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Lägesrapport 2, Rudbecklab 

Datum: 2013-02-04 Byggnadsavdelningen 
    

1 Lägesstatus  
  

 INPLACERINGSUTREDNING 
  

 Lokalgruppen vid Rudbecklab tillsammans med Daniel Gartell, som extern konsult, har sedan 
december genomfört intervjuer med forskargrupper som framgent ska vara placerade i 
Rudbecklaboratoriet om verksamhet, lokalbehov och omfattning. Alla intervjuer planeras vara 
genomförda till i början av februari. Resultatet sammanställs och presenteras i ett förslag till 
inplacering av verksamheterna i husets alla våningsplan inklusive nybyggnaden. I förslaget till 
inplacering finns önskemål om lokalanpassningar. Konsekvenser av dessa utreds med bedömningar 
om genomförbarhet och kostnadskonsekvenser av byggnadsavdelningen tillsammans med 
Landstingsservice. Resultatet sammanställs till lokalgruppens förslag till inplacering för yttrande av 
berörda och därefter beslut. Ett informationsmöte ska hållas i mars i anslutning till beslutet. Se 
särskild rapport om status för inplaceringar av Göran Magnusson. 

  

 LOKALANPASSNINGAR 
  

 
Tre lokalanpassningar i befintliga lokaler pågår – för BioVis som flyttar till lokaler som frånträds av 
pre-klin-pet i MTC-huset 3 tr, – Christer Betsholtz och Tanja Mäkinens lokaler på plan 7 i C11-
huset. Vid EBC pågår anpassning av tom lokal för IVM-verksamhet som ska nyttjas under 
ombyggnadstiden av Rudbecklab. 
 
Anpassningar i MTC-huset genomförs i flera etapper vartefter rummen kan friställas. BioVis 
planeras färdigställas under mars 2013. Åtgärder för pre-klin PET fullföljs rumsvis i anslutning till 
detta. Hela projektet planeras vara avslutat under april 2013. 
 
Arbetet med plan 7 i C11-huset har planerats kunna avslutas till vecka 10 men sent besked om 
inredningsleveransens fullgörande pekar nu på en försenad inflyttning. Datum för färdigställande 
och inflyttning ska fastställas vid byggmöte kommande onsdag. 
 
Lokaler på EBC är färdigställda och uppställning av utrustningar pågår. Jordbruksverket utför 
besiktning av lokalerna den 11 februari. 

  

 NYBYGGNADEN 
  

 Ritningar och beskrivningar är nu klara och ska sändas för granskning dels inom Landstingsservice 
egen organisation men även inom universitetet och Rudbecklab. Under våren framställs och sänds 
ut förfrågningsunderlag för upphandling enligt LOU. Entreprenör planeras vara antagen i september 
2013. Förberedande arbeten med byggplatsen beräknas kunna ske från och med augusti. 
Byggarbetena inleds med slutprojektering av bygghandlingarna. 
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 EVAKUERING, FLYTTNING 
  

 
Under kvartal 2, 2013 kommer evakuering av IVM-verksamheten vid Rudbecklab att ske till BMC 
för att vara helt avslutad till semesterperioden. Datum för flytt preciseras av BMC-projektet. 
 
Första utflyttning från Rudbecklab till BMC planeras ske under mars 2013 och avser 
forskargrupperna Wadelius, Feuk, Dahl, Dumanski. 
 
Andra utflyttning planeras ske i slutet av juni 2013 och avser Landegrens forskargrupp. 
I december 2013 sker sista planerade utflyttning och avser skrivrum för plattformar på CKMF 
(Syvänen). BMC-Navet tas i bruk från januari 2014. 

 

  

 
ORGANISATION   

 
Sedan december 2012 arbetar Daniel Gartell på konsultuppdrag med forskargruppernas 
förändringsplanering och placering i C11-byggnaden tillsamman med lokalgruppen. Uppdraget 
planeras att vara avslutat under mars 2013. 
 
Från och med februari förstärks arbetsgruppen för IVM-lokaler med veterinär på konsultbasis som 
har tidigare arbetat med liknande planering för lokaler och bl.a. utvärderat sådana funktioner vid 
Scheelelab. Uppdraget planeras i nuläget att gälla fram till sommaren. 

  

 BESLUT, AVTAL, EKONOMI 
  

 Sedan beslut om genomförande 2012-06-04, med då bedömda kostnader för hyra och egen investering, 
har följande tillkommit som ger kostnadskonsekvenser: 

• Lokalanpassningar för BioVis som flyttar till MTC-huset i stället för plan 3. Arbetet pågår, 
finansiering beslutas. 

• Tillkommande krav på utrustningar och skick i evakueringslokal i EBC. Del av Uu 
investeringsbudget under rubrik evakuering. 

• Tillkommande kostnader under höstens projektering - för omarbetad layout i plan 3 p.g.a. 
korsande rörelser IVM-personal/övrig personal vid ingång mot öster, - för omarbetad layout av 
vissa IVM-lab, - för kraftigare och större hiss med bibehållet läge i nybyggnaden, än i första 
kostnadsbedömningen. Detta är nu inarbetat i förfrågningsunderlaget och utgör del av 
hyresunderlag för nybyggnaden. 

 
 
/Per-Olof Ohlsson 
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