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och som påverkar den pågående 
verksamheten:  

Gunnar Söderqvist, BMC Service 

Mobil: 0725 607 475 
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Frågor om projektet i stort:  

Lena Åberg 

Projektledare Akademiska Hus 
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Projektet omfattar ca 16000 kvm nybyggnad och ca 7800 kvm 
ombyggnad. Projektet kommer att drivas i samverkan med Skanska 
som entreprenör. 

Nybyggnaden Forum Medicum med tillhörande ombyggnad kommer 
att tillgodose Medicinska fakultetens behov av moderna lokaler för 
utbildning, forskning och kontor. Byggnaden kommer att skapa 
möjlighet till nya samarbetsformer mellan fakultetens utbildningar i 
medicin, hälsa och vård. 

Överlämningen är beräknad till försommaren 2023. 

 

 

 

När är vi äntligen igång! 

Arbetsplatsen är inhängnad och arbeten med att skapa 
ny utrymningsväg är i full gång.  

Tomten håller på att rensas på det vi ska återanvända 
och förberedande arbeten inför ledningsflytt pågår. 

Notera att det är absolut förbjudet att beträda 
arbetsområdet utan Skanskas tillstånd. 

Bygginformation: 

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som 
kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer 
störande. 

Vecka 20 

 

• Förberedning rivning av entré och studierum vid 
långa gången. 

• Bygga provisorisk vägg i långagången mot 
studierummet som ska rivas (borrning och 
sågning sker löpande under veckan.) 

• Påbörja avskalning av ytor och förbereda för 
ledningsflytt och spontmontage. 

• Fortsatt arbetet med ny utrymningsväg hus 
F. 

• Långa gången spärras av för att bli byggyta. 

• Trafikomledning med tillhörande skyltning för att 
stänga cykelväg. 

 

 
Vecka 21 

 

• Påbörja rivning av entré och studierum. 

• Förbereda spontmontage; stöd mellan 
schakt och omkringliggande mark. 

• Ledningsflytt. 

• Rensning av tomt. 

 

Vecka 22 

 

• Rivning entré och studierum. 

• Start spontborrning; spontstödet kommer 
att borras ner för att minska vibrationer och 
buller. 

• Ledningsflytt. 

• Rensning av tomt 

 

Vecka 23  

 

• Spontborrning. 

• Ledningsflytt. 

• Rensning av tomt. 
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