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Allmänt
Akademiska hus tecknade under slutet av förra året ett
samverkansavtal med NCC för etapp 2. En av NCC´s
underleverantörer påbörjade under innevarande vecka vissa
markarbeten som innebar störningar för framför allt verksamheten i
hus 1. Vi ber om ursäkt för att dessa oannonserade åtgärder som
innebar störningar för verksamheten. Byggmöten återupptogs den 22
januari och kommer att genomföras med två veckorsintervall.
Löpande information kommer att ges efter dessa möten.
Byggfokus vecka 04 – 07
Vecka 4:

NCC: Påbörjar uppställning av manskaps- och
kontorsbodar.
Mark: Fortsätter med att lägga ledningar i mark, ett
arbete som kräver upptining av den tjälade marken.

Vecka 5:

NCC: Färdigställer uppställningen av bodar
Mark: Fortsätter med att lägga ledningar.
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Vecka 6:

NCC: Etablerar byggkranen framför teatern under
veckan.
NCC: Påbörjar montaget av formelement inför
formsättning av teaterstommen.
Mark: Iordningställer etableringsytor.

Vecka 7:

NCC: Under veckan påbörjas montaget av bjälklaget
över källaren till teatern, prefab stomme till
kontorsdelen samt arbete med bottenplattan mot
Carolinaparken.

Tidsplanen redovisas i grafiskform enligt bilaga 1 – Detaljtidsplan
vecka 04 – 07 – Humanistiska teatern etapp 2.
Arbetsplatsdispositionsplan - (APD-plan)
ADP – plan över byggområdet med ingående kranar, byggbodar mm
bifogas som bilaga 2.
Kommande störningar
För tillfället råder 1 meters tjäle. För att möjliggöra grävning används
en metod där man värmer upp marken med en kolbädd. När denna
tänds luktar det starkt. Underentreprenören är instruerad att tända
kolbäddarna klockan 1800. I samband med detta stängs även
ventilationen av. Vi hoppas att dessa åtgärder skall begränsa
konsekvenserna för verksamheten.
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.
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