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  Ansv. Klar. 

1.  
 

Utredningens status  
Nuläget, tider och ev. avvikelser. 

 

 

 

 

    

27_1.1 Uppdatering av programhandlingen utskickad av PJ 2018-09-17. Nytt 

försättsblad, uppdaterad huvudtidplan, areauppmätning och landskapsritningar. 

  

27_1.2 PJ presenterade gällande hyresindikation. Inklusive bägge optioner 1806kr / 

kvm. PJ skickar ut för vidare granskning. 

PJ  

    

1.1 LTH och LU har tagit beslut att gå vidare. Genomförandefas startar  

2018-11-01. 

  

1.2 Remiss av systemhandling kommer ske över sommaren 2019.   

    

2.  

 

Avhållna möte, rapport (sedan förra styrgruppsmötet) 
Övergripande, detaljer redovisas under respektive punkt nedan. 

  

    

3.  

 

Utredning (allt utom evakuering) 
 

  

27_3.1 Östra entrén. Allmänt positivt bemötande från styrgruppen. Troligen fyllt med 

öppna studieplatser. Andra möjligheter är reception eller utställning. 

  

27_3.2 Positiv inställning till nya salar i optionen. Matti Ristinmaa kommentar om 

utformning av flexsalen samt eventuell effektivitet i inredning. 

  

27_3.3 Lasthiss: PJ dubbelkollar sträckningen till hissen. Åsikten hos styrgruppen 

hellre möjlighet för åtkomst i källaren än till plan 3.  

PJ  

27_3.4 AS anordnar möte för prefekter eller annan representant för att presentera 

fördelningen av gemensam yta i M-huset. 

AS  

    

3.1 Vidare arbete i Systemhandling är detaljplanering av rum och installationer.    

3.2 Flyttplanering bör starta snart. Flyttgeneral bör utses snarast. Diskussionen 

lyfts på nästa husstyrelsemöte. 

  

3.3 Option lärosalar tillkommer som egen arbetsgrupp som kommer ledas av PJ 

och AS. Genombrottet och LU SoT samt representant från verksamheten, 

studenter och Lärargrupp GU. Magnus Genrup frågar Markus Thern om 

intresse att vara  representant för M-huset.  

  

3.4 RFP bör finjusteras ytterligare. Målsättning att minimera förändringar då dessa 

kommer kosta pengar.  

  

    

4.  Evakuering och flytt   

    

 Kommande möten   

5.  Vilka behov av möten ser vi framåt och vilka frågor skall tas upp.   

    

5.1 Nästa möte: 2018-11-23, 10:15-12:00 i M-husets Konferensrum.   

5.2 Kommande möten för teknikgrupp och projektgruppsmöten. Övriga 

arbetsgrupper sammankallas vid behov. 

  

    

6.  Övrigt   

    

    

 



Lunds universitet / LU Byggnad / Peter Jakobsson / 2018-11-02

M-huset ombyggnation, styrgrupp 2018-11-02

M-huset, agenda

1. M-huset, status projektet

2. Kommande arbete

3. Ny arbetsgrupp: Nya lärosalar

4. Övriga frågor

Bilaga 1; Agenda
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M-huset ombyggnation, hyra och beslut

LTH och LU har beslutat att genomföra M-hus projektet inklusive 

optionerna hörsalar och östra entrén vilket ger en hyra för LTH enligt 

nedan.

Genomförandefasen startar den 1/11 med att ta fram systemhandlingar 

som remissas under sommaren 2019.

Hyran för M-huset inkl. Motorlabs grundhyra blir totalt 

37,9 Mkr per år med 75% index. Alla hyror anges exkl. lokaltjänstepåslag, 

för närvarande 4,8 % . Prisläge 2018.

I hyran ingår (Mkr):

M-huset bashyra 35.0 inkl. Motorlab plan 2 (ca 0,94 mkr).

Motorlabs grundhyra 1,1 

Option hörsalar 1,4

Option Östra entrén 0.38
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Start 

SH 18-11-01

Evakuering

20-06-01

Inflyttning

22-06-01Remiss
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M-huset ombyggnation, styrgrupp 2018-09-21



Lunds universitet / LU Byggnad / Peter Jakobsson / 2018-11-02

M-hus projektet tidplan

• Flytt från södra delen av by 113 samt plan 0 till by 114 

sommaren 2019

Södra apparathallen och norra apparathallen

• Byggstart i by 113, by 114 samt KC4 under hösten 2019.

• Evakuering av by 111 och 112 under sommaren 2020

Höghusdel och låghusdel.

• Byggstart by 111, by 112 och norra delen av södra 

apparathallen hösten 2020.

• Återflytt till M-huset sommaren 2022.

• Östra entrén samt korridor innanför på plan 1 färdigställs 

under hösten 2022.
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Lunds universitet / LU Byggnad / Peter Jakobsson / 2018-11-02

M-huset, vidare arbete i systemhandling.

• Två projekt med egna handlingar, dvs. M-huset och 

evakueringslokaler på KC4, norra apparathallen och paviljong.

• Flyttplanering och inplacering är en mycket viktig aktivitet. 

Flyttansvarig en nyckelroll. Start av planering bör ske 

snarast.

• Option lärosalar tillkommer som en arbetsgrupp.

• RumsFunktionsProgram (RFP) finjusteras för rätt funktion, dvs. 

M-husets kravställning för varje rum.

Målsättningen är så få ändringar som möjligt då detta kan 

påverka såväl kostnader som tider. Ju senare desto dyrare.

Respektive ÄTA ansvarig tar kostnaden för ändringar.

.
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• Detaljplanering av rum och installationer. Remiss över 

sommaren 2019. Mycket viktig då bygghandlingarna, dvs. 

vad som skall byggas tas fram baserade på 

systemhandlingen.

• Byggprojektets tidplan ”helig” för att slippa tillkommande

kostnader och förseningar.

M-huset, vidare arbete i systemhandling.
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M-huset ombyggnation mötesschema

Mötesstruktur i systemhandlingsskedet

• Styrgruppsmöte  2018-11-02 därefter styrgruppsmöte var 3:e vecka 

under projektets gång.

• Projektgruppsmöte var 3:e vecka med start 2018-xx-xx.

(AH PL, M-husets projektsamordnare, LU Byggnad).

• LU startmöte för M-hus projektets leverantörer, inkl

inredningsarkitekt, intressenter den 2018-11-08.

• LU teknikmöte 2018-11-29 därefter var 3:vecka under 

färdigställandet av projekteringen, dvs. VT 2020.

• Läromiljö-, teknik-, lab&verkstads- och Inrednings-grupp efter 

behov.

Peter Jakobsson, LU Byggnad, deltager i byggprojektets möten: 

A-möte (styrgrupp)

B-möte (projekteringsmöte), även LTH representant.

C-möte (teknikmöte)

D-möte (möte mellan enskilda discipliner och/eller LU)



Lunds universitet / LU Byggnad / Peter Jakobsson / 2018-11-02

M-huset startmöte systemhandling 2018-11-08

Genomförandebeslut finns för M-huset och hyresavtal är tecknade.

Syftet med dagens startmöte är att förbereda LUs vidare arbete, 

närmast M-huset systemhandling i enlighet med överenskommen

tidplan: 2018 1:a november – augusti (inkluderat remiss).

Deltagare/intressenter:

M-husets verksamheter, husprefekt

LU Byggnad Inredning & Inredningsarkitekt, Sweco.

LTH kansli, grundutbildning

LDC, DATA och mobiltäckning

LTH SoT Passage& lås (LU kortet)

LTH SoT AV

Företagshälsovården

LU Service

LU Byggnad Brand

LU Byggnad Säkerhet

LU Byggnad Arbetsmiljö och miljö



Lunds universitet / LU Byggnad / Peter Jakobsson / 2018-11-02

M-huset, kommande aktiviteter för LU 

leverantörer och intressenter. Gäller både M-

huset samt KC4.

Alla funktioner granskar remissen under sommaren 2019 med 

svar i slutet på augusti, Tidplan kommer.

• Inredningsarkitekt, kontroll/framtagande av möblerings-

ritningar (läromiljö) och förfrågningsunderlag (upphandling) 

samt kalkyl.

Forum: Läromiljögrupp. Inrednings- & styr-grupp vid behov.

• LDC – systemhandling och kalkyl.

Forum: Teknikgrupp

• AV – kravställning på kanalisation, golvbrunnar, data, el etc. 

samt fastställande av krav från verksamheten. Ritningar över 

AV, upphandling samt kalkyl. 

Forum: Teknikgrupp.

• Säkerhet, kontinuerlig uppföljning.

Forum: Teknikgrupp.
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M-huset, kommande aktiviteter per 

specialistfunktion.

• Passage & Lås och Säkerhet. Passagekontrollerade dörrar 

och Saltolås. Dörrmiljöritningar (och övriga ritningar).

Kalkyl och upphandling.

Forum: Teknikgrupp och dörrmiljömöten.

• Arbetsmiljö och Miljö. Kontinuerlig avstämning samt hjälp med 

HMS handlingsgranskning under remiss.

• Brand, kontinuerlig avstämning. Brandskyddsdokumentation.

Forum: Teknikgrupp.

• LU Service, deltagande i Inredningsgruppen vid behov.

Egna krav på lokaler och städbarhet.

• FHV, deltagande i Inredningsgruppen vid behov.
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Arbetsgrupp Ångpannesalen/flexsalen

Gruppen leds av Andreas Svensson och Peter Jakobsson.

Genombrottet står för pedagogiskt program.

Representant från LGGU.

Representant för M-huset.

Studentrepresentant(er) TLTH.

LTH SoT ansvarar för teknik.

Inredningsarkitekt vid behov.

M-huset ombyggnation, styrgrupp 2018-11-02
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M-huset ombyggnation, styrgrupp 2018-11-02

Övriga frågor

• Verksamhets-/ institutions-grupp?

- Flyttplanering

- Inplacering

- Inredningsfrågor

- Akademin, TA samt ansvarig.

• Scanning tillfälle 2. 

Sker över den 3-4/11 för att minimera störningar (och efterarbete). 

Verksamheten plockar undan/döljer konfidentiellt material.

Securitas låser upp del av korridor och bevakar under utförandet.

• Kommunikation till huset är viktigt. M-huset personalmöte?



Allmänt 

1 Punktmolnsskanning 

 Stationär skanningsteknik 

1.1.1. Leica C10 

Bilaga 2; Information om Laser- och Fotoscanning



1.1.2. Farao Trimble 

 Drönarskanning 



 NavVis M3 





• 

• 

• 

• 

2 BIM/CAD-underlag 



 Modellering i revit 





 CAD export 


