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Lägesrapport 3, BMC 

Datum: 2012-10-31 Byggnadsavdelningen 

 Lägesstatus  

  

 BMC 
  

 Projektet i stort 
Ombyggnad av B11:4, B11:5 och D11:4 har lyfts ur det stora projektet och produktionen av dessa 
våningsplan kommer att tidigareläggas i förhållande till huvudtidplanen daterad 120706. Produktion av 
dessa våningsplan kommer att ske med Akademiska Hus årsentreprenörer med start i oktober. 
Konsulterna arbetar under oktober med att bearbeta handlingarna så att ett förfrågningsunderlag på 
resterande ombyggnadsdelar samt stomkomplettering på Navet kan gå ut på förfrågan/upphandling. 
UU jobbar tillsammans med konsulter med att granska handlingar och justera detaljer. 
 

 Labinredning 
Representanter från de olika grupperna har tillsammans med inredningsarkitekt gått igenom 
labinredning och specifika krav på rummen, denna gång mer i detalj. Handlingarna kommer inom kort 
att skickas ut till prefekter för ett formellt godkännande och till skyddsombud för information. Samma 
procedur gjordes när systemhandlingen var klar och nu sker detta med det färdiga handlingen. 
Inredning sker med befintlig BMC inredning så långt det räcker dock måste en del labinredning 
upphandlas. Tidigareläggningen av produktion medför svårigheter ur upphandlingshänseende.  
 

 Skrivrumsinredning 
Ett provrum kommer att byggas upp i C8:0 och provmöbleras under november. Därefter sker beslut av 
slutgiltig skrivrumsinredning. BMCstd kommer att följas men ev utökas med några produkter. Träslag 
ska diskuteras etc. 
 

 Miljömöbler och inredning i mötesrum 
Under våren har en inredningsgrupp med representanter från berörda verksamheter bildats. Gruppen 
har haft möten med inredningsarkitekt och tillsammans planerat Navets mötestorg, mötesrum, pausrum. 
Därefter har arkitekterna arbetat vidare och förslag på möblering och färgsättning visades på ett möte i 
augusti samt för styrgruppen samma månad. Inredningsgruppen kommer att träffas i november för att 
få en redovisning av det slutgiltiga förslaget.   
 

 AV-utrustning 
En handling för AV-utrustning gällande Navet finns framme och ska redovisas för styrgruppen när 
kalkyl tagits fram. AV-frågor har behandlats av bla inredningsgruppen och BMCs intendentur. 
 

 ICM 
Alwyn Jones verksamhet har flyttat in i A7:2 och B7:2.  
 

 Riskgruppen 
Riskgruppen kommer att träffas ungefär var 4:e vecka för att få mer detaljerad information om bygget, 
störningar och tider. Gruppen har utökats med representanter från IMBIM, Folkhälso-och 
vårdvetenskap samt Ludwiginstitutet, så nu är alla verksamheter runt gården med exkl. Beactica som 
kommer att flytta till andra lokaler. 
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 Reservkraft  
Förtydligande: Reservkraftsaggregatet som kommer att vara placerad i den nya kylcentralen kommer 
att betjäna inflyttande verksamheters behov av reservkraft samt ev det nya kommande serverrummet. 
Inget behov av reservkraft från befintliga verksamheter i linje 6-11 har inkommit. Önskemål om 
reservkraft har inkommit från verksamheter i linje 1-5, dessa önskemål kan inte tillgodoses från 
reservkraftsaggregat i nya kylcentralen pga för långa ledningsdragningar. Separat utredning måste 
beställas av verksamheten om man vill gå vidare och utreda reservkraft i linje 1-5. 
 

 Serverrum 
Ett BMC-gemensamt serverrum är planerat i Navets källare. Nu pågår dock utredning om att 
samlokalisera IT-avdelningens behov av serverrum till BMC. En samlokalisering får inte plats i Navet 
utan planeras i så fall i D11:0. Ett PM har tagits fram och ska skickas ut som beslutsunderlag till IT-
avdelningen och BMC intendenturen. 
 

 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   
 Vi väntar på en ny huvudtidplan samt produktionstidplan från Akademiska Hus. 
    

    

 
/Cecilia Broman &Lars-Erik Waldenström 
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