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Skanska zrealizowa³a nowoczesny dom
studencki Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu. Inwestycja obejmowa³a
wybudowanie obiektu wraz
wyposa¿eniem.
Nazwa nowego akademika, Karolek,
pochodzi od imienia patrona
Uniwersytetu Medycznego - Karola
Marcinkowskiego. Powierzchnia
u¿ytkowa obiektu wynosi 8,2 tys. m
kw., a kubatura 26,6 tys. m szeœc.
Obiekt sk³ada siê z dwóch bry³:
siedmiopiêtrowej i parterowej.
W wy¿szej czêœci mieœci siê akademik
„Karolek” przeznaczony dla blisko
300 studentów. System monitoringu
i kontroli dostæpu zapewnia
bezpieczeñstwo uýytkownikom
obiektu. Studenci mieszkaj¹
w jednoosobowych lub dwuosobowych

pokojach z ³azienkami, wyposa¿onych
w telefony i ³¹cze internetowe. Ka¿dy
pokój jest w pe³ni umeblowany,
z ³azienk¹ i aneksem kuchennym.
Ponadto, w budynku znajduj¹ siê biura,
apartamenty, pokoje do nauki, sala
telewizyjna i restauracja chiñska. Czêœæ
parterowa jest po³¹czona z hal¹
sportow¹ i krytymi kortami tenisowymi.
Mieœci siê tu Studium Wychowania
Fizycznego Uniwersytetu Medycznego
z sal¹ gimnastyczn¹, sal¹ fitness,
rehabilitacyjn¹ i kardio, si³owni¹ oraz
pomieszczeniami dla kadry
nauczycielskiej. W monitorowanym
i zabezpieczonym przed w³amaniami
akademiku przygotowane s¹ gara¿e,
rowerownia, a tak¿e pralnia i suszarnia.
„Karolek” nie przypomina klasycznego
akademika. Warunki, jakie oferuje,

Dane techniczne:
?
kubatura:
26,6 tys. m szeœc.
?
powierzchnia
u¿ytkowa:
8,2 tys. m kw.
?
wysokoœæ: 17 m
?
przeznaczenie:
300 osób

bli¿sze s¹ hotelowym. Karolek dobrze
wpisuje siê w otoczenie, zachowuj¹c
g³ówne przes³anki modernizmu. Biel
elewacji jest prze³amana kolorowymi
akcentami w linii okien. Dom studencki
jest przystosowany do potrzeb osób
niepe³nosprawnych. Budynek
realizowaliœmy podczas bardzo srogiej
zimy, temperatury dochodzi³y do -20
stopni Celcjusza. Aby umo¿liwiæ w tych

warunkach betonowanie,
zastosowaliœmy technologiê polegaj¹c¹
na zatapianiu w betonie specjalnych
kabli grzejnych, które utrzymywa³y
odpowiedni¹ temperaturê. Taka
metoda pozwoli³a na kontynuowanie
prac w trudnych warunkach
pogodowych. Do wykonania stanu
surowego zu¿yliœmy blisko 5 tys. m
szeœc. betonu i 600 ton stali
zbrojeniowej. Ze wzglêdu na trudny
dostêp do obiektu do betonowania
wykorzystaliœmy najwiêksz¹ w Polsce
pompê. Gdyby ustawiæ j¹ bezpoœrednio
przy budynku, mog³aby zabetonowaæ

strop na wysokoœci nawet 20. piêtra.
Do wykonania stropów nad salami
sportowymi zastosowaliœmy p³yty
sprê¿one. Podczas ich monta¿u
korzystaliœmy z dŸwigu

samochodowego o noœnoœci 250 ton.
Balasty do jego obci¹¿enia zosta³y
przywiezione przez 4 tiry.

