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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. 

 

 

 

Den 4 maj är det äntligen dags för byggstart! 

Det första som kommer att ske är inhängning av 
byggarbetsplatsen. Därefter kommer markförberedanade 
arbeten att ske med bl.a. bortforsling av material för återbruk 
och rensning av tomten. Sedan följer diverse förberedande 
arbeten inomhus och ledningsomläggningar. 

Bygginformation: 
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• Montera staket kring hela arbetsplatsen. 

• Bygga provisorisk vägg i långagången. 

• Förbereda för att öppna upp fasad för ny 
utrymningsdörr i hus F mot nya byggnaden samt 
öppna de innerväggar som är kopplade till 
utrymningsvägen. 

• Inventera och flytta installationer i långagången för 
att kunna riva entré och utbyggnaden för 
studieplatser. 

• Koppla ur och påbörja flytt av installationer där nya 
huset skall placeras. 

• Rensa tomten där nya huset skall stå. 

• Bortforslig av material som ska återbrukas; bl.a. 
fågelbad, marksten, armaturer, bänkar m.m. 

• Trafikomledning (stänga cykelväg) med tillhörande 
skyltning. 
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• Förberedande arbeten inför rivning av entré och v 
vid utbyggnaden för studieplatser långagången. 

• Bygga provisorisk vägg i långagången. 

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

• Fortsatt arbetet med ny utrymningsväg hus F. 
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• Påbörja spontmontage. 

• Ledningsflytt. 

• Fortsatt rensning av tomt. 
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