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Lägesrapport 7, BMC  

Datum: 2013-10-15 Byggnadsavdelningen 

 Lägesstatus  
  

 Inflytt etapp 2  
Under juli flyttade IGP Molekylära verktyg (Landegren mfl) in i C10:2 och del av D11:2. De har nu 
kommit till rätta och trivs bra. Några åtgärder på åtgärdslistan kvarstår. Några åtgärder i B11:4 kvarstår 
också som hänger ihop med upphandling av möbler i samband med Navet. 

 Navet 
Invändiga arbeten pågår för fullt och Navet börjar se mer färdigt ut för varje dag. På innergården håller 
markarbeten på att slutföras.  

 Ombyggnader 
Lokalerna i B11.1 och C10.1 är slutbesiktade och klara. Den 1 oktober övertog UU lokalerna och nu 
pågår montage av inredning parallellt med åtgärdande av besiktningsanmärkningar. Toaletter i C10:2 är 
färdigrenoverade och tagna i bruk, nu pågår renovering av toaletter på C11.1. 

 C11 entrén 
C11-entrén är fortfarande avstängd. Pga av bla leveransproblem föreligger ytterligare en försening av 
C11-entrén. Entrén beräknas öppna igen i november. Montage av receptionsdisk pågår.  

 Kylcentralen 
Markarbeten runt kylcentralen kommer att påbörjas då markarbeten på innergården är klara.  

 Husargatan avstängd 
Husargatan är för närvarande avstängd i västlig riktning pga av schaktarbeten längs Husargatan. 
Arbetet beror på dragning av ny stam från Dag Hammarskölds väg till den nya sprinklercentralen. 

 Störningar 
Inga större störningar har rapporterats från verksamheterna runt gården men många ser fram emot 
projektets slut. 

 Labinredning 
Ny labinredning är levererad och kommer tillsammans med befintlig labinredning att monteras i B11.1 och 
C10.1 under oktober månad.  

 Övrig inredning 
Inredning har upphandlats enligt det förslag som tidigare redovisats i lägesrapporter och för 
inredningsgruppen. Slutgiltigt besked om exakta leveranstider väntas inom kort. Huvuddelen av inredningen 
till Navet kommer att levereras från mitten av november tills mitten/slutet av december. 

 Konstnärlig utsmyckning 
Statens konstråd har beviljat Akademiska Hus konstnärlig utsmyckning i Navet. En 
konstgrupp bestående av representanter från verksamhet, UUs byggnadsavdelning 
och fastighetsägaren har vid några möten träffat representant från statens konstråd 
och senare även den utsedda konstnären. En skiss har redovisats och konstgruppen är 
positiv, slutgiltigt beslut tas av styrgruppen.  
 

  

 Tider   
 B11:1, C10:1 

Inredningsmontage oktober – november 2013 – pågår just nu 
Inflytt  december/januari 2013  
 
Önskemål från verksamhet ang inflyttning: 
Arrayplattformen 11-13/12 
IGP  from 2/1 (ca 5 dagar) 
IMV  from 2/1 (ca 5 dagar) 
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 Navet   

Prod/Stomkomplettering  februari – november 2013 
  

 Inredningsmontage etc. november/december 2013   
Inflytt   december 2013/januari 2014 
Önskemål från verksamhet ang inflyttning: 
Arrayplattformen 11-13/12 
IGP  from 2/1 (ca 5 dagar) 
IMV  from 2/1 (ca 5 dagar) 
 
SciLifeLab adm kommer att flytta in i Navet i mitten av december och blir 
därmed först ut i Navet.  

  

    
 Inflyttning   

 
Flyttmöte 
Flyttmöten har hållits med alla inflyttande grupper och kommer att följas av fler 
mer detaljerade möten ang flytten.  

  

    
 
/Cecilia Broman  
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