
På Skymningens badplats kommer en bastu att 
placeras ut för den som badar i vinter. Bastun har 
renoverats hos Passagen och kommer vara utrustad 
med ett el aggregat som värmekälla. Den kommer att 
vara tillgänglig från och med vecka 51.

Tidsplan: Förväntas vara färdigt under vecka 51
Budget: 75 000 kronor

På initiativ av hembygdsföreningen i Rudskoga har 
en ny gång- och cykelväg skapats i anslutning till väg 
204. Vi bistår med grusmaterial för att färdigställa 
vägen som leder in till samhället.

Tidsplan: Leverans sker innan årsskiftet
Budget: 200 000 kronor

Ny bastu för 
vinterbadaren

Leverans av grusmaterial till 
Rudskoga

NYHETSBREV
Tekniska förvaltningen

Vi byter ut vattenledningen som går längs med 
grönytan vid Linvägen, som sträcker sig mellan 
förskolan och järnvägen. Metoden vi valt för arbetet 
är rörspräckning vilket innebär att röret först spräcks 
sönder för att sedan, med en kona töjas ut. På så sätt 
kan man dra en ny ledning samma strecka. Metoden 
är lämplig när man ska lägga om ledningar, speciellt 
där det inte ska kopplas några nya serviser. På det här 
sättet slipper vi gräva upp hela ytan. 

Tidsplan: Arbetet beräknas vara klart efter årsskiftet.
Budget: Ca 1,3 miljoner. 

Rörspräckning - en teknik för 
montering av nya ledningar

FASTIGHETSAVDELNINGEN

Torgprojektet löper på och flera etapper är färdigställda. Under förra veckan öppnades Södra Torget-gatan åter 
upp för trafik efter att stenläggningen färdigställts. På grund av det kalla vädret som varit har delar av projektet 
blivit framflyttat och kommer att genomföras så snart vädret tillåter. Arbetet med trädäcket fortsätter och är 
snart klart. Det som återstår sedan är övrig montering av utrustning såsom sittbänkar och planteringsurnor samt 
belysningsstolpar. 

Fortsättningen av Norra och Södra torget

VA-AVDELNINGEN

GATA/PARK 

Omklädningsrum tillhörande IFK Ölme och 
Björneborgs IF kommer att renoveras. I Björneborg 
är det duschrummet som kommer att renoveras och i 
Ölme kommer toaletter, duschar och golv att 
bytas ut. 

Tidsplan: Arbetet beräknas vara klart 2022.
Budget: Björneborg 215 000 kronor, 
Ölme 425 000 kronor 

Renovering av omklädnings-
rum i Ölme och Björneborg

ÖVRIGT FRÅN GATA/PARK

• Förberedelser för stenläggning av Trädgårdsgatan 
pågår enligt plan.

• Julgranar är placerade i Björneborg, Bäckhammar, 
Nybble och i Stadsparken. 

Vi har lagt ny vattenledning till det nya industri-
området i Norra Höja. Det gör vi för att garantera att 
vi kan förse det blivande industriområdet med vatten. 
Rörens dimension är 250 mm och sträckan är cirka 
150 meter lång. Vi lägger ledningen med så kallad 
styrd borrning. Det innebär att man inte behöver 
gräva upp marken utan allt sker under markytan. 
På så sätt kunde vi undvika att trafiken på Riksväg 
26 skulle beröras av arbetet. Vi har även dragit en 
vattenledning mellan MIO och Varnumsleden med 
samma metod. 

Tidsplan: Borrningsarbetet färdigställdes under 
vecka 49.
Budget: 500 000 kronor.

Nya vattenledningar under 
riksväg 26

För 2021 har vi fått välfärdspengar för att skapa en 
tryggare miljö för innevånarna. För pengarna har 
bland annat nya översvämningsskydd köpts in för att 
bekämpa översvämningar vid stora vattenmängder. 
De nya skydden kan placeras vi älvkanter eller andra 
ytor som skydd mot översvämningar.

På Björkvallens uterink har vi installerat ny belysning 
som besökaren själv kan tända genom ett knapptryck. 
Även gång- och cykelvägar, lekparker och andra 
skymda platser har fått ny belysning. Fritidsbanken 
har bland annat renoverat sina lokaler och köp in 
parasportutrustning för skridskor och skidor.  

Tidsplan: Utfört under 2021
Budget: 90 000 kronor till belysningen, 1 miljon 
kronor till säkerhetshöjande åtgärder, 200 000 kronor 
till Fritidsbanken

Trygghetsåtgärder i det 
offentliga rummet

ÖVRIGT FRÅN VA

• Montering av fördröjningsmagasin på 
      Västra klintvägen är färdigställt.

• Vi planerar för genomförandet av styrborrning av 
två ledningar under Skaraborgsvägen.

• Arbetet med att byta ut vatten- och avloppsled-
ningar vid Sjöviksgatan/Stenfallsgatan fortsätter 
på enligt plan.

ÖVRIGT FRÅN FASTIGHET

• Renoveringen av pumphusen på Södra torget är 
färdiga.

• Golvbytet för pingisen i Djurgårdshallen är       
färdigt.

• Takrenoveringen på nedre station är påbörjat.

• Just nu jobbar vi med en överlämningsstruktur 
från projekt till förvaltning.

PROJEKTENHETEN

På Norra Höja kommer ett nytt område för industri-
verksamhet att ta form. Projektet kommer att starta 
under början av 2022 med byggnation av ny gata, 
gång- och cykelväg samt VA-ledningar. Området 
kommer även ha en öppen dagvattenhantering med 
fördröjningsmagasin och diken.

Byggnation av nytt 
verksamhetområde

Upphandling

Projektfas

Tid 20222021

Just nu pågår arbete med de förstärkningsjobb som 
ska utföras på stålstommen. Vår konsult har varit på 
plats och markerat ut förstärkningspunkterna, och nu 
har entreprenören som vi upphandlat kommit igång 
med arbetet. Arbetet beräknas vara klart under janua-
ri eller februari.

Kvarstår gör också vissa markarbeten utomhus. Det 
arbetet ska utföras av gatuavdelningen, men det är 
inget som behöver vara klart för att få ett slutbesked. 
Slutbesked beslutas av miljö- och stadsbyggnads-
nämnden och är en slags ”godkänt-stämpel” på att 
byggnaden uppför alla villkor och krav, både miljö-
mässigt och konstruktionsmässigt.

Nu pågår slutarbetet på 
KTIC

Entreprenad

Projektfas

Gradängerna i möteshallen 

Svetsbåsen i svetsverkstaden

I helgen när jag besökte julmarknaden var vår nya stadspark full med både utställare och besökare. Bron som 
förbinder parken med kvarteret Vågen var välanvänd och den stora granen bidrog till julkänslan. Vi har under 
2021 genomfört flera projekt för kommunens utveckling trots pandemi. Något vi kommer att fortsätta med även 
under nästa år. 

Under 2022 kommer torgprojektet att avslutas och tillgängliggöra stadskärnan ytterligare. Vi kommer också 
slutföra arbetena med den nya gymnasieskola, KTIC, så att eleverna som idag går på Presterud kan flytta in i 
nya fina lokaler till hösten. Kristinehamns kommun kommer också lägga 60 miljoner på underhåll av våra gator, 
vägar, broar, fastigheter och vårt VA-system. 

Förutom underhållsåtgärder kommer en helt ny truppgymnastikhall att byggas. Vi kommer även att utveckla en 
ny idrottshall till Södermalmsskolan, belysa Sannavallen, skapa nya utegym, montera en ny klätterutrustning i 
Stadsparken och utveckla Adelsparretorget, för att nämna några. 

Vi vill vara en del i att utveckla Kristinehamns kommun till en plats man vill besöka, leva och bo i. Jag ser redan 
fram mot ett spännande 2022. 

Jag önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år.

Andreas Rudsvik
Förvaltningschef  tekniska förvaltningen

God jul & gott nytt år!


