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1 Lägesstatus  

  

 BMC 
  

 Projektet i stort 
Projektering av bygghandling/förfrågningsunderlag pågår. 
Baseras på befintlig systemhandling, om inga ändringar aviserats. 
Förslag på ändring av planlösning i plan 0 har redovisats på projektgruppsmöte och godkänts. Medför 
mindre ombyggnad. Personalrum i C8:1 har bytt läge efter ök från intendenturen och ok från 
medfarm. 
 

 Flytt av verksamhet från C10:2 till A7:2, B7:2; Pågår, nytt möte behövs med verksamheten 
 

 Riskhantering 
Mätning av golv i Johan Elfs laserlab pågår. Bjerking har redovisat mätresultat 
från vibrationsmätningar. En del rum där känslig utrustning finns har redan idag 
höga vibrationer. En provgrävning kommer att ske på gården samtidigt som 
mätning av vibrationer sker vid aktuella instrument. Vi avvaktar därefter en 
skriftlig rapport från Bjerking.  
 

  

 Reservkraft  
Enkät utskickad till verksamheter på BMC. 4 st institutioner har visat intresse för 
att utreda reservkraft.  
 

  

 Serverrum 
Utredning av samnyttjande av serverrum i C6:0 pågår (serverrum 2). Kyla och el finns för inflyttande 
verksamheters behov, rummets prestanda ska undersökas. Krav från verksamheten på skyddsklass 2. 
 

 Avstängda ytor 
Periodvis kommer C10-huset samt C11-entrén och trapphuset att vara stängt. Ingen detaljplanering av 
produktionsskedet har ännu skett så inga uppgifter finns om när det måste vara avstängt och hur länge.
 

 Tillträde  
Tillträde för BMC-anställd personal i C11-entrén (upplåst dagtid) samt Navet och C10:3. Tillträde 
endast för berörda personer till plattformskorridorer och forskargruppskorridorer. Navet avgränsas 
med kortläsare så att tillträde till Navet samt från Navet kan styras.  
Lås inom labkorridorer och till möterum/skrivrum i Navet är ännu inte klart. 
 

 Inredning 
Inredningsarkitekt är upphandlad, Ullrika Wallin på Semrén Månsson 
Arkitektkontor AB/Vård och skola. 
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 Ytor planerade för klinisk genetik  
Ytorna är tillgängliga för expansion av plattformarna. På möte 2012-02-24 med plattformarna har 
följande förslag på ny inplacering tagits fram. Förslaget medför i stort att Syvänens skrivrum på plan 
1-3 i Navet samt i C10:1 och B11:2 flyttas till D11:2 (befintlig skrivrumskorridor).  Labdelar i D9:1 
utgår och placeras i C10:1. Övriga lab är kvar enligt ursprunglig plan, något enstaka lab har efter 
önskemål från verksamheten utökats. Planlösningen är inte helt löst, några skrivrum saknas 
fortfarande. Önskemål är att dessa ska ligga inom labkorridorerna och ej i Navet. 
 
Rumsfunktionsprogram (RFP) ändras i princip inte, många lab ligger kvar på sin ursprungliga plats. 
Medför i dagsläget fler tomma rum i Navet än tidigare. 
 
Förslag på omlokalisering av plattformarna: 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

    
    

B11:1 
Lab för: 
Seq Illumina 
Array 
Seq Solid Sanger 
Skrivrum för: 
Array 
Seq Solid Sanger 
Gyllenstens 
forskargrupp

D11:1 
Lab/skrivrum 
tillgängliga för ny 
verksamhet/expa
nsionsyta 
(befintliga lokaler 
ombyggda i etapp 
3 för bla 
Beactica). 
 
D11:2 
Skrivrum för: 
Seq Illumina 
SNP 
Syvänens 
forskargrupp 
 

C10:1 
Lab för: 
SNP 
Syvänen och Gyllenstens 
forskargrupper 
 
C10:2 
Lab/skrivrum tillgängliga för ny 
verksamhet/expansionsyta 
(befintliga lokaler ombyggda i etapp 
3 för ICM, ICM flyttar till A7:2/B7:2). 

D9:1 
utgår 

Navet 
Skrivrum för 
plattformsverksamhet 
utgår 
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2 Tider   

 BMC   

 Ny huvudtidplan daterad 2012-02-10 finns. Produktionsetapper är dock ej 
studerade. 
 

  

 Projektering 
Bygghandlingsprojektering tom sommaren 2012 
Produktion/inredning 
Navet from våren/sommaren 2012 till årsskiftet 2013/2014 
Ombyggnad i befintliga lokaler i olika etapper from hösten 2012 till årsskiftet 
2013/2014.     Obs! Preliminära tider! 

  

    

 
/Cecilia Broman 
 


