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Närvarande: Eva Ekvall-Hansson; Johan Hellgren; Gudrun Edgren; Jakob Donnér; Anna Maria Drake; Cecilia Lundberg; Joanna Oberda; 
Christian Rohman; Ingemar Carlstedt; Holger Luthman; Nils Danielsen; Helena Axelsson och Lena-Karin Erlandsson (via telefon) 
Frånvarande: Johanna Sandahl 

 
Allmän information: 
 
Christian Rohman ersätter Mattias Brattström som ordförande för projektgruppen för kanslimiljöer. 
Helena Axelsson blir biträdande ordförande.  
 
Ingemar gick genom den presentationen som användes vid dragningen för fakultetsstyrelsen  30/3 2016. 
Uppskattningen av den hyra projektet Forum Medicum genererar är baserad på nyckeltal och den 
hyreskostnad fakulteten har för HSC efter senaste hyreshöjningen (19 miljoner) eller efter renovering 
(uppskattad till 28 miljoner) skall subtraheras när man uppskattar hyresökningen.   
 
Avskrivningar för utrustning och inredning, driftkostnader, kostnader för evakuering och flytt, samt 
”dubbelhyra” (dvs hyra för både nuvarande lokaler och evakueringslokaler) är inte inräknande.  
 
Styrgruppens ansvar är att ta fram ett slutgiltigt lokalprogram samt att lämna riktlinjer för hur de olika 
verksamheterna skall placeras in i de nya lokalerna. Projektgruppsordförandena kommer att få en ny 
version av lokalförteckningen där alla poster skall analyseras för en slutgiltig förteckning av 
”välmotiverade” behov. Lokalprogrammet ska ner till 21 500 kvm.  
 
MFS skall besluta om kostnadstak med underlag/konsekvensanalyser framtagna av GUN och 
fakultetsstyrelsen. Arbetet med programhandlingarna pausas tills fakulteten har tagit fram dokumentation 
och fattat beslut enligt ovan. 
 
Projektgruppen för Kanslimiljöer 
Projektgruppen önskar ett inriktningsbeslut från ledningen om huruvida kanslimiljöerna skall planera som 
individuella cellkontor eller som ”öppna miljöer”. Man framhåller även att man föredrar en likahantering 
för kanslierna, dvs antingen placeras alla i ”öppna miljöer” eller alla i cellkontor. Beslut om detta behöver 
fram så snabbt som möjligt för att inte planeringen skall fördröjas. Enligt tidigare beslut skall 
konceptkatalogen vara inriktningsstyrande och under styrgruppens tidigare allmänna diskussioner har det 
framhållits att ”arbetsplatserna bör utformas så att de är ändamålsenliga utifrån varje verksamhets behov 
samt i bidra till att lokalutnyttjandet ökar. 
 
Fattas beslut om att placera kanslierna i öppna miljöer krävs goda exempel på hur sådana kan utformas 
och gärna studiebesök hos verksamheter som genomfört motsvarande förändringar.  
 
PG forsknings- och lärarmiljöer 
Senaste förslaget från Henning Larsen innehöll sex mikromiljöer à 42 och bygger på silomodellen. 
Projektgruppen vill hellre ha två samlade plan med 4 mikromiljöer på vardera. Arkitekterna har minskat  
på antalet telefonrum och tysta rum, här bör man titta på andras erfarenheter om vad som är en 
funktionell lösning.  
 
Lokalbehovet för forskningsinfrastrukturen skall genomlysas ytterligare en vända. Södra delen av H-huset 
bör räcka. 
 
PG publika rummet   
Det finns en oro för att dessa ytor kommer att belasta fakultetens ekonomi men även för att de kommer 
att skäras ner. Styrgruppen bedömer inte de publika ytorna som stora mot bakgrund av att de rymmer 
restaurang, café, svällytor för föreläsningssalarna och mötescentrumet samt utrymme för 
utställningar/motsvarande riktade till allmänheten. 
 
PG studiemiljöer 



Projektgruppen har minskat ytorna och tror inte att det går att reducera mer utan att tappa funktionalitet. 
Man vill behålla det ”stora” plana undervisningsrummet som skapar förutsättningar för ett förändrat 
arbetssätt men menar att färdighetslabben kan fördelas på flera rum. Sju av metodrum bör leva upp till 
tidigare ställda kraven, de övriga tre kan placeras där plats finns, men i närmiljön.  
 
Omklädningsrum skall finnas nära metodrummen och lokalerna för forskningsinfrastrukturen.  
 
Antalet studieplatser måste ses över så att de motsvarar 0,4 platser per student. Alla platserna i GU-
lokalerna och cafédelen kan inte räknas in.  
 
Nästa möte  
 
Den 20 april kl 13-15. 


