
Nu har arbetet med att återställa Trädgårdsgatan som 
under en längre tid varit grusad påbörjats. Vägen 
kommer att stenläggas med samma kullersten som 
tidigare legat på gatan. 

Tidsplan: Beräknad besiktning innan årsskiftet 2021.
Budget: ca 1,5 miljoner kronor.

42 nya träd är beställda och kommer att planteras i 
centrala Kristinehamn. Beställningen förväntas 
komma i slutet av vecka 46 och då kommer även 
planteringen att påbörjas. Lind och lönn är några 
sorter som kommer att fylla utrymmen i de trädalléer 
där tidigare träd har dött. På Södra Ringvägen 
kommer de gamla prydnadsapeln som dött att 
ersättas av japanskt prydnadskörsbär. 

Tidsplan: Plantering förväntas börja under vecka 47
Budget: 100 000 kronor

Trädgårdsgatan återställs - 
vägarbete pågår

Nu planteras nya träd i 
centrala Kristinehamn

NYHETSBREV
Tekniska förvaltningen

FASTIGHETSAVDELNINGEN

Ett projekt genomförs oftast för att skapa förändring. Det är av engångskaraktär och har ett tydligt mål och 
utförs under en begränsad tid med en bestämd budget. Projektet har en temporär organisation som ofta har 
medverkande från olika avdelningar/förvaltningar. Från idé till färdigt resultat går projektet igenom flera olika 
faser. 

Utredning: Under utredningsfasen undersöks förutsättningarna för att genomföra projektet. Här undersöks 
tekniska och ekonomiska förutsättningar samt säkerställer att det finns politiska beslut. 

Projektering: Här börjar arbetet med att ta fram i detalj vad som ska byggas och hur det ska gå till. Oftast 
används en teknisk konsult som detaljprojekterar och tar fram bygghandlingar. I denna fas är det viktigt att den 
som ska förvalta byggnationen i framtiden är delaktig.

Upphandling: Kommunen lyder under lagen om offentlig upphandling som styr hur vi handlar upp 
byggnationer och annat som vi genomför. För att kunna annonsera och handla upp en entreprenör krävs ett 
stort arbete där bygghandlingen förses med beskrivningar och föreskrifter om hur arbetet ska gå till samt 
utformning av det kontrakt som ska gälla. Själva annonseringen tar oftast en månad och i vissa fall kan 
förberedelserna innan och utvärderingen efter ta lika lång tid.

Entreprenad: Alla stora byggprojekt hos projektenheten handlas upp och byggs av entreprenörer. Det här 
är själva byggfasen där idén realiseras och det blir något som våra kommuninvånare eller verksamheter kan ha 
användning och nytta av. Färdigt projekt överlämnas sedan till förvaltaren. Det är vanligt att ett projekt har flera 
avdelningar som mottagare där de vanligaste är fastighet-, gata-, park-, fritid- och VA-avdelningen.

Projektets olika faser - från start till slut

VA-AVDELNINGEN

GATA/PARK 

Fastighetsavdelningen utreder nu hur lokalerna i 
Presterudsgymnasiet ska nyttjas efter att större delar 
av skolans verksamheter flyttar till KTIC. Skolans 
transportprogram kommer att vara kvar på Presterud. 
De nya verksamheterna som planeras att flytta in 
i lokalerna är; tekniska, en hemtjänstgruppen och 
rehab-enheten. Lokalerna kommer att renoveras och 
delvis byggas om för att anpassas till de nya 
verksamheternas behov.

Planering för nya hyresgäster i 
Presterudsgymnasiets lokaler

ÖVRIGT FRÅN GATA/PARK

• Beställningar av ny maskinpark till grönyteskötseln pågår. 

• Vi samlar upp löv och förbereder gator och parker för 
vinter. 

• Vi planerar för att färdigställa markytor och      

På Västra Klintvägen monteras nu nya dagvatten-
magasin för att underlätta vid hanteringen av större 
mängder regnvatten. Magasinen samlar upp regn-
vattnet för att undvika översvämningar i dagvatten-
ledningarna. Arbetet har inneburit både omfattande 
schaktning och sprängningsarbeten nära omgivande 
fastigheter. En av de mest utmanande delarna av 
projektet är att vi upptäckte Parkslide i området. Det 
är en invasiv art som sprider sig oerhört lätt och som 
är väldigt svår att få bort.

Tidsplan: Oktober - november
Budget: ca. 1 miljon kronor.

Nya dagvattenmagasin på 
Djurgården

Asfalteringen av gång-, cykel- och bildvägen samt 
busshållsplatsen är nu färdigt vid entrén till Picasso-
parken. Arbetet fortsätter med att färdigställa 
stenmjölsgångar för att sedan montera belysning. 

Arbetet kommer att pågå så länge vädret tillåter innan 
vintern är här. Vi fortsätter sedan arbetet till våren.

Utvecklingen av parkmiljön 
vid Picassoparken fortsätter

ÖVRIGT FRÅN VA

• Arbetet med att montera nya flödesmätarbrunnar 
vid Ugglevägen fortsätter enligt plan.

• Byte av vatten-, avlopp- och dagvattenledningar 
vid Stenfallsvägen fortsätter och förväntas vara 
klar vid årsskiftet.

• Den nya kalkdoseringen till Vattenverket är nu 
monterad och klar.

I samband med Torget projektet renoverar nu 
fastighetsavdelningen de byggnader som är placerade 
på Södra torget. Bland annat kommer fasaderna att 
målas.

- Det känns kul att vi samtidigt som projektet på 
torgen genomförs nu även renoverar och fräschar 
upp torgkällan och kisosken som står på platsen, 
säger Ylva Jonsson Fastighetschef.

Renovering av pumphus på 
Södra Torget

ÖVRIGT FRÅN FASTIGHET

• Rådhuset kommer att belysas.

• Plåttaket på nedre station kommer att renoveras.

• Taket på Stadsbondgården kommer att bytas ut. 

• Fastighetssystemet för den interna användningen 
är upphandlat och tilldelat. 

• Nytt golv i pingishallen samt i korridor utanför 
omklädningsrummen i Brogårdshallen.

• Riktlinjer för administrativa lokaler är godkända 
och fastighetsavdelningen kan nu arbeta efter 
dem.

PROJEKTENHETEN

Nu pågår projektering av att renovera Kungsbron. 
Bilvägen över bron har i samband med Torget 
projektet även blivit enkelriktad i riktning mot 
gågatan. Upphandlingen kommer att gå ut i början 
av 2022. 

Renovering av Kungsbron - 
planerad start 2022

En byggnad längs Magister Lövs Väg som nyttjats av 
skolans verksamheter planeras nu att rivas. Detta för 
att bland annat ge en bättre skolmiljö när särskolan 
och träningsskolan väl kommer på plats. Just nu pågår 
en miljöinventering om vilka material i byggnaden 
som kan användas som byggretur och återanvändas 
till andra byggnationer. 

Planerad rivning av byggnad 
på Magister Lövs Väg

Om man hittar parkslide ska detta först anmälas till 
miljö och stadsbyggnadsförvaltningen samt 
koordinater med dennes läge lämnas in. Man bör 
också märka ut plantan med en skylt. Hur man sedan 
hanterar växten kan variera beroende på vad man 
kommer fram till i samråd med miljöinspektören och 
länsstyrelsen. 

Något man kan göra är att försöka trötta ut plantan 
genom att klippa plantan och sedan tänka över det 
som blir kvar med någon form av markduk som 
sedan täcks med 30 cm grus. Delarna från den klippta 
växten bör sedan fraktas i dubbla plastsäckar till en 
anläggning som är villig att ta emot den. Grävning i 
närheten är inte att rekommendera och måste man 
gräva är det viktigt att förekomsten av parkslide 
meddelas både till grävmaskinist, lastbilschaufför och 
anläggningen som ska ta emot massorna. 

För närvarande ligger den närmaste anläggning som 
tar emot massor innehållande parkslide i Skövde. 
Efter hantering av parkslide ska både skopan på 
grävmaskinen och lastbilsflaket saneras med virkon. 
Så det innebär en omfattande process att stöta på en 
denna planta, även när den är liten till växten.

Parkslide - en invasiv art
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• Arbetet med utformningen av den nya truppgym-
nastikhallen pågår tillsammans med föreningen 
Kristinehamns gymnastiksällskap.

• Bron som går över järnvägen ut mot Skogsviken 
i Björneborg kommer att renoveras. Projektet 
som bedrivs av Trafikverket är i tidigt skede av         
projekteringsfasen.

• Under vecka 46 kommer åtgärderna av stålstom-
men att ses över med utförande entreprenör. Då 
kontrolleras vart i stommen det behövs förstärk-
ning. Därefter görs en bedömning av kostnader 
för utförandet samt en tidsplan.

ÖVRIGT FRÅN PROJEKTENHETEN

Renovering av A-huset på Djurgårdsskolan 
fortsätter där rivningsarbetet av delar av ytterväggar 
och innergolv pågår. Även entréerna och toaletterna i 
anslutning till entréerna rivs för att sedan bygga upp 
på nytt. Arbetet på A-huset beräknas vara klar under 
mars 2022. Därefter påbörjas arbetet med B-huset.

Pågående renovering av 
Djurgårdskolan: A-huset

Entreprenad

Projektfas

Tid Sommaren 2023Hösten 2021


