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 LOKALANPASSNINGAR INOM BEFINTLIGA LOKALER, C11 
 
Lokaler på plan 3  

Avstämning och detaljplanering pågår med utsedd arbetsgrupp, kommer att krävas en del 
programändringar.  
Ett första layoutförslag gällande IVM, autoklav, diskrum och godsmottagning invändigt och 
utvändigt är framtaget.  
Extern konsult är anlitad för framtagande av tekniska kravspecifikationer gällande diskenhet, LAF-
tak och autoklav.  

 

Anpassning utifrån gällande inplaceringsförslag som är daterat 2013-04-08: 
 
Etapp 2-2:5 (plan 6) tidplan 2013-09—2013-12 inflyttning vecka 50. 
IGP Klinisk immunologi, Magnus Essand, Onkolog, Gunilla Enblad, IGP 
Hematologi/Neuroonkologi, Sven Nelander, Reumatologi, Lars Rönnblom, IGP Vaskulär biologi, 
Charlotte Wikner, Kylrum plan 7 IGP Cancer och vaskulärbiologi, Christer Betsholtz  

 
Etapp 3 (plan 4) tidplan 2013-12/2014-01-2014-04  
2013-12 Bo Stenerlöw  
2014-01 - 2014-04 Lars Lannfelt – RFP-blad och ett första layoutförslag är framtaget.  
 
Etapp 4-4:5 (plan 4 och 6) tidplan 2014-03 -- 2014-05 (Gerdin, Kämpe, Hellström, Betsholtz) 
(Ljunggren, Melhus/S Larsson kommer inte kunna flytta förrän 2015 på grund av gemensamma 
utrustningar)  
 
Etapp 5 (plan 4) tidplan 2015-03 – 2015-05 (Kindmark) 
 
Befintliga pentryn på plan 6 och 7 layoutförslag och uppställning finns framtaget. Lokalgruppen har 
lämnat sina åsikter. Nästa steg är förstudie med programarbete efter beslut i styrgrupp.  
 
Riskanalysinventeringarna är genomförda – åtgärdsplan framtagen utifrån riskanalysrapporten, 
planering med verksamhet pågår.  
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NYBYGGNADEN 

  

 Byggentreprenör är upphandlad och avtal skall tecknas med NCC efter påskrivet preliminärt 
hyresavtal. Byggstart i november. 
Detaljplanering skall startas upp med verksamheten utifrån beslutad inplacering 2013-04-08. Detta 
för att få lokalen rätt disponerad för respektive verksamhet gällande media och inredning.   
 

UTBYGGNAD VÄSTER 

En utsedd arbetsgrupp har under september arbetet fram en lokalförteckning för plan 4, 6 och 7 för 
att specificera Uppsala universitets lokalbehov, beslutas i styrgrupp. 
 
Ny volymstudie är framtagen för plan 5 daterad 2013-10-04, efter Akademiska sjukhuset krav på 
ytor.  
 
 
INREDNINGSARKITEKT 
 
Avropsförfrågan avslutad och beställning är skickad till Indicum inredningsarkitekt AB.  
 

  

 EVAKUERING, FLYTTNING AV PLAN 3 

Lokalerna är tomställda till mitten på november.  

  

    
  
Maria Larsson 
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