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Informationsbrev vecka 05–06, 2020 
Halkvarning, kandiderar snart som årets ord! Knappt har vi fått snö och lite kyla innan det kommer en 

ny period med värme och kraftiga vindar. Aldrig har vi haft så många vädervarningar från SMHI 

angående blixthalka och kraftiga vindar, även om min känsla är att det går inflation i dessa varningar. 

Min uppmaning är fortsatt att ta det försiktigt ute, vi har växlande väder och hög luftfuktighet vilket 

medför att risken för halt före är fortsatt mycket hög. 

 

I veckan som gått så har arbeten på Regnbågsallén fortsatt och arbetet med renovering av biblioteket 

går vidare. Utbyggnaden av S-paviljongen utanför C-huset fortlöper och likaså gör förberedelser för T-

paviljongen utanför F-huset. Projektering av nya paviljonger mellan C-huset och Polstjärnan är i full 

gång. 

 

 

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

 

Med vänlig hälsning 

Erik Nordenskiöld 

Projektkoordinator  

https://www.akademiskahus.se/ditt-campus/lulea/campus-lulea/
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Övergripande Campus 
Inget att rapportera. 

 

Utemiljö 
Under rådande väderlek är risken för halkolyckor stor. Var försiktig och följ halkbekämpade stråk och 

gångvägar, undvik icke halkbekämpade ytor! 

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 veckor och pågår så länge vädret 

tillåter. Viss avvikande lukt kan uppstå under arbetet, lukten är ofarlig och uppstår i samband med 

härdningsprocessen.  

Under vecka 5 kommer snörasskydd till alfa-huset att lyftas på plats. Lyftet görs från Regnbågsallén 

och kommer begränsa framkomligheten i samband med att lyftoperationen genomförs. Se mer nedan. 

 

A/α-huset 
Under vecka 5 kommer snörasskydd till alfa-huset att lyftas på plats tisdag 28/1. Lyftet görs från 

Regnbågsallén och kommer begränsa framkomligheten i samband med att lyftoperationen genomförs. 

Information till berörda samt eventuella hänvisningar till alternativa entréer genomförs innan lyftet. 

Nedan är en orienteringskarta över vilka områden som kommer att påverkas i samband med lyftet. 
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B/β-huset 

Fortsatta kompletteringar i B231 avseende elinstallationer. 

Biblioteket 

Viss ökad omfattning av byggtrafik till/från biblioteket kommer ske under de kommande veckorna, 

dels för att entreprenören börjar frakta bort material och maskiner som inte längre behövs samt även då 

viss inflyttning av möbler och inredning kommer att inledas. 

C-huset 
Omfattande trafik med lastbilar till C-huset inför möblering av Polstjärnan. Se mer under info 

angående Polstjärnan längre ner. 

S-paviljongen 

Sista delarna av invändiga kompletteringar genomförs, därefter sker slutbesiktning och överlämnande. 

 

D-huset 

Inget att rapportera. 

 

E-huset 
Byte av dörr E612a samt ombyggnation av utrymme till förråd E17. 

Inomhusmiljöutredning 

Inomhusmiljöutredningen i E-huset fortsätter enligt fastställd omfattning. 

 

F-huset 

T-paviljongen 

Det förberedande markarbetet inför paviljongernas ankomst fortsätter. Påminner om vikten att hålla 

passagen mellan F-huset och etableringens staket fri från material då denna passage fungerar som 

gång- och cykelväg samt utrymningsväg från F-huset. 

 

Studenternas hus 
Inget att rapportera. 
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Polstjärnan 
Torsdag 30 januari påbörjas leveranser av inredning och möbler. Leveranser sker till C-huset där 

möbler byggs och bärs över till Polstjärnan. Det kommer vara intensiv trafik med lastbilar samt med 

personer som bär möbler under ett antal dagar.  


