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Ny information om L-st6den
Arbetet med att byta ut L-stoden vid ,A2har nu pAgAttdrygt en vecka.Arbetet har gAtt utan problem och
den uppsatta tidplanen foljs. Prognosenfor hela projektet var 4 veckor och det finns idag ingen anledning att dndra den. FarhAgornaatt schaktvdggeninnanfcir den gamla muren skulle rasa och krdva ett
extra brett schakt,har hittills visat sig vara obefogade.HAI har tagits i avloppsbrunnen for drdneringsslang under L-stoden.
Det finns mAnga mojliga orsakertill att de gamla stoclenborjat luta och i nAgrafall kn6ckts. Det har inte
gAtt att peka pA nAgon enskild orsak som varit dominerande.
Under upphandling av entreprenadenbegdrdesprisuppgift och diskuteradesmed samtliga fyra
kontaktade entreprenorervilken typ av L-stod (5 kN/m, eller 20 kN/m2) som krdvs fcir murar av det
aktuella utforandet. Vdrdet (kN/m'z)stArfor tillAten last pA marken nd:rmastbakom stodet. Samtliga
entreprenorer var eniga om att stod for 5 kN/m2 var tillfyllest. Niir arbetet pAborjadesschaktadesfor
dennatyp av L-stod.
Ndr hela schaktarbetetoch underlaget for den nya muren vid 42 var klart levereradesde nya stoden.
DA
upptdcktes att de nya stoden liknade de gamla vad gdller stodfotensutformning med fasadekortsidor.
ArbetsgrupPenreageradepA utformningen av foten och kontaktade omedelbart entreprenorens
ansvarigeoch, tillsammans med honom, leverantcirenav stciden(S:tEriks), b6de lokalt och centralt.
Dhr
uppgavs att vid en sldnt direkt bakom stoden upp till tomtytan ndrmast fastighetenkr6vs L-stod
av typ
20 kN/m2. Om man ddremot har en plan yta ndrmast L-stodet intill ett omrAdeph 1,2m sAfunge.a,
dei
med stoden pA 5 kN/ m2.Med utgAngspunkt frAn den information vi fick frAn leverantoren
valde vi dA
att fortsdtta arbetet med anvdndning av de levereradeL-stoden eftersommer dn halva den
forsta muren
redan satts pA plats. Detta innebdr att omrAdet inom 1,2m fr6n murens framkant enligt leverantoren
mAste8es en horisontell utformning. Forst ddrefter kan en sldnt upp till ovriga delen av
tomten byggas
upp' Denna begrdnsning mAstenu ldggastill i texten i de overenskommelseravseende
nya planteringar
och nybyggnationer som trdffats medberorda fastighetsdgare.I nAgrafall kan dessutom
komma att
krdvas speciella forstdrkningsAtgdrder(giiller endastAb).

Om ni har frigor om och synpunkter pi arbetet kan ni viinda er till Rolf Nilsson,
Vattentornsgatan l g
som sk<iterkontakten med entreprenciren.

Vi vitl avslutningsvis upprepa tidigare upnmaning till alla fastighetsf,gare
i
omridet att tillse att barnen inte leker bland entrepreniiretrr tn' t iner,
L-stiid och
iivrigt material.
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