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Tekniska förvaltningen

BLÄNKARE
RENHÅLLNINGEN INFORMERAR
ENKÄTUNDERSÖKNING OM
ÅTERVINNINGSCENTRALERNA
Tillsammans i avfallssamverkan med Degerfors, Filipstad,
Karlskoga, Kristinehamn och Storfors kommuner vill vi öka
tillgängligheten och förbättra servicen på våra
återvinningscentraler. Mellan den 15 februari till 15 mars
kommer vi genomföra en enkätundersökning för att ta reda på
vad våra kunder tycker om och önskar av återvinningscentralerna. Det kommer att sättas upp affischer med en QR-kod på
återvinningscentralerna. Genom att scanna QR-koden med sin
telefon når man enkäten.

- Hur ska vi utveckla
återvinningscentralerna?

PROJEKTENHETEN
Arbetet på Albinvägen är
igång
Längs Albinvägen byggs nu en gång- och
cykelväg samt ett nytt övergångsställe för att
knyta ihop stadsparken med handelsområdet
på ett trafiksäkert sätt. Syftet med projektet
är att skapa en säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter. Just nu tar byggnationen en
planerad paus på en månad för att återuppta
arbetet i samband med att det går att
asfaltera.
Tidsplan: Beräknas vara klart i maj.
Projektfas

Bygget vid Albinvägen januari 2022.

Entreprenad

2021

Tid

2022

Truppgymnastikhallen
I investeringsbudgeten 2022 är det beslutat om en ny truppgymnastikhall med
hoppgrop som ger möjlighet att träna
avancerade övningar. Just nu utreds tre
alternativ för placering av hallen.
Budget: 35 miljoner varav 5 miljoner är
medfinansierat av arvsfonden.
Projektfas
Projektering

KTIC
Snickarna har sedan vecka 2 arbetat med friläggningsarbete. Det betyder att de öppnat upp väggar, bilat
upp golv och kommer behöva ta ner en travers i montagehallen för att smeden ska komma åt delar som
ska förstärkas på stålkonstruktionen. Just nu pågår svetsarbete på plats i lokalerna. Arbetet går enligt tidplan och beräkningen är att förstärkningsarbetet blir klart i slutet på mars om inget oförutsett händer.
Målet är att byggnaden ska bli godkänd senast i början av april. Det är den tidpunkt som krävs för att genomföra en flytt under vecka 18-25. Just nu ser det ut som att vi klarar av att hålla den tidpunkten.
Projektfas

Entreprenad

Miljöhallen i nya skollokalerna har försetts med
nytt tätskikt.

FASTIGHETSAVDELNINGEN
Stenstalidområdet utreds
för nyproduktion

Renovering av skorstenen
på Marieberg

Särskolan, träningsskolan och elevhälsan är i
behov av nya lokaler. Verksamheterna finns
idag i paviljongerna och på Hacklehemsskolan. En utredning om nyproduktion drivs
just nu och det finns i grova drag en plan för
placering.

Panncentralens skorsten är i behov av
renovering. Upphandling pågår just nu.

Projektfas

Projektfas

Tidsplan: Upphandling beställt.
Budget: 1 350 000 kronor.

Upphandling

Utredning

Renoveringen av
Brogårdsskolan

Takomläggning
Stadsbondgården

Renovering av lektionssalar på Brogårdsskolan
pågår med målning och fönsterbyten.
Fönsterbyten och målning sker samtidigt för
att inte störa verksamheterna.

Taket på ladan vid Stadsbondgården ska
läggas om eftersom det är dåligt. Taket kommer att bytas ut till ett plåttak och arbetet
beräknas starta vecka 9.

Tidsplan: Beräknas vara klart hösten 2022.

Tidsplan: Beräknas vara klart våren 2022.

ÖVRIGT FRÅN FASTIGHET
•

Vi jobbar med en utredning om framtida
administrativa arbetsplatser tillsammans med
HR och ekonomi. En del i arbetet är enkäten
som skickats ut av HR om hur vi använder
våra arbetsplaser. Enkäten kommer att följas
upp med en studie på plats i lokalerna.

•

•

Renoveringen av Djurgårdsskolan
fortgår enligt planering.

•

Vi hjälper AKV att hitta möjliga lokaler för ett Navigatorcenter, där de ska
kunna bedriva sitt nya arbetssätt ”En
väg in”. Där ska verksamheten samordna sina funktioner för att få bättre
effekt i sitt arbete.

Nytt fastighetssystem är upphandlat och avtal
är skrivet. Införs under 2022.
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I kvarteret Fjärilen ska nya ledningar för vatten,
dagvatten och avloppsledningar dras. Ledningarna i området är gamla och det saknas dagvattenledningar i området. Detta projekt är något
komplicerat eftersom de gamla ledningarna går
under tomter och byggnader. Vi kommer att kapa
de gamla ledningarna och lägga nya ledningar
runt om området för att ledningarna inte ska gå
under byggnader och tomter.
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Karta över ledningar vid förskolan Vipan
Osäker gränsredovisning.
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Tidsplan: Beräknas vara klart i maj 2022.
Budget: 6.5 miljoner kronor
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VBP Vatten
brandpost

Anordning vatten

KZ Vattenmätarbrunn

MÄT Vatten mätare
vid förbindelsepunkt

Dricksvattenledningen vid förskolan Vipan på
Östermalm ska flyttas. Detta projekt går enligt
planering.
RED Reduceringsventil
VLV Vatten
luftningsventil
VSP Vatten
spolpost

VTV Vatten
tömmningsventil

Tidsplan: Start februari. Beräknas vara klart i april
2022.
Budget: 2.5 miljoner kronor.

Vattenventil

VAV - Vatten,
avstängningsventil

VAVSOV Sommarvatten,
avstängningsventil
VSV - Vatten,
servisventil
SPV, Vatten,
sprinkler

Avgrening vatten
VAG Vatten
avgrening
VAS Vatten
anslutning
VPLN Vatten punkt
på ledning
VSOVPLN
Sommarvatten
punkt på ledning

ÖVRIGT FRÅN VA
•

Ledningsbyte Östermalm: Under
planeringsfas.

Vattenbrunn
VMÄT Vatten
mätarbrunn på
huvudledning
VNB Vatten
nedstigningsbrunn

•

Byggnadsverk vatten

VPU Vatten
tryckstegringsstati...

Bytet av vattenledningar längs med
grönytan vid Linvägen är färdigställt.

Ledningsände vatten

•

Nya vattenledningar under riksväg 26 är
färdigställt.

VPP Vatten
proppning
Vattenledning
V Vatten
tryckledning
VSOV
Sommarvatten
tryckledning
Vattenservis
VA Vatten
anordningsledning
VS Vatten
servisledning
VSOVS
Sommarvatten
servisledning

GATA/PARK/FRITID
Intern vattenledning

Kopplingspunkt
vatten

Brytpunkt vatten
VPL Vatten punkt
på ledning

Ny busslinjedragning i
centrum

Byggnadsverkyta
vatten
Platsgjutenbrunn
vatten
Höjdpunkt vatten

Höjdinmätt punkt
Odefinierad

I samarbete med Region Värmland så ska vi
bygga nya bussangörningar, det innebär bland
annat att vi kommer att göra linjeomdragningar. Vi kommer tillsammans med berörda
parter att åka en busstur där vi ser var åtgärderna bör göras. Det är centrala Kristinehamn som berörs och medfinasiärer sökes till
projektet.

Provgrop

Anordning avlopp

SLV - Spillvatten,
luftningsventil
Avloppsventil

DAV - Dagvatten,
avstängning

SAV - Spillvatten,
avstängningsventil
SBV - Spillvatten,
backventil

Spillvatten avloppsbrunn
KNB - Kulvertbrunn
SLAM - Spillvatten,
slambrunn
SNB - Spillvatten,
nedstigningsbrunn
SSB - Spillvatten,
spolbrunn
STB - Spillvatten,
tillsynsbrunn
Dagvatten avloppsbrunn
DDR - Dränering,
dräneringsbrunn

Bastun vid skymningen
är klar!

En bastu har körts ut till Skymningens badplats
för att skapa en ökad attraktivitet för platsen
även vintertid. Då restriktionerna för coronaviruset hävs den 9 februari planerar vi att öppna
upp bastun under vecka 6. Mer information
om öppningen och bokning kommer finnas på
kommunens hemsida.

Almsjukan har slagit till

DNB - Dagvatten,
nedstigningsbrunn
DRB - Dagvatten,
rännstensbrunn
DSB - Dagvatten,
spolbrunn

Flera Almar i stan har drabbats av almsjukan.
Det innebär att träden dör och behöver avverkas. Arbetet med att ta ned träden har inletts.
Vi börjar med att kapa ned dem via skylift
och sågar sedan ned högstubben som blir
kvar. Under detta arbete passar vi också på att
röja upp vindfallna träd efter stormarna som
varit senaste tiden.

DTB - Dagvatten,
tillsynsbrunn

D_PERK Dagvatten,
perkulationsbrunn
D_SLUSS Dagvetten,
slusslucka
Avgrening avlopp

DAG Dagvatten
avgrening

DPLN Dagvatten
punkt på ledning
DRÄ Dränering
knutpunkt

SAG Spillvatten
avgrening

SPLN Spillvatten
punkt på ledning
Byggnadsverk avlopp
DPU Dagvatten
pumpstation
LTA
Lätttryckavloppspill
SPU Spillvatten,
pumpstation
Byggnadsverk
avlopp
LTA PRIVAT
Ledningsände avlopp
DIN Dagvatten
inlopp
DPP Dagvatten
proppning
DUT Dagvatten
utlopp
SPP Spillvatten
proppning
SUT Spillvatten
nödutlopp
Spillvattenledning

Fritidsbanken informerar

S - Spillvatten,
självfallsledning

Vi har anställt personal som jobbar halvtid på
Fritidsbanken måndag, tisdag, torsdag och
fredag klockan 13-18. Det innebär att vi utökat
våra öppettider. Vi har ett högt tryck på utlån
och returer just nu och fokuserar på det. Vi
märker att fler och fler hittar till oss och
uppskattar möjligheten att låna utrustning.

US - Spillvatten,
utgången
självfallsledning

SP - Spillvatten,
tryckledning

Dagvattenledning
D - Dagvatten,
självfallsledning
Osäker ledning

Vi jobbar med att ta ned Almsjuka träd.

Osäker
Osäkerfunktion
Servis spillvatten

SS - Spillvatten,
servisledning
SSP - Spillvatten,
servis tryckledning
Servis dagvatten
DA - Dagvatten,
anordningsledning
DS - Dagvatten,
servisledning

Dressinbanan rustas upp
Vi storsatsar vid dressinbanan. Nu jobbar vi
med slyröjning och renoverar alla dressiner. Vi
har tagit över skötseln och kommer att ha två
anställda på platsen per säsong.

Intern
avloppsledning
Kopplingspunkt
avlopp
Brytpunkt avlopp
DPL Dagvatten
punkt på ledning
SPL Spillvatten
punkt på ledning
Byggnadsverkyta
avlopp
Dagvatten
Spillvatten
Platsgjutenbrunn
avlopp
Odefinierad
Spillvatten
Dagvatten
Bräddvatten
Kombinerat
Vattenområde
Vattenområdeyta
Tunnel
Bräddvatten

ÖVRIGT FRÅN GATA/PARK

Dagvatten
Kombinerat
Odefinierad
Spillvatten

•

Fokus just nu är halkbekämpning och snöröjning.

•

Övrig

•

Trädgårdsgatan är klar och slutbesiktning är
planerad till februari/mars.

Mountainbikebanorna vid Hultet, Björkvallen
och Sätra är klara. Invigning planeras under
april.

Tunnelyta

Skyddsyta avlopp

Lucka

Yttre
korrosionsskydd
Frostskydd

•

Flera områden i kommuen har röjts från sly.
Några områden är klara och några områden är
på gång.

Grundförstärkning

•

Björkhallsbron ska bytas ut. Projektering av
arbetet pågår just nu. 			

Grundvattensskärm
Skibord
Vattendrag
Bäck
Dike
Odefinierad
Å
Höjdpunkt avlopp
Höjdinmätt punkt
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Nya vattenledningar
kvarteret Fjärilen

0
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Osäker gränsredovisning.

Karta över ledningar kvarteret Fjärilen

