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Vecka 46-52 

Arbetsområde Hus 10.  
o Montage stomme länkbyggnad mot hus 1. 
o Fasadmontage 
  

Arbetsområde Hus 9 
o Tak och fasadarbeten 
o Invändiga arbeten med stomkomplettering och installationer. 
o Plattläggning vid hus 1s södra entré, området som är inhägnat. 

 
Arbetsområde hus 5 och 7, Nytt Kemförråd 

o Platta på mark 
o Montage av stålstomme, vägg- och takelement, start v48-49. 
o Installationsarbeten i hus 7, K2, plan 4 (fläktrum). 
o Ombyggnad installationer i och i anslutning till rum 73407 och 73408, 

hus7 plan 3 start v.48 beräknat vara helt klart till årsskiftet. Arbete 
kommer inte pågå hela tiden utan det blir punktinsatser. 
 

Arbetsområde Hus 1(Befintliga Ångström) 
o Provisorier och förberedelser för att kunna ansluta hus 10 till hus 1. 

Arbeten med håltagning för stålbalk, rivning del av glasparti, provisorier 
och flytt av befintliga installationer etc. I personalrum finns håltagning 
markerad. Det kommer inte ske arbeten hela tiden utan det rör sig om 
punktinsatser. 

 
Störningar 

o Till och från kommer det förekomma störande arbeten i området där hus 
10 kommer byggas ihop med hus 1. Det rör sig till exempel om ljud ifrån 
handmaskiner, betonghåltagning etc. Arbetena planeras så att de ska 
skapa så lite störning som möjligt. Betonghåltagning kommer dock ske 
när resurser för detta finns att tillgå. 

o Hus 7 plan 3, till och från kommer störande arbete i form av ljud från 
handmaskiner, transport av material etc. att förekomma i anslutning till 
rum 73407 och 73408. 

o Leveranser till det nya kemförrådet, samordnas med godsmottagning. 
 
Avstängningar, provisorier 

o Enligt bilagd situationsplan. 
 

Påverkande arbeten på sikt (preliminära starttider) 
o Anslutning sprinkler hus 9, vår 2020. 
o Sågning dörrhål mellan hus 1 och hus 9 plan 4, övriga plan klara. 
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