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Informationsbrev vecka 48–49, 2019 
Önskemålet om att vintern kom tidigt för att stanna i år, var för mycket att hoppas på. Nu har vi regn 

och rusk och mörkret har återigen omfamnat gator och stråk. Jag vill ta tillfället i akt och skicka en 

vädjan till alla som vistas i trafiken: Var rädd om varandra och visa hänsyn och omtanke. Dämpa 

farten, håll avstånd och var tydlig med dina avsikter. Till alla oskyddade trafikanter vill jag särskilt 

uppmana att använda belysning när så är möjligt och använd ALLTID reflex. 

 

I veckan som gått så har åtgärderna på regnbågsallén utökats i omfattning och Skanska har börjat 

utföra schaktarbeten på några platser utanför A-, B, D och E-huset. Utbyggnaden av S-paviljongen och 

installationen av T-paviljongen har kommit i skeden där man kan börja skönja slutresultatet, även om 

det är en bra bit kvar innan färdigställande. 

 

 

https://www.akademiskahus.se/ditt-campus/lulea/campus-lulea/ 

 

Med vänlig hälsning 

Erik Nordenskiöld 

Projektkoordinator  
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Övergripande Campus 
Det är många aktiviteter som pågår på Campus nu och detta medför att det kommer bli trafik och 

rörelser i ökad omfattning på platser där det normalt inte är trafikerat i större omfattning. Var 

uppmärksam och visa hänsyn. 

 

Det har tyvärr förekommit skadegörelse på stängsel och överträdelser av avspärrningar till 

byggarbetsplatser på Campusområdet, framförallt kring C-huset. Det är både straffbart, medför ökade 

kostnader, men är framförallt farligt. Låt oss hoppas att vi slipper sådant ofog framöver. 

 

Utemiljö 
Under rådande väderlek är risken för halkolyckor stor. Var försiktigt och då särskilt vid entréer. 

Våra entreprenörer som jobbar utomhus har sand och grus för att halkbekämpa sina respektive 

arbetsområden och Parkkompaniet har extra uppsikt över behovet av sandning och grusning. 

 

Regnbågsallén 
Relining av avloppsrör under regnbågsallén fortsätter kommande vecka och pågår så länge vädret 

tillåter. Viss avvikande lukt kan uppstå under arbetet, lukten är ofarlig. 

 

Under kommande veckor fortsätter Skanska med schaktarbeten. Det kommer dels som tidigare 

aviserats att grävas för ny dagvattenbrunn mellan A- och D-huset. Utöver det kommer ett antal mindre 

schaktarbeten utföras längs regnbågsallén, dels för att identifiera gamla övertäckta brunnar, men även 

för att mäta in höjder på bland annat kulvertar. 

 

A/α-huset 
Regnbågsallén kommer under en tid att vara avspärrad mellan A- och D-huset för schaktarbeten, 

beskrivna ovan. Vissa entréer kommer av och till att vara otillgängliga. Tydlig skyltning och 

hänvisning till alternativa entréer kommer att sättas upp. 
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B/β-huset 

En gemensam ingång 
En gemensam ingång genomförde formell invigning och idrifttagning måndag vecka 47. 

Byggarbetsplatsen är avvecklad. Det kvarstår att montera jalusiet över informationsdisken. Detta 

monteras så snart det levererats, förhoppningsvis innan vårterminen inleds i januari. 

 

Biblioteket 

Sun-Off jobbar med att montera solskydd. Avspärrningar utanför biblioteket mellan B- och A-huset 

begränsar passage något, välj om möjligt annan väg. 

Montaget kommer medföra en del störningar i form av buller när infästningarna till solskydden skall 

monteras. Samråd med berörda verksamheter, främst Polarforskningssekretariatet, kommer göras 

innan störande åtgärder påbörjas. 

Det pågår planering för byte av en undercentral inne på Polarforskningssekretariatet. Vid bytet 

kommer störningar i elkraftförsörjningen att förekomma. Förhoppningen är att kunna utföra bytet 

under mellandagarna för att orsaka så lite störning som möjligt. När planeringen börjar bli klar 

kommer berörda verksamheter att kontaktas för samråd. 

 

C-huset 

S-paviljongen 

Montaget av de kompletterande sektionerna av S-paviljongen inleds tisdag vecka 48. Under vecka 48–

49 kommer modulerna att lyftas på plats i etapper, vilket kommer medföra begränsad framkomlighet 

längs Universitetsvägen mellan C-huset och Porsöhallen i samband med lyft. 

Under samma period kommer invändigt arbete att genomföras dels i de nya paviljongmodulerna, men 

även i tidigare moduler för att docka ihop modulerna. 

 

D-huset 
Regnbågsallén kommer fortsatt vara avspärrad under vecka 48 för grävning av ny dagvattenbrunn 

mellan A- och D-huset. För passage mellan tekniktorget och B-huset hänvisas till alternativa vägar, se 

skyltning. 
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E-huset 

Inomhusmiljöutredning 

Inomhusmiljöutredningen i E-huset fortsätter enligt fastställd omfattning. Utredningen ligger något 

efter upprättad tidplan, men bedömningen i nuläget är att förlorad tid kommer kunna inarbetas. Om 

förskjutningen påverkar planerade ingrepp kommer berörda verksamheter bli underrättade och nya 

förslag på tidpunkter för åtgärder förmedlas. 

 

F-huset 

Återställning efter konstruktionsingrepp 

Arbetet med att återställa åverkan på innerväggar efter utförd inomhusutredning fortsätter och planen 

är fortsatt att arbetet beräknas bli klart under vecka 49. 

 

T-paviljongen 

Markarbeten för T-paviljonen inleds under slutet av vecka 48. Viss störning kan förekomma då tjälad 

mark kan behöva brytas upp. 

 

Vissa problem har uppstått då det fortfarande parkeras bilar mitt emot Tunga Lab. Detta blir särskilt 

viktigt nu när tunga entreprenadmaskiner kommer att påbörja arbete i området. 

Påminner om att INTE parkera fordon i området som är uppmärkt! 

 

Studenternas hus 
Upprustning av ytor för studieplatser påbörjas måndag vecka 48 i D2214 och D2215. 

 

Polstjärnan 
Pågående arbeten är invändig sakkomplettering och färdigställande inför slutbesiktning, vilken 

planeras att påbörjas under vecka 49. 


