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Vecka 07-10 
Allmänt 
För allas säkerhet och trivsel påminner vi om att det är viktigt att respektera de anvisningar och 
avspärrningar som sätts upp. Detta är extra aktuellt när ombyggnader i befintliga Ångström 
startar och gränser kanske inte alltid är lika statiska och svårforcerade som de tidigare varit. 
 
PÅGÅENDE ARBETEN 
 
Arbetsområde Hus 10.  

o Markarbeten 
o Invändig stomkomplettering 

Arbetsområde Hus 9  
o Hus 9 är entreprenadmässigt färdigställt. Etablering på södra parkeringen 

kommer stå kvar och användas vid ombyggnadsprojekten. 
Arbetsområde Hus 1 Länk till Hus 10 

o Stomkomplettering i länk mellan hus 1 och hus 10 
Arbetsområde Hus 7 

o Vecka 9 påbörjas arbeten i form av demontering och rivning på plan 3.  
Arbetsområde Hus 6 

o Vecka 9 påbörjas arbeten i form av demontering och rivning på plan 3.  
STÖRNINGAR 

o Vi förvarnar om alla störningar från ljud, lukt mm som vi känner till. Det är dock 
inte möjligt att nå ut med information om tidpunkt och omfattning alla gånger.  

o Det finns öronproppar att hämta i biblioteket och alla produkter som används är 
säkerhetsdeklarerade och inte hälsofarliga även om de kan avge lukter. 

Aktuella störningar under perioden:  
o Rivningsarbete i hus 6 och hus 7 innebär till en början störande ljud. Vi bedömer 

att de inte är höga nivåer men periodvis kommer ljudet spridas till närliggande 
lokaler och våningar.  

o Vi arbetar för att hålla rent på och kring arbetsplatsen men det kommer spridas 
en del smuts. Golv i trapphus kan tillfälligt vara stökiga. Vi ber om överensende 
med detta, arbetet sker under en kort period och alla kringliggande lokaler städas 
och återställs så snart arbetet är slutfört. 

o Om man störs av arbetet eller har synpunkter på hur arbetena bedrivs ska man 
inte konfrontera arbetare på plats utan lyfta det med närmaste chef så det når 
projektet direkt och via rätt kanaler.  

Avstängningar, provisorier 
o Enligt bilagd situationsplan. 

Påverkande arbeten på sikt (preliminära starttider) 
o Installation dörrautomatik en dörr per plan i trapphus i hus 9. 
o Komplettering dörrautomatik 
 
 
 
 
 

NCC och Akademiska hus genom Byggledningen 
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