitetets
närvaro i staden. Med en placering längs
mötesstråket blir kontorshuset ett tillskott
i raden av gemensamma lokaler. Här kan
bottenvåningen vara en mötesplats mellan
utbildning, forskning och näringsliv, en flexibel
utställningsyta för interaktion och utbyte. Även
studiemiljöer tillgängliga för alla studenter
bidrar till att göra byggnaden till en attraktiv
plats längs mötesstråket. Utställningsytan
och studiemiljöerna blir ett komplement till
biblioteket, Forumsalen och restauranghuset
som tillsammans blir en kombination av ytor som
gynnar varandra.

Villagatan

Digital teknik har förändrat förutsättningarna
för högre utbildning på flera sätt och kommer
att fortsätta göra så även i framtiden. Gränsen
mellan distansutbildning och campusutbildning
blir alltmer flytande då samma tekniska
lösningar används i båda formerna. Den ökande
tillgängligheten till information och ett växande
utbud av utbildningsmöjligheter påverkar också
studenternas förväntningar på öppenhet och val
av studiestrategier.

samverkan med näringslivet möjliggör att
denna utbildningshub blir ett viktigt centra för
kompetensutveckling också hos företagens
medarbetare.

Slädgatan

4. UTVECKLA INNOVATIVA LÄRANDEOCH FORSKNINGSMILJÖER SOM MÖTER
FRAMTIDENS BEHOV OCH UTMANINGAR
Effektiva, flexibla och framtidsinriktade miljöer
för forskning och utbildning är en viktig
framgångsfaktor och konkurrensfördel. Det
är därför viktigt att uppgradera den äldre
bebyggelsen så den bättre motsvarar framtidens
krav och digitala möjligheter och samtidigt
bidrar till campus profilering. Behoven för de
olika husen och olika utbildningsinriktningarna,
varierar. Flexibla lokaler som kan anpassas för ny
pedagogik, ny teknik och nya former är prioriterat
likväl som att ytterligare förstärka klustringen av
liknande utbildningar för att bygga sammansatta
miljöer.

Höghus?

MEDEN

ägen

Skråmträskv

N

Plangatan
Kustvägen

Nybyggnationer av utbildningsmiljöer.
Orange skraffering visar etapp 1 och grå skraffering
visar framtida expansionsmöjligheter
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Viktoriabron

Biblioteket

Studiemiljöer
Studentpub

Café/restaurang
TEKNOLOGEN

ökningen av antalet studenter behöver puben
få nya, större lokaler. En studentpub är en
viktig del av studentlivet och här ska det finnas
plats för alla. Lokalen bör vara flexibel och lätt
kunna anpassas efter olika events ändamål. På
bottenvåningen i nya kontorshuset finns möjlighet
att skapa en ny större pub som bidrar till mer
aktivitet längs Mötesstråket. Puben kan även
samnyttjas tillsammans med utställningsytor i
entréplan för olika typer av event.

en

Notväg

Torg/Uteplats

Campushallen
NIPAN

Rekreation

Laboratorgränd

ASSISTENTEN

Laboratorgränd

tan

LABORATORN

Assistentga

5. SKAPA BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR
STUDENTLIV
För att utveckla campusområdet till en
uppskattad och använd plats är det viktigt
att studenterna har tillgång till lokaler för
vardagsaktiviteter och fest, alla dagar i veckan.
Ett livskraftigt studentliv skapar attraktivitet och
trivsel, bidrar till att studenter gör klart sina
studier och ökar sannolikheten att de väljer att
stanna i Skellefteå efter avslutade studier.

Bockholmsvägen

Entrétorg

Stock

KÄLKEN

TRILLAN

PREFEKTEN

Forskargatan

Campushallen används till viss del av studenter
idag. Här finns dock potential att skapa en
mer aktiv träningsanläggning med hjälpa av
en professionell aktör som driver olika former
av träningstillfällen och pass, samt skapar ett
större gym. I anslutning finns en utemiljö som
kan utvecklas och kopplas till verksamheten i
Campushallen.

Villagatan

STÖTTINGEN

FORSKAREN

SLÄDEN

Campuspark

Laboratorgränd

Studenternas pub Traversen börjar vara
trångbodd och med tanke på den förväntade

Som komplement till Mötesstråket blir
Parkstråket ett grönt område med ytor
för gemensamma aktiviteter. I skärningen
mellan Parkstråkets två riktningar skapas en
Campuspark. Här har studenterna möjlighet
att träffas, umgås eller kanske utmana andra
studenter i brännboll.

Slädgatan

Eftersom det finns två universitet på Campus och
även yrkeshögskola och VUX behöver det skapas
fler neutrala mötesplatser där studenter från
olika utbildningar kan mötas. Längs Mötesstråket
skapas fler gemensamma lokaler som alla kan
nyttja. Genom att samla dom gemensamma
funktionerna skapas bättre förutsättningar för
spontana möten med nya bekantskaper. En
utbyggnad av restuaranghuset skapar möjlighet
för en gemensam plats att äta medhavd mat i
direkt anslutning till caféer och restauranger.
Utemiljön längs Mötestråket utvecklas till att vara
platser att visats på. Torget får en uteservering i
anslutning till restauranghuset och fler möjligheter
till möten och studier utomhus skapas.

Villag

atan

MEDEN

KÄRRAN

ägen

Skråmträskv

N

Plangatan
Kustvägen

Mötesplatser för studenter
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Planförslag

3. UTVECKLA FÖRETAGS- OCH
INNOVATIONSMILJÖER

Utifrån strategierna har ett planförslag tagits
fram som visar konkreta förslag på åtgärder.

Möjliga projekt fram till 2025:

1. SKAPA AKTIVA STRÅK
Möjliga projekt fram till 2025:
•

Utveckla torget på mötesstråket samt
uppgradera entrén från öst till stråket

•

Uppgradera torget på Kunskapsstråket

•

Nya cykelparkeringar i anslutning till entréer,
parkeringsnoden och noden för kollektivtrafik

•

Begränsa biltrafiken på området genom
att endast ha en infart för bilar och ett nytt
parkeringshus i direkt anslutning till infarten

Möjliga projekt i framtid:
•

•

Science park upprättas i J-huset, på sikt är det
möjligt med flytt av verksamheten till det nya
kontorshuset

•

Skapa vinterträdgårdar vid entréerna till J- och
K-husen

•

Skapa nya lokaler för ett makerspace i LTUs
källarlokal

Möjliga projekt fram till 2025:
•

Uppgradera delar av det äldre
byggnadsbeståndet (C,D,E) för att bättre
motsvara framtidens pedagogiska och
forskningsmässiga krav

•

Nybyggnad innehållande utbildningshubmed
fokus på automation och elektrifiering

•

Nybyggnad för kontor och konferens
med för området passande företag och
forskningsaktörer. Bottenvåning med
studiemiljöer, utställningsyta och studentpub.

Möjliga projekt fram till 2025:
•

Nytt skyltprogram för utvänding skyltning.

Möjliga projekt i framtid:

•

Förstärka entréerna till området och skapa
”entrémattor”

•

•

Ny belysning som skapar identitet och
trygghet

•

Nybyggnationer som förstärker Campus
profil inom träforskning och energi

•
•
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Ta fram en energiplan för Campus med en
tillhörande åtgärdsplan
Synliggöra det aktiva hållbarhetsarbetet med
t ex laddstolpar för elbilar, solcellsladdade
eluttag utomhus och gröna tak

Skapa en tydlig identitet
i området som speglar
Campus profil

3
Utveckla företags- och
innovationsmiljöer

4. UTVECKLA INNOVATIVA LÄRANDEOCH FORSKNINGSMILJÖER SOM MÖTER
FRAMTIDENS BEHOV OCH UTMANINGAR

Ny GC-tunnel mot Anderstorp, samt ny
busshållplats på östra sidan om E4

2. SKAPA EN TYDLIG IDENTITET I OMRÅDET
SOM SPEGLAR CAMPUS PROFIL

2

Kompetens - nod för
lärande och innovation

1
Skapa aktiva stråk

Hållbarhet - tydlig profil

Staden - levande område

Student - attraktiv
studieort

Nybyggnationer längs Forskargatan och mot
Skråmträskvägen när behovet finns

5. SKAPA BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR
STUDENTLIV
Möjliga projekt fram till 2025:
•

Ny större lokal för studentpuben

•

Campushallens verksamhet utvecklas till en för
området passande profl

•

Ny gemensam matsal för medhavd mat i
restauranghuset samt en uteservering

•

Nya utemiljöer längs Parkstråket och en ny
Campuspark

5
Skapa bättre
förutsättningar för
studentliv

4

Utveckla innovativa
lärande- och
forskningsmiljöer som
möter framtidens behov
och utmaningar
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Viktoriabron

Uteservering

SCENARIO

VI
Kontor, konferens,
utställning, studiemiljöer,
studentpub

Bibliotek,
Forumsalen

Studieplatser

Restauranger,
café, foodcourt

I

Uteservering

en

Notväg

Ny
trapp

Torg

II

Campushallen

”Entrémattor”

Utegym

Grillplats

Volleyboll

Laboratorgränd

Assistentga

tan

Nya Campusbyggnader

Utbildningshub

T2

Campustjänster/
Lärcentrum
Humaniora

Uteplatser
Företagshus

Smart Industri
Helpdesk/CV

Vård & Samhälle
Spel

Laboratorgränd

Befintliga Campusbyggnader

Spelens hus

Science Park

Bockholmsvägen

Busshållplats

Torg

Uteplats

Stock

III

Forskargatan

Villagatan

VUX

Luleå
Tekniska
Högskola

Makerspace

Ny GC-tunnel

Utbildning
RISE

Företagshus

Laboratorgränd

Slädgatan

Utbildning

III

Luleå
Tekniska
Högskola

Villag

atan

Lekpark
under renovering

Campuspark

IV

Parkering

IV

X
Utbildning
Kontor
Studentbostäder
Parkering

Utbildning

ägen

Skråmträskv

N
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Plangatan

Kustvägen
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