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1 Lägesstatus  

  

 Rudbecklab 
  

 Projektet i stort 
Programhandling för delprojektet R1, lokaler plan 3, är upprättad och daterad 2012-01-18. Handlingen 
är baserad på remisshandling från 2011-05-01 med kompletteringar under hösten. Programhandlingen 
sammanfattas av Landstingsservice i en programrapport daterad 2012-02-09. Rapporten kan 
distribueras per e-post eller på annat sätt göras tillgänglig. 
 
Delprojektet för total översyn och inplacering verksamheter i huset som helhet, tidigare benämnd R2, 
har återupptagits. Ett första möte hölls tisdag 21/2. Möten hålls fortsättningsvis tisdagar kl 9.00. Ett 
förslag till inplacering bör finnas framme under mars. Underlag för inplacering är en utbyggnad på 
huset östra sida i alla plan, från plan 3 till plan 7 och avses för lab, skrivrum, pausplatser, wc.  
Behov av utökade gemensamma rumsfunktioner, t.ex. seminarierum, lunchrum, toaletter m.m. 
dimensioneras efter det totala antalet personer i olika kategorier i huset och bedömda efter den primära 
tillbyggnaden. Den utbyggnaden planeras ingå i en senare etapp. 
 
Två studiebesök på Scheele-lab på KI har gjorts under februari. Det första tillsammans med primärt 
berörd Uu-verksamhet, det andra tillsammans med konsultgruppen. Lokalerna har förevisats av 
Christer Betsholz, avdelningsföreståndaren och KIs projektledare Stefan Lindberg. Stefan kan komma 
att engageras även vårt projekt. 
 

 Riskhantering 
Koncept till en samlad riskhantering finns med arbetsmiljöplan, riskanalyser och konsekvensanalyser. 
Konceptet ska kompletteras med information för det totala lokalprojektet. 
 

 Reservkraft  
Reservkraft dimensioneras för tillkommande behov i ett fullt utbyggt Rudbecklab. Utbyggnaden 
infogas i det redan pågående reservkraftprojektet inom LSU/AS (Eskil). 
 

 Ytor för klinisk genetik  
Klinisk genetik stannar i nuvarande lokaler i Rudbecklab. Lokalerna ingår inte i planeringsunderlag 
för omflyttningar. 

2 Tider   

 Rudbecklab   

 Programhandling klar februari 2012. Vilar tills vidare för att invänta utredningar om 
lokaldisponering i övriga huset. 
 

 Evakuering från Rudbeck plan 3 till EBC hus 6 vilar, kan ske tidigast juni 2012. 
Mer info denna kan lämnas först efter att pågående utredning om lokaler för 
Christer Betsholz getts en mer precis inriktning. 
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Utredningen för tillkommande lokalbehov och andra verksamheter på plan 3 
bedöms kunna rapporteras med konsekvenser och bedömningar i månadsskiftet 
mars/april. 
 
Inplaceringsförslag för huset som helhet bedöms kunna vara klar vid samma 
tidpunkt. 

 
/Per-Olof Ohlsson 


