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Hej på er! 
 
 
Det börjar närma sig semester med stormsteg (vissa har redan gått på som-
marlov)   
 
På rivningen av den gamla skolbyggnaden så har mycket hänt sen sist. Sane-
ringen är färdigställd, vi har rivit all överbyggnad (trä, tegel, papptak m.m.) och 
håller just nu på att krossa betongen i grundplattan. Det görs med grävmaskin 
och vi krossar betongen så det går att plocka bort armeringsjärnen så vi kan 
använda betongen till återfyllnad av källaren. 
 
Ett stenkast därifrån så pågår uppbyggnaden av den nya skolan för fullt.  
Vi på Skanska formar, armerar och gjuter grundsulor och pelarfundament.  
Varbergs anläggningsservice schaktar för både inre vatten, el & avlopp, våra 
grundsulor och utvändigt i form av dagvatten och inkommande serviser m.m. 
Högbergs Rör och Elektro Emanuel monterar installationer i grunden. 
 
Bygget tar semester under veckorna 29-31 och planerar att direkt efter se-
mestern påbörja arbetet med grundplattan!  
Då ska vi börja lägga cellplast, montera armering och tillslut gjuta betongplat-
tan. 
 
Vi har samtidigt en pågående projektering av överbyggnaden 
för skolbyggnaden som ska färdigställas under hösten.  
Parallellt pågår en förslagshandlings-projektering av idrotts-
hallarna. 
 
Utanför vårt arbetsområde (på Boråsvägen) håller Marks kom-
mun på att gräva in vatten och avlopp till den nya byggnaden, 
det beräknas vara färdigställt till sommarledigheten. 
 
 
Hälsningar 
Skanska och Marks Kommun   

Störningar och risker 
 
Rivningen av den gamla Lyckeskolan är nu i 
en fas där det kan förkomma damm och 
buller (bevattningsberedskap finns)  
 
Direkt efter semesternär det många trans-
porter bokade till och från arbetsplatsen. 
Dessa kommer nyttja våra 2 grindar mot 
Boråsvägen. 
 
Vi ber samtliga respektera avspärrningar, 
skyltar och hänvisningar från produktionen. 
Detta för allas säkerhet och trevnad.  
 

På gång framöver 
 

Vecka 27 

Gjutning pelarfundament och  

grundsulor 

Invändigt VA och el grävs ner. 

Utvändigt VA grävs ner utanför 

storkök och aula. 

Krossning av betongplattan på gamla 

Lyckeskolan. 

 

Veck a 28  

Invändigt VA och el grävs ner. 

Utvändigt VA grävs ner utanför 

storkök och aula. 

Krossning av betongplattan på gamla 

Lyckeskolan. 

 

Vecka 32 

Start grundplatta på skolan, cellplast, 

armering, betong. 

Bild på gjuten grundsula. 

Bild från pågående gjutning  


