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PROJEKT HUMANISTEN
I Humanistens nya byggnad skapar vi öppna mötesytor med restaurang och
kafé, studieplatser, hörsalar, undervisningslokaler samt kontor. I nuvarande
Humanisten kommer flyglarna att länkas samman för att skapa kommunikation
mellan huskropparna. Befintliga byggnader kommer att uppgraderas vad gäller
standard, installationer och tillgänglighet för att skapa pedagogiska miljöer och
ändamålsenliga arbetsplatser. Vi hoppas ni har överseende med de störningar
som uppstår i och med om- och tillbyggnaden av nya Humanisten.

BYGGINFORMATION
Arbetet har flutit på bra under sommaren. Fokus skiftar
nu från markrelaterade arbete till byggnadsåtgärder
inom- och utomhus. Mindre sprängningsarbete kan
dock fortfarande förekomma vid Tillbyggnad Väster. •

•

Kommande arbete vecka 36 och 37, 2017

Rivning av befintligt undertak, dörrar och
golvbeläggningar sker.
• Resterande flytt av personal färdigställs vecka 35.
El- tele och datainstallationer demonteras. Det som
skall återmonteras lagras, resterande lämnas iväg till
Återbruket eller för att återvinnas.

Tillbyggnad Väster:

Störande arbete

•

Störande arbete är under de första veckorna planerat att
utföras utanför schemalagd arbetstid. Provarbete har
genomförts för att säkerställa att ljudvolymen inne på
Göteborgs universitet möter verksamhetens krav.

•
•
•
•

Mindre sprängningar kan förekomma utanför
matsalen.
Fortsatt formning, armering och gjutning av
förstärkningsbalkar på befintligt tak pågår.
Betongfundament för tornkran är gjutet.
Förberedelse för montage av kran pågår.
Omläggning av taktäckning pågår. Arbetet är
begränsat till att utföras vid uppehållsväder.
Formning och armering av bottenplatta för
Tillbyggnad Väster pågår. Första gjutningarna
beräknas ske under vecka 36.

Lundgrensgatan:
•
•
•

Vid innergård 1 (flygel F & G) kommer ställning
byggas för att kunna riva delar av tegelfasaden.
Mellan flygel E & F (innergård 2) färdigställs
markarbetet så långt som möjligt. Mobilkran av
etablerar i slutet av vecka 35.
Formning, armering och gjutning av bottenplatta
kommer att pågå från vecka 36. Förankring mot
befintliga konstruktioner kommer utföras utanför
schemalagd föreläsningstid.

Invändigt arbete:
Etapp 1 av ombyggnadsdelen har nu påbörjats i Flygel
F & G.

Löpande info på www.projekthumanisten.hum.gu.se
Skicka gärna frågor till humbygget@hum.gu.se
För prenumeration av nyhetsbrev via e-post, ange ”projektinformation”
Med vänlig hälsning,
Lena Baeza, sektionschef
Fastighets- och serviceenheten Göteborgs universitet
Cathrine Gerle, projektområdeschef
Akademiska Hus region Väst

Sommarens arbete
Arbetet under sommaren har varit intensivt. Stora delar
av ventilationsutrustningen har demonterats och ersatts
med nya moderna mer effektiva ventilationsaggregat.
Ett stort antal ventilationsrör har även förnyats.
Vid Tillbyggnad Väster har det stora
sprängningsarbetet och bortforsling av sprängmassorna
avklarats. Vid rivning av hörsal och matsal framkom
dock mer berg i dagen än förväntat. Detta medför
ytterligare lite sprängningsarbete. Rangeringsytan har
asfalterats för att underlätta arbetet generellt men även
renhållning för kommande höst/vinter.
Ett staket byggdes i början av sommaren vid ingången
till Näckrosdammens lekplats för att förbättra miljön för
lekande barn.
Inne på Göteborgs universitet har förstärkningspelare
monterats för att förstärka byggnaden inför kommande
våningsplan. Även matsalen har blivit renoverad inför
terminsstart.
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Karta med gatunamn och delprojektbenämningar i
området kring byggarbetsplatsen.
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