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Information till boende
Hej!
Med ett regnigt och milt ”vinter” hälsar vi till Er alla med projektets första
”infoblad” som vi hoppas kunna via löpande information begränsa störningar
för alla berörda under den tid som vi vådgästar oss hos Er.
Säkerhet:
Enligt Skanskas bestämda företagspolicy börjar vi alla projektgenomgångar
med säkerhet för både oss själva (personalen) och berörda utomstående (Er).
Vi har nu efter en kontrollerad kompromiss (under första veckorna p.g.a.
närvaro av fritidsbåtar inom arbetsområdet) stängt in arbetsplatsen för alla
obehöriga.
Eventuellt nödvändigt arbetsplatsbesök sker efter arbetsplatsintroduktion
(anmäls och genomgås innan inträde) med säkerhetsutrustning enligt
Skanskas skyddsregler (varselväst, hjälm, handskar & skyddsglasögon).
Vi har skapat en tillfällig parkering utanför arbetsområdet (på både vatten och
land,) för sjötransporter till och från båtvärvet som pågår året runt.
Vi gör vårt bästa att se över säkerhetsrutiner för alla.
Vi är dock tacksamma om ni kontaktar mig direkt med tips och anmärkningar
när ni ser eller misstänker brister i säkerheter kring vår verksamhet.
Projektets start:
Nu är vi etablerade på plats och kommit igång ordentligt, enligt tidsplanen.
Alla båtar har förflyttas utanför och vattenområdet har stängts in med en
miljögardin.
Dessutom utrustas alla arbetsflytetyg på vatten med ”oljeabsorbent- rullar” för
beredskap mot eventuellt oljeläckage i vatten.
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På land finns det ”oljeläckage kitt” i beredskap för grävmaskinen och lastbilar.

Pågående arbeten /tidsplan:
• Jordförstärkning av området bakom norra kajen (genom borrning av
kalkcement pelare) är redan klar och vi håller på med att ta prover i
marken för att kontrollera stabiliteten efter åtgärden.
• Spontslagning har kommit igång längs södra kajen vilken beräknas pågå
ca 3-4 veckor framöver.
Sedan börjar vi med att sätta förankringsstagen i marken som håller
sponten i vattnet kvar på plats(dec - jan) för att så småningom gjuta in
sponten (jan -maj) och skapa en ny betongkaj parallellt med den gamla
Kajen som kommer så småningom (maj-juni) försvinna under
fyllningsmassor.
Hittills har arbeten gått fram enligt kontraktstidsplanen trots smärre
överraskningar som har dykt upp här och där.
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Övrigt
Arbetstider:
Vår normala arbetstider är 7:00- 16:30 men just nu ,, fram till julhelgen
kommer spontlaget att arbeta 7:00.19:00 för att påskynda och förkorta det
störande momentet.
Efteråt går vi över till den ordinarie arbetstiden.
Med vänliga hälsningar
Projektchef
Shari Moeini
Shari.moeini@skanska.se
Tel. 070-650 82 41

3av 3

