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Tankar kring inplaceringar av forskningens labbmiljöer och studenternas metodrum. 
 
Behoven för balans, exercise och reality labb bedöms och räknas samman av en projektgrupp för 
forskningsinfrastruktur som sorterar under PG för forsknings- och lärarmiljöer. Gruppen har gått runt i 
H-huset och gör bedömningen att lokalerna är utmärkta för och kan anpassas för behoven. De 
ursprungliga stora rummen i konceptkatalogens lokalprogram kan fördelas över flera mindre rum. 
Gruppen såg många fördelar med placeringen, egen ingång för försökspersoner möjlighet till 
handikapparkering, bra med markplan i direkt anknytning för rullstolstest etc.  
 
GUs metodrum föreslås placeras på 10-planet under långa gången, bakom Fernströmsaulan, särskilt om 
man kan flytta korridoren så att man kan öka bredden på rummen. De 12 föreslagna metodrummen ska 
rymma 6 britsar (som kan placeras flexibelt) och 12 personer skall kunna arbeta samtidigt. Rummen bör 
kopplas (minst) 2 och 2 med genomgång och ha fönster 
 
Färdighetsträningen: helst en samlad yta för effektivare användning. Fysioterapeuterna behöver stora 
ytor. Fönster troligen ej nödvändigt. Placering i H-huset skall undersökas. 
 
Inspelningsstudio kan behövas, läggs under BIKT ska även kunna användas för videokonferens.  
 
Lokal för oneway-screen kan vara intressant, Gudrun kollar. 
 
Tankar kring I-huset som administrativt centrum 
Ingen representant från PG Kanslimiljöer närvarande så punkten ströks. 
Möte med Etik har hållits, de föreslås en placering på F12 eller F13. 
 
Förslag på att MedCUL placeras på F12 tillsamman med ”flexibla arbetsplatser för lärare.  
 
Avrapportering från PG studiemiljöer 
Analysen av de simulerade bokningarna visar på en stor bredd på gruppstorlekar. Troligen kommer alla 
läkarstuderande att vara i Lund tom termin 5.  
 
Kan Grubb och GK-salen utökas till att klara 100 -130 personer? Styrgruppen önskar att detta undersöks. 
 
Avrapportering från PG för Forsknings- och lärarmiljöer 
Ingen ny information om kontorsmiljöer förutom att antalet minskats från 300 pers till 250 arbetsplatser 
och att MedCUL räknas bort (se ovan). 
Samtalsrum för lärare och studenter bör finnas i studiemiljöerna och kan användas som läsplatser hela 
tiden.  
 
Avrapportering från PG publika miljöer 
Behövs den stora öppna ytan på plan 1? 
En samlad med reception med ev. en enskild studentdesk. I så fall behålls den på plan I11. Alla andra 
receptioner kan strykas. 
 
Restaurang gärna med s.k. foodcourt? Restaurang/café måste kunna användas hela dagen, Restaurangens 
serveringsavdelning ska kunna användas för medhavd mat? En del av restaurangen bör vara avgränsbar 
för representation.  
 



Förråd av förbrukningsmaterial för labb ska utredas och tillkommer kanske. 
 
Butik för extern aktör (pressbyrå, 7eleven) fortfarande av intresse och tillkommer kanske. 
 

Planering av framtida Henning Larsenmöten 
Projektgruppsordförandena avgör vilka de vill ha med från övriga projektgrupper, detta bör ske snarast, 
meddela Anna. 
 
Övrigt 
Ingemar rapporterar till ALF-ledningsgrupp vad som händer inom Forum Medicum. 
 
Nästa möte onsdag 9/3 kl 13-15; Åke Nordén 
 
Vid tangentbordet 
Anna Mansfeld 


