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Akademiska Hus vill skapa en attraktiv miljö för forskning och undervisning i en långsiktigt 

hållbar byggnad. Genomförande av olika delprojekt planeras för att säkra effektivitet och 
flexibilitet som krävs vid ombyggnad med pågående forsknings- och 
undervisningsverksamhet. Bygginformationen kommer att uppdateras kontinuerligt.  

Hur berörs ni?  
Målsättningen är att ni ska känna till arbeten som pågår i närområdet och om risk för störningar 
kan uppkomma. Öronproppar kommer att finnas tillgängligt i receptionen för den som önskar!  
Pågående arbeten och störningar redovisas löpande i en tabell i varje bygginformationsutskick.  
 
Lukt kan förekomma från takarbeten, golvläggning, målning och dylikt. Vi vill informera om att 
de produkter som används inte är hälsofarliga. 
 
Avbrott avseende strömförsörjning, ventilation, vatten, värme mm kan bli aktuellt, i de fall detta 
blir aktuellt kommer detta att planeras tillsammans med intendenturen och den berörda 
verksamheten.  

Uppstartade arbeten 

Bodetablering 

En etablering av byggbodar kommer att ske norr om BMC, vid norra vägen. Dessa byggbodar 
är till för Akademiska Hus entreprenörer som kommer att utföra kommande underhålls och 
utvecklingsprojekt på BMC närmsta åren.  

Takarbeten 
Alla tak på BMC utom A-linjen (som utfördes 2011 – 2012) kommer att läggas om, i 
omläggningen ingår byte av tätskikt samt tilläggsisolering. Detta är för att skapa hållbara tak 
som står emot vatteninträngningar.  

 
Fönsterrenovering 
För att minska kallras och skapa ett bättre inomhusklimat kommer vi att tilläggsisolera alla 
fönster på BMC genom att sätta på en isolerruta på befintliga fönster. Detta bidrar även till 
energibesparingar.  
 

Plats Typ av arbete Tidplan Möjlig störning 

Norra vägen utanför 
BMC 

Bodetablering v.44  

Utanför A7:107 samt 
studentpentry A7:0 

Borrning för 
kabeldragning till bodar 

Torsdag 3/11 kl.07.00 – 
ca kl.08.30 

Ljudstörningar från 
borrning 

Utanför godsmottagning Kranuppställning, lyft av 
material 

Tisdag v.44   

Huskropp D1, C1, B1, 
B2 

Takomläggning v.44-v.48 Ev. ljudstörningar 

Huskropp B3, C3, D3, 
B4 

Takomläggning  v.47 och framåt Ev. ljudstörningar  
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