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För att kunna klara av så mycket markarbeten som möjligt 
innan frosten och snön stoppar arbetet gör vi en rivstart av de 
nödvändiga markarbetena som måste göras innan kommunens 
spårvägsarbete längst Sölvegatan går igång. Detta innebär att 
ombyggnadsarbetet av vägar mm inom campusområdet 
kommer att påbörjas redan denna vecka och pågå fram till 
våren 2017. Ytorna kommer att färdigställas så långt det går 
men kommer inte att kunna färdigställas helt förrän i april-maj 
2017. Vi kommer att hänvisa till alternativa vägar de perioder 
vägpartier måste vara helt stängda. 

Sölvegatan kommer att vara öppen för behörig trafik till 31 
mars 2017. 

Redan denna vecka (vecka 46) etablerar entreprenören sig öster 
om Kemicentrum (Arbetsområde 2 på karta nedan). Här 
kommer att finnas en arbetsbod och en material-container samt 
upplag av massor och maskiner. 

Vald markentreprenör är ÖMAB. Många av er känner kanske 
till detta företag då de gjort en hel del arbete inom 
campusområdet tidigare. En elentreprenör är också upphandlad. 

Detta är APQ EL AB och de kommer att arbeta med 
utebelysningen samt flytt av transformatorstationen som idag 
står vid Kårhusets varuintag. 

Denna vecka (vecka 46) startar även ÖMAB sitt arbete med att 
bygga om delar av vägen söder om Kemicentrum 
(Arbetsområde 7). Detta innebär begränsad framkomlighet här. 

Detta är också sista veckan trekantsparkeringen söder om 
Kemicentrum är öppen (Arbetsområde 5). Från och med 
måndag 21 november vecka 47 stängs denna parkering och 
trafikanter hänvisas till övriga parkeringar på Campusområdet. 
Parkeringsytan rivs och ersätts med gräsyta. 

Under vecka 47 påbörjas även arbetet med ny väg mellan LTH-
vägen och Sigmaparkeringen (norra delen av arbetsområde 9). 
Arbetet med ny väg mellan Ekologihuset och Biologi planeras 
också påbörjas denna vecka (Arbetsområde 8). 
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Måndag 28 november (vecka 48) stängs parkeringen väster om 
Kårhuset och även möjligheten att ta sig fram denna väg då 
ytan blir arbetsområde för ledningsdragning i mark (Delar av 
arbetsområde 9). Trafikanter hänvisas till att parkera på 
Campusområdets övriga parkeringar. Kårhusets varuintag 

kommer fortfarande vara tillgängligt genom infart direkt från 
Sölvegatan.  

Start av arbetet på övriga arbetsområden och andra förändringar 
återkommer vi med längre fram. 

 

 

Vi hoppas arbetet ska fungera smidigt och inte störa den dagliga verksamheten alltför mycket. 

 

Figur 1. Karta som visar de olika arbetsområdena 1-9 där mark- och elarbete pga av kommande spårväg kommer att utföras. 
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