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Lägesrapport 4, BMC 

Datum: 2012-12-19 Byggnadsavdelningen 

 Lägesstatus  
  

 BMC 
  

 Projektet i stort 
Ombyggnad av B11:4 och D11:4 pågår, inflyttning i mars. B11:5 kommer att byggas om under februari 
och inredning monteras under mars vilket gör att detta våningsplan blir klart några veckor senare än 
plan 4. Förseningen beror på en planlösningsändring pga av tillkommande forskargrupp. 
 
Anbud har inkommit till fastighetsägaren Akademiska Hus avseende stomkomplettering på hus 
E10/Navet och resterande ombyggnadsdelar. Anbuden kommer nu att utvärderas och en entreprenör 
upphandlas i januari. Arbetena beräknas starta i februari 2013.  

 Samråd 
Samrådsmöten har hållits med berörda institutioner; prefekter, skyddsombud och kontaktpersoner. Inga 
större synpunkter har framkommit. Vissa smärre förändringar kommer att göras utifrån synpunkter på 
dessa möten tex låsning, ersätta fasta gipsväggar med väggmatta mot BMC systemväggar med 
avtorkningsbart ytskikt etc. 

 Labinredning 
Kompletterande labinredning är under upphandling. Avtal kommer förhoppningsvis att tecknas under 
denna vecka.  

 Inredning 
Inredningsgruppen har haft ett möte 2012-12-18 där inredningsarkitekten redogjorde för inredningen 
inom projektet. Inredningsgruppen var mycket positiva till det framtagna förslaget på inredning och 
färgsättning. Vi besökte även det provrum som finns uppbyggt i D6:1 och ska motsvara två skrivrum i 
Navet samt ett uppmöblerat skrivrum i en labkorridor.  
Kortfattad beskrivning av inredningen: 
BMC std skrivrumsinredning i form av väggsystem med pärmhyllor och vägghängt jalusiskåp, raka 
höj- och sänkbara skrivbor. Skrivbordslängder är anpassade för att en ev. framtida förtätning i 
skrivrummen ska kunna ske. Träslag är bok i labkorridorer lika BMC etapp3-projektet. Samma typ av 
inredning är det i skrivrummen i Navet, dock är skrivborden vita och hyllor och jalusiskåp i ek för att 
bättre harmonisera med Navet och dess gestaltning. I Navet finns det fasta vita bord i de mindre 
mötesrummen och vita fällbara bord i de större, där det finns önskemål om flexibel möblering. Samma 
typ av stol återfinns i mötesrum, delar av mötestorget samt som besöksstol i skrivrum och förkommer i 
olika färger. I mötestorget finns olika typer av sittmöjligheter så som stolar, soffa och fåtöljer. 
Inredning och träslag har tagits fram i samarbete med intendenturen på 
BMC/inredningsgruppen/lokalvården/inredningsarkitekt. 
 

 Serverrum 
Både IT-avdelningen och BMCs intendentur har sagt ja till ett gemensamt serverrum i D11:0. Ett 
formellt beslut kommer att tas fram. En arbetsgrupp jobbar nu med att ta fram en gemensam 
kravspecifikation som kan användas vid upphandling av serverrumsleverantör. Universitetet har avtal 
med ett antal leverantörer, dock måste en andra konkurrensutsättning göras. Önskemål finns att utöka 
serverrummet vilket medför att den planerande nya sprinklercentral måste flyttas. AHU har fått i 
uppdrag att utreda vilka konskevenser en flytt av sprinklercentralen ger både tidsmässiga och 
ekonomiska. 
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 Avstängda ytor 

I dagsläget är C10:3- korridoren avstängd för passage. Passage kan dock ske via C10:2. C11-trapphuset 
kommer enligt Akademiska Hus att vara öppet under hela byggtiden, dock kommer även entreprenörer 
att vistas i trapphuset och ömsesidig hänsyn behövs.  

  
    
 Tider   
 B11:4, D11:4  

Produktion   tom januari 2013 
Inredningsmontering etc. februari 
Inflytt  mars (from 4 mars) 

 B11:5 
Produktion  februari 2013 
Inredningsmontage etc. mars 2013 
Inflytt  mars 2013(slutet)  

 

 C10:3, C10:2  
Produktion  februari – maj 2013 
Inredningsmontage etc juni 
Inflytt  juli (obs! Projekteringen av C10:2 är några veckor försenad – kan 
             påverka sluttid) 

  

 B11:1, C10:1 
Produktion  tom september 2013 
Inredningsmontage oktober – november 2013 
Inflytt  november/december 2013*   

  

 Navet   
Prod/Stomkomplettering  februari – november 2013 

  

 Inredningsmontage etc. november/december 2013   
Inflytt   december 2013/januari 2014 

  

    

 *) samordnas med inflytt i Navet, ev kan vissa instrument flyttas tidigare.   

    
 
/Cecilia Broman  
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