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Luleå 2020-03-20 AKADEMISKA HUS 

Informationsbrev vecka 13–14 
Luleå tekniska universitet 

 
Nöden har ingen lag brukar man säga. Om det 
råder nöd vet jag inte, men onekligen har vi ett 
allvarligt läge när samhällsfunktion efter 

samhällsfunktion stänger ner, varsel duggar tätt 
och larmrapporteringarna avlöser varandra. Inget 
överskuggar just nu rapporteringen om Covid-19 - I 

hela Världen! 

Mitt enda råd till alla är: Följs de 
rekommendationer som ges! 

 

Kommande/Pågående aktiviteter v13-14 

Övergripande Campus 

Sett till rådande omständigheter med anledning av Covid-19 
fortsätter Akademiska Hus med arbetet kring beredskapsplaner 
för att säkerställa en grundleverens till våra kunder, detta 
innebär att vi har fortsatta dialoger med Entreprenörer kring 

deras bemanningsläge, vi ser över vår bemanning.  

Det som ni kommer att märka av är att vi inte är lika tillgängliga i 
byggnaderna men vi finns tillgängliga på telefon, mail eller 
videomöte.  

Utemiljö 

Det pågår mycket arbete, främst längs Vintergatan söder om 
Regnbågsallén. Vi ber om ursäkt för byggstöket och vädjar till att 
alla respekterar de avspärrningar som finns. 

Regnbågsallén 

Under de kommande veckorna fortsätter arbetet med renovering 
av dagvattenledningar från Regnbågsallén ner till 
Universitetsvägen. Passager hänvisas till alternativa gångstråk, 
följ orange lokaliseringsskyltar. Schaktning söder om 
Universitetsvägen ner till Pussen kommer att inledas under 

vecka 13. 

A/α-huset 

Inomhusmiljöutredningen i A-huset fortsätter under vecka 13 
med betongborrprover i markplan och källare. Proverna kommer 

att göras efter klockan 16. 

B/β-huset 

Inget att rapportera. 

C-huset 

Under v.17 planerar vi att genomföra underhållsarbete med 

ställverket i Hus C, vi arbetar just nu tillsammans med de 
berörda verksamheterna för att säkerställa att detta avbrott 
innebär minimal störning. Ett steg i detta är att vi genomför det 
planerade strömavbrottet under nattetid. 

De berörda delar av Campus är Hus C, S-Paviljongen och 

Polstjärnan. Mer information kommer löpande kring detta arbete. 

Vecka 13 påbörjas markarbete inför etableringen av U- och V-
paviljongerna mellan C-huset och Polstjärnan för att under vecka 

14 flytta ett markskåp. Det inledande markarbetet består av 
trädfällning, tjältining och friläggning av kraftkablar. Vid flytt av 
markskåp, torsdag v.14, kommer Polstjärnan att bli utan el. 
Information angående detta sker separat till berörda. 

Arbetsområdet kommer att inhägnas under v.13 se bifogad APD 
plan nedan. 

 

D-huset 

Inget att rapportera. 

E-huset 

Inget att rapportera. 

F-huset 

Montage av T-paviljongen, etapp 2 är klart och vi tackar för visad 
hänsyn. Kommande veckor väntar inomhusarbete och 

fasadkompletteringar. Fasadkompletteringar mellan paviljong 
och F-huset prioriteras först. 

Samtidigt som dessa arbeten pågår kommer marken att 
färdigställas för att kunna montera etapp 3 om några veckor. 
Markarbeten sker endast innanför arbetsområdet. Soprummen i 

F16 och F18 är öppna som vanligt från v.13. 

Studenternas Hus 

Inget att rapportera. 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


