ThorenGruppens hallprojekt fortskrider. Nu har den första av 19 takstolar lyfts på plats på den blivande fotbollshallen.
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Milstolpe för ThorenGruppens hallprojekt
I somras sattes spaden i marken. Nu har ThorenGruppens hallprojekt nått en
första milstolpe då den första av de 19 takstolarna på fotbollshallen lyfts på
plats.
- Det är ett ganska gediget montage, säger platschefen Tony Fransson, Fastec
AB.
Lyftkranar, lastbilar, cementblandare, kranbilar och allsköns
byggplatsatteraljer. Den som kört förbi Noliaområdet i Umeå de senaste
månaderna har steg för steg kunnat se hur bygget av de nya hallarna håller
på att ta form. Grunder är gjutna, vissa betongväggar resta och man börjar se

ramverket till det som ska bli idrotts-Umeås nya mötesplats.
Under onsdagen lyftes den första av de 19 takstolarna på plats på den
blivande fotbollshallen. Varje takstol, limträbalk i topp med underspända
stålstag under, väger 21 ton så det handlar om ett arbete som kräver massiv
lyftkraft från två kranbilar – och en hel del förarbete. Först har montörerna
byggt ihop takstolen – där limträbalken är lokalt producerad och kommer
från Martinsons – på plats i Umeå och därefter ska den ställas på högkant
och lyftas upp och fästas på rätt sätt.
- Det är ett komplext arbete. Det är många montagemoment, mycket säkerhet
och många egenkontroller som krävs så att man bygger ihop takstolarna på
rätt sätt. Alla säkerhetsregler ska följas och det är mycket att tänka på vilket
gör att det tar tid, säger Tony Fransson som förklarar att målet är att
fotbollshallens stomme ska stå klar någon gång efter nyår.
- Det är ett ganska gediget montage som har att göra med komplexiteten på
konstruktionen. Det är en fotbollshall med en fri spännvidd på 66 meter och
med en nockhöjd på 21,5 meter så det handlar om stora konstruktioner som
tar tid.
En milstolpe är avklarad. Fler följer i bygget av idrotts-Umeås nya
mötesplats.

ThorenGruppen AB är ett norrländskt familjeägt utvecklingsföretag med stort
samhällsengagemang. Företaget grundades 1999 och har expanderat varje år.
Idag har vi över 2 000 medarbetare och 16 000 elever/deltagare inom våra
utbildningsverksamheter.
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