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Hej på er! 
 
För drygt två veckor sedan togs första spadtaget för Nya Lyckeskolan. Detta med 
pompa och ståt för samtliga elever i årskurs 7-9, personal och Kinnaborna. Det var 
startskottet för ett nytt kapitel i Kinna, i en satsning från kommunen att rusta upp 
Marks skolor.  
 
Det ni nu läser är första utgåvan av ett informationsbrev avseende byggnationen 
av Lyckeskolan. Tanken är att alla berörda ska få en uppfattning över vad som 
sker på bygget samtidigt som vi får chansen att göra er uppmärksamma på po-
tentiella risker och störningar. Tanken är att det ska skickas ut en gång i månaden. 
 
För tre veckor sedan började rivningen av ”saharadelen” på Lyckeskolan. 
I dagsläget pågår saneringsarbeten invändigt, när det är klart börjar rivning med 
grävmaskin, maskinisten sorterar rivningsmassorna i fraktioner för återvinning och 
deponi.  
Exempelvis så ska grävmaskinen krossa/ klämma betong på plats för att sortera ut 
armeringsjärnen och sedan använda betongkrossen till att fylla igen hålet som blir 
efter källaren på skolbyggnaden, armeringen återvinns. 
 
På nybyggnationen så schaktas det för fullt och vi förbereder för grundsulor och 
pelarfundament, det ska också monteras en bodetablering i närtid.  
 
Byggtransporter kommer ske via våra nya grindar längs Boråsvägen, vi har tillsam-
mans med trafikenheten på kommunen gjort en TA-plan för att inte 
leda in tung trafik genom Kinna centrum och förbi skola och matsal. 
Bilden nedan visar hur vi tänkt ta in transporter till bygget.  
Vi har anlagt en provisorisk gångväg för elever och personal söder 
om arbetsområdet så de kan gå säkert utanför byggstaket till och 
från skolan, idrottslektioner m.m. 
 
Vi kommer fram till semestern ha många stora och högljudda maski-
ner på arbetsplatsen. Det finns risk att det uppfattas vibrationer i 
närliggande verksamhet som storköket och skolbarackerna när vi 
paddar marken, detta är riskfritt för kringboende och byggnader 
men störningar kan komma att ske.  
 
Hälsningar 
Skanska och Marks Kommun   

Störningar och risker 
 
Rivningen av den gamla Lyckeskolan går nu 
in i en fas där det kan förkomma damm 
och buller (bevattningsberedskap finns)  
De större delarna av byggnaden kommer 
börja rivas med grävmaskiner.  
 
Kommande veckor är det många transpor-
ter 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 
 

 

Rivning 

Grävmaskiner börjar under vecka 

20 riva gamla Lyckeskolan detta 

arbete  pågår till och med vecka 

28. 

Saneringen fortlöper tre veckor till 

från dags datum. 

 

 

Nybyggnad 

Terrassering av den nya husgrun-

den pågår i ett par veckor till. 

Bygg påbörjar arbete med grund-

sulor och pelarfundament vecka 

21. 

Bodetablering ställs upp vecka 21. 

 

Bild från första spadtaget. 

Blivande hissgrop för två hissar. 
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Bild 1. Transportvägar (röd & blå) till bygget samt placering arbetsplats 

Bild 3. Arbetsplatsdispositionsplan (APD) 


