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Det uttrycktes en besvikelse över att fakultetsstyrelsen inte förde diskussionen vidare med styrgruppen 
närvarande. Styrgruppen konstaterade att det finns missförstånd från styrelsens sida om förutsättningarna 
för projektet och var i processen projektet befinner sig. Styrgruppen konstaterade vidare att 
fakultetsstyrelsen helt bortsett från de övergripande visionerna och idékoncepten för projektet och endast 
ser som sin uppgift att reducera kostnaderna. Styrgruppen är oroad över att projektet kommer att ges så 
snäva ramar att det inte i ett längre perspektiv på ett bra sätt löser fakultetens lokalbehov samt att det kan 
finnas en risk att man bygger in framtida arbetsmiljöproblem. Styrgruppen friskriver sig från detta ansvar 
samtidigt som gruppen givetvis följer styrelsens direktiv. 
 
Henning Larsens gestaltningsförslag är utvalt av representanter för Lunds kommun, Akademiska hus, LU 
Byggnad och Medicinska fakulteten och kan inte i grunden förändras utan att processen med gestaltningen 
tas om från början. Fakulteten äger inte som enskild part frågan om gestaltningen och hur huset placeras 
in i den omgivande miljön. Det är därför inte sannolikt att det i detta skede går att ersätta Henning Larsens 
förslag med en fristående byggnad utan att backa projektet och genomföra en ny omgång ”parallella 
arkitektuppdrag” med förändrade förutsättningar. Med detta sagt finns det säkert frihetsgrader för att 
justera exakt hur integreringen genomförs. Lokalprogrammet (inte minst för grundutbildningen) 
förutsätter emellertid de synergier som erhålls vid den integrering som Henning Larsens förslag innebär. 
Slutligen framhölls det att integreringen är en viktig förutsättning för hur projektet hanteras legalt och att 
mycket arbete lagts ner på att hantera den frågan. 
 
Styrgruppen är fullt medveten om att den faktiska kvadratmeterkostnaden kan komma att förändras under 
projektets gång, men styrgruppen ser inte som sin uppgift att ”skruva på” de nyckeltal som använts. Det 
finns skäl att anta att den s.k. svällfaktorn som använts (1.5, tagen ur konceptkatalogen) kan komma att 
minska något (vilket leder till en minskad totalyta) och att universitetet kan förhandla fram en ”bättre” 
omräkningsfaktor för konvertering av byggkostnad till hyra än de 8 % som använts. Beräkningarna har i 
huvudsak legat till grund för att kunna jämföra projektet Forum Medicum kostnadsmässigt med en 
renovering av nuvarande HSC. Byggkostnaden kommer att styras av upphandlingen av byggentreprenad 
och här kommer en avvägning givetvis att ske mellan kostnader och husets kvaliteter, t.ex. 
energieffektivitet, sunda material och en god arbetsmiljö i stort.  
 
Sammanfattningsvis ser inte styrgruppen hur den kan lämna förslag på hur kvadratmeterkostnaden kan 
reduceras, det är en fråga för Akademiska Hus och LU-byggnad. Styrgruppens uppgift är att värdera 
fakultetens lokalbehov och ta fram underlag till ett lokalprogram. Lokalprogrammets omfattning är den 
fråga som fakulteten äger och ingen annan part kan i princip lämna synpunkter på fakultetens lokalbehov. 
Det som styrelsen efterfrågar kan lättare bedömas när den färdiga programhandlingen föreligger. 
 
Styrgruppen enades om att färdigställa de underlag som tagits fram och utöver det reviderade 
lokalprogrammet sammanfatta sina synpunkter på inplaceringen av de olika verksamheterna tillsammans 
med de bärande visionerna för projektet i ett ”missiv”. Förslag väcktes även på att ta fram en 
konsekvensanalys för om projektet inte genomförs och/eller reduceras i en omfattning så att det inte 
möter verksamhetens behov på ett rationellt sätt.  
  
  
Nästa möte hålls den 15 juni 2016.  
 


