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Hej! 
 
Här kommer en summering av de senaste veckornas arbete på Lyckeskolan. 
 
Vi har under september månad färdigställt markarbetet så långt det går kring 
skolbyggnaden. Alla rör är nergrävda i marken och vi har lagt ut färdig terrass 
för att kunna fortsätta med finplaneringen under nästa år. 
Nu stundar en period med många transporter och kallt klimat, som belastar 
marken hårt och därför väntar vi med resterande markarbete till vårkanten. 
 
I veckan som varit (41) så har våran smed (Inså Svets och Smide) monterat både 
stålpelare och stålbalkar på bottenplattan. Pelarna svetsas fast ner i betongplat-
tan i ingjutna svetsplåtar och balkarna läggs i sin tur uppe på pelarna. 
Det är rejäla konstruktioner och den tyngsta stålbalken är 14m lång och väger 
nästan 3 500kg. På dessa balkar ska sedan bjälklagselementen i betong läggas 
så det behöver vara kraftiga balkar. 
 
I onsdags så började mobilkranen monteras.  
Den levereras i delar på flera lastbilar och monteras ihop på arbetsplatsen.  
Kranen är ungefär 80m hög och lyfter ca 10ton 40m ut ifrån krancentrum.  
Den är monterad på larvband (likn. en grävmaskin) så den kan förflytta sig  
utefter fasaden. 
 
Nu väntar vi med spänning på nästa vecka när första väggarna 
ska monteras. För den som är en uppmärksam förbipasserande 
kan redan nu se att vissa väggar redan står på arbetsplatsen i 
väntan på att få bli monterade. 
 
 
Hälsningar 
Skanska och Marks Kommun   

Störningar och  

risker 
 
Hösten förväntas bli intensiv 
med stomresning. Vi väntar 
många tunga transporter som 
leds in via väg 41 och avfarten 
vid OK-Q8 för att belasta trafi-
ken i samhället så minimalt 
det går.  
 
Särkild uppmärksamhet ska 
riktas till projektets in– och 
utfarter. 
 
Vi ber samtliga respektera 
avspärrningar, skyltar och 
hänvisningar från produktion-
en. Detta för allas säkerhet 
och trevnad.  
 

På gång framöver 
 

 

Vecka 42 

Start montering betongväggar. 

Svetsning av stålpelare. 

Armering skyddsrum. 

Skrapgaller, färdigställs. 

 

Veck a 43 

Montering betongväggar plan 1. 

Montering trappor i betong. 

Montering stålbalkar plan 1. 

Armering skyddsrum. 

 

Vecka 44 

Start montage bjälklag över plan 1. 

Gjutning betongplatta skyddsrum. 

Start formning väggar skyddsrum. 

Första leveransen av smidesbalkar. 

Montering av mobilkran har skett under vecka 41. Stålpelare och balk monterat. 


