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 Lägesstatus  

  

 BMC 
  

 Projektet i stort 
Projektering av bygghandling/förfrågningsunderlag pågår och ska vara klara under september 2012. 
Flytt av verksamhet från D11:2 till A11:2 och B11:2 och C10:3 till D11:2 kommer att ske under juni. 

 Ombyggnationen i A7:2 och B7:2 är preliminärt klart till mitten av augusti V33 och flytt av verksamhet 
från C10:2 till A7:2, B7:2; sker under V34. 
Plattformar och forskningsgruppernas placeringar är fastlagda och nu påbörjas detaljprojekteringen i 
rummen. 
 

 Riskhantering 
Riskanalysen från provgrävning visar inga problem för verksamhetens instrument gällande vibrationer 
mm. Däremot kommer störningar av ljud och ökad aktivitet runt byggarbetsplatsen att finnas. 
 

 Reservkraft  
Reservkraft på BMC kommer att bestå av 2 st aggregat varav ena aggregatet som kommer att vara 
placerad i ny kylcentral och försörja halva BMC från linje 6-11. Det andra aggregatet som är befintligt 
försörjer linje 1- 5. Reservkraft kommer enbart att försörja utrustning som kräver reservkraft.  
 

 Serverrum 
BMC kommer att få ett nytt stort serverrum och som kommer att placeras i navets källare. 
 

 Avstängda ytor 
Efter diskussioner med AHU kommer C10 olika plan vara avstängda periodvis, man kommer att ha 
passering mellan 11 och 9 linjen under hela projektet men i olika plan under olika tider. Information 
kommer i god tid att informeras när och vilket plan som är tillgängligt. Information kommer att skickas 
ut samt redovisas i respektive trapphus C9, C11. 
 
Under V25-V30 kommer korridor i A-huset plan 1 vid entré A10 och in till innergården B10 vara 
avstängd för transport av utgrävningsmassor för nya navet. Hänvisning görs vid entré A11 och A8.  
 

 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.  

    
 Tider   
 Ny huvudtidplan daterad 2012-02-10 finns. Produktionsetapper är dock ej studerade. 
 Navet startar produktionen våren/sommaren 2012 till årsskiftet 2013/2014 och ombyggnader 

i befintliga lokaler i olika etapper from hösten 2012 till årsskiftet 2013/2014.      
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