NYHETSBREV
Tekniska förvaltningen

Torgprojektet: Norra och Södra Torget
Stenläggningen av Rådhusplatsen är snart färdig. Vi fortsätter torgprojektet i etapp 2 där vi nu arbetar för att
färdigställa Norra Torget. Under vecka 24 påbörjar vi arbetet med det trädäck som kommer att placeras intill
vattnet med anslutning till det nya tillgänglighetsanpassade stråket. Det mesta av arbetet kring Norra Torget
förväntas vara klart till sommarsemestern och kommer då att delvis öppnas upp för allmänheten.
Parallellt arbetar vi med stenläggning av Västerlånggatan över Vågbron som motsvarar etapp 3. Vägen över bron
är för tillfälligt avstängd men förväntas öppnas upp igen under vecka 25.
Tidsplan: Södra Torget ska vara klart till hösten 2021. Hela Torgprojektet förväntas vara färdigt i slutet av 2021.
Budget: Ca. 20 miljoner kronor.

FASTIGHETSAVDELNINGEN

Renovering av Djurgårdsskolan A, B, C-husen
Skolan har både ett eftersatt underhåll samt behov av förbättringar såsom större entréer med slussfunktion och
toaletter direkt vid entrén. Just nu pågår detaljplanering för att få till en hållbar tidplan för att även skolan ska
kunna planera flytten och verksamhet till de tempurära lokalerna på Röda Äventyret.
Tidsplan: Tidsplanen är inte helt klar. Troligtvis kommer projektet att pågå under tre terminer.
Budget: 15 miljoner kronor från investeringsbudgeten och 4,9 miljoner kronor ur grundramen.

Åtgärder på
Brogårdsgymnasiet
En del av taket behöver åtgärdas. Det är främst vissa
plåtjobb som behöver genomföras. Störst behov av
en ordentlig renovering är fönsterna. Projektet ska
nu upphandlas.
Tidsplan: Påbörjas under 2021 och förväntas vara
färdigt under 2022.
Budget: 5,8 miljoner kronor.

ÖVRIGT FRÅN
FASTIGHETSAVDELNINGEN
•

Kravarbetet på ett fastighetssystem pågår och
kommer förhoppningsvis att gå ut i upphandling i
mitten av juni.

•

Tak- och fasadtvätt är beställt på Strandskolan,
Dimman, Nedre Station, Loppisladan, Björkdungen
och tre byggnader på Djurgårdsskolan.

•

Fasadrenoveringen av Krukmakeriet är snart klar.

•

•

Planering för renoveringen av köket på Dimman
pågår.

Målning av fasader alternativt vissa plåtdetaljer
kommer att ske på Tegelslagaregatan 2, Uranus,
Eira, Fyrstugan och ev. Nedre Station

VA-AVDELNINGEN

Presterudsvägen/
Djurgårdsvägen

Nytt styr- och övervakningssystem VA-verken

I korsningen Presterud- och Djurgårdsvägen har vi
tidigare haft stora problem med att dagvatten har
bäddat över till spillvattenledningarna. Projektet har
haft som syfte att separera dagvattnet och leda ut det
i det fördröjningsmagasin som byggdes för två år
sedan vid Sannaområdet. I samband med det byts
även vatten- och avloppsledningar ut.

Vårt gamla styr- och övervakningssystem har vi haft
i 20 år. Support, service och utveckling av det håller
på att fasas ut och vi såg ett behov av att byta ut det
befintliga systemet. Efter en förstudie av olika system
upphandlades ett nytt för ca ett år sedan.

Arbetet går enligt tidplan trots stora problem
orsakade av regnet under maj månad, väldigt djupa
schakter och en högspänningskabel i okänt läge som
låg där de nya dagvattenledningen skulle förläggas.

Det nya systemet håller nu på att införas på
VA-verken.
Tidsplan: Augusti 2021
Budget: 1 miljon kronor

Tidsplan: Enligt tidplan ska vi vara klara vecka 28.
Innan det kommer rödljusen och trafiken flyttas upp
förbi vägen till arenan.
Budget: 6,5 miljoner kronor

LoRaWan
För att få en bättre överblick över ledningsnätet och
att i tid kunna se var det uppstår vattenläckor och hög
förbrukning på nätet installerar vi nu digitala
vattenmätare. Detta för att kunna samla in och se
information på ett bra sätt.
Just nu pågår ett pilotprojekt där vi har byggt upp ett
radionät för att samla in information ifrån våra
digitala mätare. I detta nät kan andra typer av
sensorer kopplas in, till exempel temperatur och larm.
Tidsplan: Ingen sluttid är bestämd.
Budget: -

ÖVRIGT FRÅN VA-AVDELNINGEN
Sommaren och det fina vädret är här. För oss på VA så innebär det en utmaning då vattenförbrukningen ökar!
Vi har under vecka v.22 producerat ca 7 000-7 300 m³ vatten per dygn. Normalt är ca 6 000 m³. Det innebär att
vattenverket går för högtryck. Vi kommer att gå ut med information om att tänka på återhållsamhet när det
gäller vattenförbrukningen och lite tips att tänka på.

PROJEKTENHETEN
Fosfordammar i
Varnumsviken
Två stycken dammar för rening av vatten från
lantbruks- och betesmarker kommer att
anläggas i Varnumsvikens inre delar. En damm
nedanför Gustavsvik och en nedanför Östervik.
Dammarna syftar huvudsakligen till att rena vattnet
från fosfor som släpps ut i Varnumsviken. Projektet
delfinansieras av bidrag från Länsstyrelsen.
Upphandlingen kommer att starta inom de
kommande veckorna om vi få resurser från
upphandlingsenheten.
Tidsplan: Genomförandet planeras in till
sensommar/tidig höst.
Budget: ca 1,5 miljoner kronor

ÖVRIGT FRÅN
PROJEKTENHETEN
• Kent Albinsson är ny projektledare på
tekniska förvaltningen. Han har en högskoleingenjörsexamen med inriktning mot
byggteknik i ryggsäcken, och innan han
började hos oss arbetade han som
gatuingenjör på Karlstads Kommun.

• Nya utemöbler är monterade på
Kungsgatan. Ett resultat av de satsningar
som gjordes i och med centrummiljonen.

GATA/PARK

Tillgänglighetsanpassning
av badplats

Trafiksäkerhet på
Södermalmsgatan

Vi arbetar med tillgänglighetsanpassningar av
badplatsen Skymningen. Hisschaktet är
färdigställt och vi väntar nu på leveransen av hissen
och hårdgjord yta ner till badramp.

För en ökad säkerhet i trafiken blir
Södermalmsgatan nu enkelriktad och vi tar bort
trottoaren på ena sidan. På sidan närmast skolan
anordnar vi en gång- och cykelväg. Det ska även
anläggas en säker övergång från Gröna gatan till nya
gång- och cykelvägen på Södermalmsgatan.

Tidsplan: Projektet förväntas vara färdigställt under
augusti 2021.
Budget: 250-300 tusen kronor

Just nu inväntar vi en höjdsättningsplan från konsult
med leverans under vecka 25.
Tidsplan: Augusti - September 2021
Budget: 1,3 miljoner kronor

ÖVRIGT FRÅN GATA/PARK
•

Gräsklippning pågår.

•

Ny brygga installerad vid brygga 22
och Kapurja.

•

Arbetsledare för feriearbetarna är
anställd.

•

•

Inventering av vad som behöver göras
på kommunens öar är utförd.

Beslut om medfinansiering av 		
trafikåtgärder i Bäckhammar beviljad
från trafikverket. Utförandet kan dra ut
på tiden på grund av att markfrågan
inte är löst.

•

Kontroll av prickar i våra farleder
utförd.

•

•

Vassröjning ska påbörjas.

Vi har fått statlig medfinansiering om
654 000 kronor till ny hållplats
Bäckhammar.

