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Övergripande Campus 

För att hålla er uppdaterade angående vad som händer på området och ha tillgång till information även 

mellan dessa utskick rekommenderar vi att ni laddar hem appen Mitt Campus där vi löpande fyller på 

med aktuell information om sådant som kan komma att påverka er vardag. Där finns samlad 

information om campus, om byggnaderna och kontaktuppgifter till våra medarbetare. Dessutom kan ni 

på ett enkelt sätt skapa och följa er felanmälan. 

 

Utemiljö 

Under de kommande veckorna kommer campus att vårstädas. Vi kommer att börja med att sopa bort 

vinterns grus från vägar samt gång- och cykelvägar för att därefter övergå till parkeringar.  

 

I samband med att vi ska sopa parkeringarna kommer de tillfälligt att spärras av, det är inte tillåtet att 

bryta avspärrningen och parkera sin bil om infarten är avstängd, då får ni för dagen välja en annan 

plats. Det finns risk för skador på de bilar som eventuellt parkeras där sopning pågår så med hänsyn till 

både er och de som utför arbetet ber vi er vänligen att respektera detta.  

 

När vårstädningen genomförs kommer det oundvikligen att damma en del och vi hoppas på er 

förståelse för detta.  
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Regnbågsallén 

Måndag den 19/4 påbörjas avspärrningarna inför årets arbeten med färdigställandet av Regnbågsallén. 

Ytorna mellan hus B och hus E samt mellan Alfa- och Betahuset kommer att stängas av. Entrén till 

biblioteket och Polarforskningssekretariatet kommer att vara öppen via en passage från 

Universitetsvägen och även entré B10 kommer inledningsvis att hållas öppen. Det kommer alltid att 

finnas en öppen entré till hus B från Regnbågsallén men vilken det är kommer att växla.  

 

Det här betyder att för att passera genom området behöver ni använda er av antingen Laboratoriegränd 

norr om campus eller Universitetsvägen på den södra sidan. Vi är medvetna om att detta innebär 

omvägar som kan försvåra er vardag under en period men hoppas på er förståelse. En uppdaterad 

avspärrningskarta kommer. 

 

Mellan Hus A och Hus D 

Arbetet med avskärmning mot hus D pågår. Betongfundamenten är på plats och nu ska ett plank 

uppföras. Avskärmningen kommer att sträcka sig längs med huset på Regnbågsallén och en bit upp 

efter Norra Vintergatan mellan hus D och hus E. 

Nio parkeringsplatser kommer att stängas av 14–15/4 för montage av ny trafostation. Det gäller 

parkeringen bakom hus D, P1 vid Laboratorievägen. De berörda parkeringarna är de som finns inom 

den röda markeringen på avspärrningskartan nedan. Anledningen till att arbetet inte genomförts 

tidigare är att leveransen av trafostationen blivit försenad. 
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Mellan Hus B och Hus E 

Fasadbelysning kommer att monteras på Betahuset under vecka 14 och 15 och gångvägen längs med 

Betahuset stängas av under den perioden. Gångvägen längs med Alfahuset är öppen som vanligt. 

 

Mellan Hus C och Hus F  
Passagen längs Regnbågsallén mellan hus C och hus F är avstängd. Entré F13, närmast Kunskapens 

bro, hålls öppen däremot är entré F11 stängd. Från F13 nås även hus C via kulvert under 

Regnbågsallén. 

Anledningen till att passagen stängts av beror på att markytan närmast hus F som varit provisorisk 

gång- och cykelväg tappat sin bärighet i och med värmen. För att undvika att någon gör sig illa eller 

trampar igenom och förstör kläder och skor valde vi att stänga passagen. 

Hus A/α 

Förberedande arbeten inför kommande projekt pågår i korridor 2400. En container är placerad mellan 

hus A och Teknikens Hus på gräsytan närmast hus A.  

 

Arbeten med att åtgärda avloppsrör i korridorerna A2010 samt A1000B pågår och beräknas vara klara 

under vecka 15. Väggpartier är öppnade för att komma åt rören och återställs när arbetet är utfört. 

 

Tekniska Tak arbetar med att färdigställa takläggningen på Alfataket. Beroende på väderläget är det 

svårt att säga ett exakt slutdatum men arbetena beräknas att vara klara under april månad. 

 

Hus C 

I hus C pågår arbetet likt innan påsk på flera olika etapper runt om i huset. Det är inga justeringar av 

avspärrningar förrän vecka 18. 

   

Hus F 

Arbetena vid Tunga labb löper på innanför de uppsatta avspärrningarna. 

Det kommer att vara avspärrat utanför Grafiska tjänster under hela vecka 15 för utvändiga plåtarbeten 

men det kommer ändå att vara möjligt att passera mellan hus K och hus F under den här tiden.  
 

Tisdag den 13/4 kommer en utvändig asbestsanering att utföras utanför Grafiska tjänster. Det är 

ofarligt att visats både inomhus och utanför avspärrningarna under den tid saneringen utförs. 

 


