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Allmänt
Inom denna byggperiod kommer arbetet att intensifieras. Bland annat
kommer NCC, via Contiga, att påbörja monteringen av stommar till
fastighetens kontorsdelar.
Byggfokus vecka 06 – 08
Vecka 6:

NCC: Isolering och formsättning av bottenplatta mot
Carolinaparken. Bodetableringen färdigställs inkl.
uppställning av containers. Placeringen framgår av
tidigare bifogad APD – plan. Ev. påbörjas
iordningställning av formelement till teatern på ytan
framför bodarna. Byggkranen som skall verka framför
teaterdelen etableras i slutet av veckan.
Mark: Färdigställer ytorna mellan träden som kommer
att nyttjas som materialupplag.

Vecka 7:

NCC: Contiga påbörjar montaget av prefab bjälklag
över källaren på teatern. Bottenplattan som isolerats i v.
6, armeras och ev. påbörjas även gjutning.
Mark: Troligen inget arbete denna vecka.
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Vecka 8:

NCC: Contiga fortsätter med montaget av stommar på
kontorshuset. Uppställning av formelement och
därefter armering.

Tidsplanen redovisas i grafiskform enligt bilaga 1 – Detaljtidsplan
vecka 06 – 08 – Humanistiska teatern etapp 2.
Arbetsplatsdispositionsplan - (APD-plan)
Utökad och uppdaterad APD – plan över byggområdet som tydligare
visar på kommande inskränkning av passagen utanför hus 1 och hus 2
kommer att bifogas nästa informationsbrev.
Kommande störningar
Tyngre trafik kommer att öka i området i synnerhet då
prefabstommarna börjar anlända.
Under vecka 09 – 13 kommer det vara begränsad framkomlighet på
vägen mellan Carolinaparken och hus 1, hus 2 samt hus 3. Tillträdet
till fastigheterna begränsas dock ej. Ytterligare detaljer kring detta i
nästa informationsbrev.
I övrigt hoppas NCC att deras verksamhet inte kommer att störa
omgivande fastigheter och dess drift i nämnvärd omfattning.
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