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Med vänlig hälsning /  

 
Rebecca Heimdahl 

Bitr. Projektledare Akademiska Hus  
Mobil: 0730 666 935 

rebecca.heimdahl@akademiskahus.se 

 
www.akademiskahus.se 

Frågor kring byggarbete som 
pågår här och nu och som 
påverkar den pågående 
verksamheten:  

Gunnar Söderqvist, BMC Service 

Mobil: 0725 607 475 

gunnar.soderqvist@med.lu.se 

 

 

 

Frågor om projektet i stort:  

Lena Åberg 

Projektledare Akademiska Hus 

Mobil: 0768 102 400 

lena.aberg@akademiskahus.se 

 

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. 

 

 

 

7 meter! Så djupt ska vi gräva. 

Semestertider för många men projektet tar inte ledigt. 
Nästa vecka påbörjas den riktiga schakten. 
Schaktningen kommer att innebära en ökad trafik på 
Sölvegatan med 1 lastbil med släp per 10 minuter. 
Schaktningen innebär även att packning av lera kommer 
att ske vilket kommer att skapa vissa vibrationer. 
Vibrationsmätare finns uppsatta för att kunna följa 
arbetet. Schaktningen pågår t.o.m vecka 40. 

Kom ihåg 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 27 

• Grovschakt för källare med början från 
långagången i riktning mot vattentorn. 

• Rensning av tomt. 

• Fortsatt ledningsflytt. 

• Start ombyggnad för platskontor i 
långagången. 

• Demontage installationer i långagången plan 
10, för kommande pelare till nybyggnaden. 

• Stänga ventilation långagången. 

• Arbete med dörrmiljöer långagången och  
hus F. 

• Rivning vid entré. 

 

 

Vecka 28 

• Fortsatt Ledningsflytt 

• Grovschakt för källare med början från 
långagången i riktning mot vattentorn. 

• Håltagning i långagången. 

• Ombyggnad för platskontor i långagången. 

• Fortsatt flytt av installationer långagången. 

Vecka 29-31 

• Ombyggnad för platskontor i långagången. 

• Håltagning långagången. 

• Fortsatt flytt av installationer långagången. 

• Påbörja arbete med att forma, armera och 
gjuta hissgrop. 

Vecka 32 

 
• Grovschakt för källare. 

• Håltagning för pelare i långagången 

• Arbeten med fundament och hissgrop. 
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