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Rebecca Heimdahl 

Bitr. Projektledare Akademiska Hus  
Mobil: 0730 666 935 

rebecca.heimdahl@akademiskahus.se 
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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. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nu är vi snart klara med schaktarbetena! 

 

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 37 

• Finschakten i källare avtar. 

• Formning, armering och gjutning av fundament i 
ny källare. 

• Fundament i befintlig källare för nybygge. 

• Installationsarbeten i källarbottenplatta nybygge. 

• Anpassning av ventilation i långagången. 

• Flytt av entreprenörens kontor till långagången. 

Vecka 38 

• Finschakten i källare avtar. 

• Formning, armering och gjutning av fundament i 
ny källare. 

• Installationsarbeten i källarbottenplatta nybygge. 

• Anpassning av ventilation i långagången. 

• Flytt av entreprenörens kontor till långagången.  

 

 

 

 

 

Vecka 39 

• Formning, armering och gjutning av bottenplatta 
i ny källare. 

• Installationsarbeten i källarbottenplatta nybygge. 

• Anpassning av ventilation i långagången 

• Start platsgjutna väggar mot långagången. 

Vecka 40 

• Formning, armering och gjutning av bottenplatta 
i ny källare. 

• Installationsarbeten i källarbottenplatta nybygge. 

• Anpassning av ventilation i långagången. 
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