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Ansv.
1.

Utredningens status
Nuläget, tider och ev. avvikelser.
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2.

Systemhandling levereras till styrgruppen för remiss 11/6. Skickas ut i
pappersform och digital kopia. Remissynpunkter inne till PJ 28/8.
Granskningsmöte 19/8. PJ har skickat inbjudan.
Brand-konsult jobbar på att ta fram klassningsplaner för labb. Möte med berörda
institutioner och konsulter 24/4.
Omtag för plan 0 i 113, mest omflyttning av ytor. Inga tillägg eller ändringar.
Inga ritningar kommer att presenteras under systemhandlingen, troligen till
augusti eller september. Separat remiss för plan 0 M:113 kommer senare.
AM Berättade om en omorganisation inom Akademiska Hus.
Byggstart för M:113 plan 2. Startmöte med byggentreprenör 8/5.
Uppdaterad tidsplan för hela bygget. Överlämningsdatum mellan AH och LU
fortfarande under diskussion.
Systemhandling avslutas för närvarande. Skickas ut i pappersform och digital
kopia. Ritningar över labb skickas ut i extra stor skala för granskning.
Remissynpunkter inne till PJ 28/8.
Projektet på KC4 har startat. Saneringsarbete för asbest igång. Rivningsarbetet
påbörjat på plan 2.
AH har beslutat om ändrad organisation i detaljprojekteringen. Ny arkitektfirma,
Sweco, kommer in som projekterande arkitekt i projektet och kommer stötta Aplan. A-plan blir kvar som gestaltande arkitekt.

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

2.1

Möte med LUs brandskyddssamordnare, Brand- och Vent-konsulter om
användning av perklorsyra, 9/5.

3.

Utredning (allt utom evakuering)

35_3.1

Systemhandlingens remiss ska innefatta möbleringsritningar, generiska för
kontor och för vissa labb, datahandling, ritning över passagekontrollerade
dörrar. Remissen skickas till styrgruppens medlemmar, husprefekt och
projektsamordnare, Företagshälsovården och övriga intressenter hos LUs
specialister (LDC, brand, säkerhet, miljö och LU service.)

3.1
3.2

Nytt namn för Flexsalen, numera kallad ”Teknodromen.”
Ska inreda ett provrum i E-huset med samma möblering som är tänkt i
ångpannesalen, för att testa olika typer av stolar och bord. Även utvärdera
”Whiteboard-tapet.” Salen har samma mått som de framtida mindre
gradängsalarna för att ge möjligheten att möblera i fullskala.
Erbjudande från AH att installera sektionerat brandlarm i M-huset, då troligen
delat per husdel. Inte något som rekommendation från LUs
brandsskyddsamordnare .
Beslut: huset förbereds för sektionering men behandlas initialt som ett hus, utan
sektionering.

3.3

Klar.
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4.1

Evakuering och flytt
Ingen försening för renoveringen av Byrologen, nuvarande evakuering till KC4.
Nytt beräknat utflyttningsdatum 1/12.
Arbetet påbörjat i KC4. Provtagning efter asbest gjord och saneringsplan tas
fram.
KC4 uppgraderas med fler RWC och förbättrad ventilation. Installerar även
brandlarm. Utrymningslarm i hela huset, men ej heltäckande detektering.
Det finns uppdaterade lås- och dörrmiljöritningar för KC4. Det finns möjlighet
att se en förhandskopia. Väntar med ett officiellt utskick tillsammans med resten
av systemhandlingen.

4.2

CW presenterade nuvarande status för flyttarbetet. Underlag för upphandlingen
skickat till upphandlingsenheten.
Uppmuntrar alla sorters rensning av institutionernas gamla förråd.

5.

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

5.1

Nästa möte: 2019-05-29, 10:15-12:00, i M-husets konferensrum.

6.

Övrigt

34_6.1

Förslag att fira det första spadtaget, i.e. rivning och sanering i M:114.
Finns förslag från AH, öppet lunchevent i höst i samband med arbeten i mindre
skala påbörjas.
Kompletteras med ceremoniellt event i samband med utflyttning i maj 2020.
Förslaget gillas av styrgruppen, AH går vidare med mer detaljerad planering.

PJ

Bilaga 1;

M-huset ombyggnation, styrgrupp 2019-05-10
3. AHs organisation under detaljprojekteringen av M-huset.
• Akademiska hus har beslutat att förstärka arkitektresurserna i M-hus
projektet för att säkra tidplanen.
• En bidragande orsak är att A-plan idag saknar resurser för att kunna rita
i 3D som den del av projektering i BIM.
• A-plan får rollen som designande/gestaltande arkitekt i projektet vilket
innebär ett stöd för AH som beställare gällande kravställning och
granskning. Detta innebär att också att A-plan är kvar i projektet så att vi
kan dra nytta av deras erfarenhet.
• Ny projekterande arkitekt, i.e. att skapa det ritningsunderlag som behövs
för en BIM-projektering blir Sweco Malmö.
• En riskanalys är gjord och en risk som är identifierad och hanterad är
informationsöverföringen från A-plan till ny arkitekt, i.e. A-plan gör en
”överlämningsprocess” och en mötesserie planeras in för att skapa en
gemensam målbild.
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