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Protokoll för M-husets projektstyrgrupp utredning
Möte 37, 2019-05-29
Beslut beskriv så tydligt som möjligt och förs över i en beslutliggare där det skall framgå när beslutet togs,
i.e. datum och styrgruppsmöte.
Protokollet skrivs av verksamhetens projektsamordnare och stäms av med LU Byggnad projektledare.
Beslut markeras tydligt och inleds med ”Beslut:” följt av beslutstexten.
Numrering är Mötesnummer_Rubrik.Underrubrik.Löpnummer. Punkt utan mötesnummer avser innevarande
möte.
När en punkt är färdighanterad/klarmarkerad lyfts den till beslutliggaren vid kommande möte, dvs. mötet efter
den är protokollförd som KLAR.
Deltagare:
Annika Mårtensson, Prorektor LTH
Peter Jakobsson, LU Byggnad
Peter Berling, Husprefekt.
Mikael Hörndahl, Projektsamordnare M-huset
Andreas Svensson, LTH Kansli
Magnus Genrup, Energivetenskaper
Catarina Lindén, Energivetenskaper
Ulf Jeppsson, IEA
Olof Samuelsson, IEA
Tore Hägglund, Reglerteknik
Matti Ristinmaa, Byggvetenskaper
Mathias Wallin, Hållfasthetslära
Jonas Engqvist, Hållfasthetslära
Jan Olhager, IML
Mats Andersson, Maskinteknologi
Lovisa Bielke, Ordf I-sektionen
Måns Sandsjö, Ordf M-sektionen
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Ansv.
1.

Utredningens status
Nuläget, tider och ev. avvikelser.

36_1.1
36_1.2
35_1.1
36_1.3
36_1.4

35_1.1

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.

1.1
1.2

Systemhandling avslutas för närvarande.
Skickas ut i pappersform och digital kopia senast 11/6. .
Projektet på KC4 går vidare enligt plan. Saneringsarbete för asbest igång.
Rivningsarbetet påbörjat på plan 2.
AH presenterar etableringsplan till nästa styrgruppsmöte.
Projektering av gas, klassningsplaner och användning av perklorsyra går vidare.

2.

Avhållna möte, rapport (sedan förra styrgruppsmötet)

36_1.3

Övergripande, detaljer redovisas under respektive punkt nedan.
36_2.1

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

2.1
2.2

Labb- och Verkstadsmöte, 24/5
Flyttmöte, 29/5

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. Läsanvisning skickas ut för A-, E-, och Ventilationsritningar. Eventuellt
kan även landskapsritningar vara av intresse för hyresgäster.
Nytt namn för Flexsalen, numera kallad ”Teknodromen.” AS lyfte förslag att
utlysa namntävling för den nya salen. Inget intresse att byta namn.
Viktigt att tänka igenom eventuella risker i verksamheten som kan påverka eller
påverkas av projektet.

36_3.1
3.1

4.
36_4.1
36_4.2

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

Klar.
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5.

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

5.1

Nästa möte: 2019-06-19, 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 samband med arbeten i mindre skala
påbörjas. PJ tar fram förslag på datum i oktober, efter nollningen.
Kompletteras med ett ceremoniellt event i samband med utflyttning i maj 2020.
Förslaget gillas av styrgruppen, AH går vidare med mer detaljerad planering.

PJ

6.1

Förslag på att skapa utställningsyta på innergården. Möjligt att skapa podier av
befintliga cementplattor. Landskapsarkitekt bjuds in för att berätta mer om nya
utemiljön på ett styrgruppsmöte efter sommaren.

PJ

