
två barn. Inne 
på renovering av 
bostad nummer 
två och spelar 
gärna beachvolley 
under sommarsä-
song och volley-
boll vintersäsong 
och någon runda 
golf när familjen 
tillåter. 

JULI 2011
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• Hansa City - Djurängen

• Guldfågeln Arena

• Kalmar Slott

• Länssjukhuset i Kalmar

• Trångsundsvägen

• Sandviksklint

• Återvinningsstation i Torsås
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www.ingenjorsfirman-mg.se
Box 77, 391 21 Kalmar

Bron är utformad som en hängbro upp-
hängd i två pyloner.
Brons överbyggnad kommer att vara av trä,
pyloner och tvärbalkar blir av stål.
Längden blir ca 200 m fördelat över 11
stöd och med fri spännvidd på 50 m vid
passage av E22.

NCC Construction AB är antagna som
entreprenör och arbetena skall vara klara
under våren 2012.

Ingenjörsfirman M. Gustafsson har bygg-
ledningsuppdraget.

Mats Åberg

HANSA CITY – DJURÄNGEN 
GC-BRO ÖVER E22
Kalmar kommun utför gång- och cykelbro över E22 vid Hansa City.
Cykelvägen kommer att ansluta mot Djurängsvägen.

Sommar, sommar, sommar

Äntligen har sommaren kommit och vi ser fram emot ledighet, sol och bad
Vi på Ingenjörsfirman har medverkat i
många roliga och intressanta projekt
under våren 2011. 
Vi har fått svara för projektledningen med
att färdigställa Guldfågeln Arena där pre-
miärmatchen spelades den 11 april.

Vid Kalmar Slott har en hiss installerats
för att öka tillgängligheten för handikap-
pade. Det är stort steg i de gamla 1500-
talsvalven.
Personalstyrkan på företaget har utökats
och vi är nu 9 medarbetare på kontoret.

Vårt kontor är stängt under byggsemes-
tern v. 28-31. Vi önskar Er alla en trevlig
sommar och ser fram emot en ny spän-
nande höst!

Mikael Gustafsson VD
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INNEHÅLL
December 2011

• Residenset i Kalmar

• Berga Centrum

• Funkabovägen

• Nytt fågeltorn i Ottenby

• Nya Pingstkyrkan

• Ny cirkulationsplats i Kalmar

• Willys i Västervik

• Nya BBR

• RBK-mätningar i betong

RESIDENSET 
I KALMAR
Statens Fastighetsverk renoverar 
under 2011 och 2012 Residen-
set i Kalmar. Renoveringen avser 
både in- och utvändiga arbeten. 

Den invändiga renoveringen genomfördes un-
der vår och sommar av JSB i Kalmar. Entrepre-
nadformen var generalentreprenad. Samtliga 
rum i residensvåningen genomgick renovering 
och ommålades på väggar, tak och snickerier. 
Golven slipades varsamt och behandlades. I den 
privata delen återstår färdigmålning i väntan på 
ny Landshövding. Entreprenaden slutbesikta-
des under sommaren 2011.    

Utvändigt påbörjades renoveringen under 
hösten med AB Karlssons Fasadrenovering som 

generalentreprenör. Fasader och fönster mot 
västra Sjögatan och Ölandsgatan samt mot stora 
innergården kommer att renoveras och beräk-
nas vara klara våren 2012. Man låter även instal-
lera takvärme i hängrännor och stuprör.   

Samtliga arbeten utförs i samarbete med Kal-
mar Läns Museum för att bibehålla de antik-
variska värdena. Ingenjörsfirman är under pro-
jektet behjälplig med projekteringsledning och 
byggledning. 
                                                        Stefan Nilsson
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God Jul & Gott Nytt År!

Hösten har varit ovanligt varm och 
mild men tung för oss på Ingenjörs-
firman. 
Vår käre vän och medarbetare Yngve 
Tillback-Karlsson avled hastigt i sep-
tember, vi saknar honom oerhört.

I oktober gick Per Lofteskog i pension, 
vi tackar för en härlig tid tillsammans 
och önskar honom allt gott!

Det som gläder oss är att vi har 
många spännande projekt på gång och 

en del av dem berättar vi om här.
Vi önskar Er alla en skön jul- och 
nyårshelg och när midvintermörkret 
viker ser vi fram emot en ljusare vår!

Mikael Gustafsson VD
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Sommaren verkar tveka i starten men vi hop-
pas att den snart kommer igång på allvar.  
Våren har varit fylld av intressanta arbets- 
uppgifter i olika projekt men även en hel 
del förändringar i personalgruppen.
Thomas Nilsson som har arbetat hos oss 

sedan 2004 gick i pension 1 april. Tråkigt 
för oss men välförtjänt för Thomas. Vi 
tackar för en fantastisk tid tillsammans!
Vi välkomnar två nya medarbetare som 
börjat arbeta hos oss i år, Dan Svantesson 
och Peter Horndahl som presenterar sig 

närmare nedan. Där kan Ni se vilka tjäns- 
ter de kan erbjuda våra kunder.
Nu ser vi fram emot en stimulerande höst 
då Ingenjörsfirman även firar 20-årsjubi-
leum! Tills dess önskar vi Er alla en riktigt 
skön sommar!                 Mikael Gustafsson

I denna ljuva sommartid…

RÅGÖ 
Rågö naturreservat ger en representativ bild av Tjustskärgården med sin rikedom av öar och 
kobbar med omväxlande natur.

Till Rågö finns möjlighet att ta sig med båt för att 
lägga till i gästhamnen, det finns även skärgårds- 
turer och båttaxi för dem som saknar egen båt.

Länsstyrelsen i Kalmar län förvaltar reservatet 
och sköter underhållet av de byggnader som an-
vänds till vandrarhem och restaurangverksamhet 
på sommaren.
Under våren har byggnaden där restaurangen 
finns genomgått en utvändig översyn. Vandrar-
hemsverksamheten är inrymd i flera byggnader 
som bevarats i sitt ursprungliga utförande. Wil-
helmssonska huset har genomgått en invändig 
renovering med målning och tapetsering av flera 
rum. Ingenjörsfirman M. Gustafsson AB har 
bistått med byggledning under genomförandet.

Åke Knutsson

December 2017
   Ny medarbetare

   Vi jubilerar 

• Fyra gatuprojekt 

• Nytt huvudkontor för KSRR

• Ny ÅVC i Flygstaden 

• Stora Coop Västervik

• Kalmar Hamns kranverkstad

Vi stänger kontoret 23-30 december  

för jul- och nyårsledighet. 

 

0480-100 36
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Box 77, 391 21 Kalmar 
www.ingenjorsfirman-mg.se
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privata delen återstår färdigmålning i väntan på 
ny Landshövding. Entreprenaden slutbesikta-
des under sommaren 2011.    

Utvändigt påbörjades renoveringen under 
hösten med AB Karlssons Fasadrenovering som 

generalentreprenör. Fasader och fönster mot 
västra Sjögatan och Ölandsgatan samt mot stora 
innergården kommer att renoveras och beräk-
nas vara klara våren 2012. Man låter även instal-
lera takvärme i hängrännor och stuprör.   

Samtliga arbeten utförs i samarbete med Kal-
mar Läns Museum för att bibehålla de antik-
variska värdena. Ingenjörsfirman är under pro-
jektet behjälplig med projekteringsledning och 
byggledning. 
                                                        Stefan Nilsson

JULI 2011

PROJEKTMÖTET

INNEHÅLL
• Hansa City - Djurängen

• Guldfågeln Arena

• Kalmar Slott

• Länssjukhuset i Kalmar

• Trångsundsvägen

• Sandviksklint

• Återvinningsstation i Torsås

0480-100 36
www.ingenjorsfirman-mg.se
Box 77, 391 21 Kalmar

Bron är utformad som en hängbro upp-
hängd i två pyloner.
Brons överbyggnad kommer att vara av trä,
pyloner och tvärbalkar blir av stål.
Längden blir ca 200 m fördelat över 11
stöd och med fri spännvidd på 50 m vid
passage av E22.

NCC Construction AB är antagna som
entreprenör och arbetena skall vara klara
under våren 2012.

Ingenjörsfirman M. Gustafsson har bygg-
ledningsuppdraget.

Mats Åberg

HANSA CITY – DJURÄNGEN 
GC-BRO ÖVER E22
Kalmar kommun utför gång- och cykelbro över E22 vid Hansa City.
Cykelvägen kommer att ansluta mot Djurängsvägen.

Sommar, sommar, sommar

Äntligen har sommaren kommit och vi ser fram emot ledighet, sol och bad
Vi på Ingenjörsfirman har medverkat i
många roliga och intressanta projekt
under våren 2011. 
Vi har fått svara för projektledningen med
att färdigställa Guldfågeln Arena där pre-
miärmatchen spelades den 11 april.

Vid Kalmar Slott har en hiss installerats
för att öka tillgängligheten för handikap-
pade. Det är stort steg i de gamla 1500-
talsvalven.
Personalstyrkan på företaget har utökats
och vi är nu 9 medarbetare på kontoret.

Vårt kontor är stängt under byggsemes-
tern v. 28-31. Vi önskar Er alla en trevlig
sommar och ser fram emot en ny spän-
nande höst!

Mikael Gustafsson VD
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God Jul & Gott Nytt År!

Hösten har varit ovanligt varm och 
mild men tung för oss på Ingenjörs-
firman. 
Vår käre vän och medarbetare Yngve 
Tillback-Karlsson avled hastigt i sep-
tember, vi saknar honom oerhört.

I oktober gick Per Lofteskog i pension, 
vi tackar för en härlig tid tillsammans 
och önskar honom allt gott!

Det som gläder oss är att vi har 
många spännande projekt på gång och 

en del av dem berättar vi om här.
Vi önskar Er alla en skön jul- och 
nyårshelg och när midvintermörkret 
viker ser vi fram emot en ljusare vår!

Mikael Gustafsson VD
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Sommaren verkar tveka i starten men vi hop-
pas att den snart kommer igång på allvar.  
Våren har varit fylld av intressanta arbets- 
uppgifter i olika projekt men även en hel 
del förändringar i personalgruppen.
Thomas Nilsson som har arbetat hos oss 

sedan 2004 gick i pension 1 april. Tråkigt 
för oss men välförtjänt för Thomas. Vi 
tackar för en fantastisk tid tillsammans!
Vi välkomnar två nya medarbetare som 
börjat arbeta hos oss i år, Dan Svantesson 
och Peter Horndahl som presenterar sig 

närmare nedan. Där kan Ni se vilka tjäns- 
ter de kan erbjuda våra kunder.
Nu ser vi fram emot en stimulerande höst 
då Ingenjörsfirman även firar 20-årsjubi-
leum! Tills dess önskar vi Er alla en riktigt 
skön sommar!                 Mikael Gustafsson

I denna ljuva sommartid…

RÅGÖ 
Rågö naturreservat ger en representativ bild av Tjustskärgården med sin rikedom av öar och 
kobbar med omväxlande natur.

Till Rågö finns möjlighet att ta sig med båt för att 
lägga till i gästhamnen, det finns även skärgårds- 
turer och båttaxi för dem som saknar egen båt.

Länsstyrelsen i Kalmar län förvaltar reservatet 
och sköter underhållet av de byggnader som an-
vänds till vandrarhem och restaurangverksamhet 
på sommaren.
Under våren har byggnaden där restaurangen 
finns genomgått en utvändig översyn. Vandrar-
hemsverksamheten är inrymd i flera byggnader 
som bevarats i sitt ursprungliga utförande. Wil-
helmssonska huset har genomgått en invändig 
renovering med målning och tapetsering av flera 
rum. Ingenjörsfirman M. Gustafsson AB har 
bistått med byggledning under genomförandet.

Åke Knutsson

Innehåll

Vi närmar oss julen och det nya året 2018 med stormsteg.
På Ingenjörsfirman M. Gustafsson har vi i höst firat vårt 25-års-
jubileum med evenemang för både våra kunder och samarbetspart-
ners samt för vår fantastiska personal, vilket har varit otroligt kul.
I november genomförde vi ett evenemang på Kalmar slott där vi 
hade temat Utveckling som innehöll både Kalmars historia och 
utveckling av samhällsprojekt.

Vi har under det gångna året varit engagerade i många olika 
intressanta projekt och vi ser även att nästa år fortsätter med både 

nuvarande projekt och nya utmaningar i nya projekt. 
Vi utökar även vår medarbetarskara med Micaela Gustafson som 
presenteras separat i detta blad.

I detta nummer presenterar vi stolt några av de projekt som vi har 
varit engagerade eller som vi är engagerade i, vi är väldigt glada 
över att få vara med att leda projekt för samhällsutveckling och 
utveckling av företagsinvesteringar.

 
Vi önskar att Ni alla får en vilsam och God Jul och ett Gott Nytt År!               

Nyanställning på kontoret - Välkommen Micaela
Micaela Gustafson började sin anställning den 
första december hos oss på Ingenjörsfirman 
M. Gustafsson AB. Micaela är utbildad Hög-
skoleingenjör inom byggteknik.

Närmast kommer hon från Nybro kommun 
där hon arbetat med underhållsplanering och 
projektledning från beställarsidan. Hos 
Ingenjörsfirman ska hon i huvudsak arbeta med 
bygg- och projektledning.

En tjej med stort intresse för sport och reno-
vering utöver familjen bestående av sambo och 

 
God Jul & Gott Nytt År!

Med anledning av vårt 25-årsjubilum startade vi en egen 
insamling på Barncancerfondens hemsida med målet att samla 
in 25 000:- fram t.o.m. 31 dec. Vi har nått målet med råge 
redan nu! Vi är så tacksamma för alla generösa bidrag och det 
finns fortfarande möjlighet att bidra. 
Istället för julgåvor eller julchoklad skänker vi också pengar till 
vår insamling IMG 25 ÅR

Vi hälsar Micaela varmt välkommen till oss!
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Nytt kontor byggs för Kalmarsundsregionens renhållare  

Vi 25-års jubilerade på Kalmar Slott
PROJEKTMÖTET DECEMBER 2017

Under året har fyra projekt genomförts i Kalmar kommuns regi, två exploateringsprojekt och två trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

Fyra gatuprojekt i Kalmar kommun har färdigställts

Norra Vimpeltorpet är en del av den nya 
stadsdelen i norra Kalmar där det byggs 
bostäder, förskola och även där simhallen 
är planerad att lokaliseras. Det är ett litet 
område i sydost där det byggs lägenheter 
och parhus. Det anlades nya vägar och 
GC-vägar för dessa bostäder.

Södra Ljungbyholm är ett större område 
söder om Ljungbyån där det byggs i 
tre etapper och första etappen är nu 
färdigställd. Två av tomterna bebyggs 
med lägenheter och därutöver släpps 13 
villatomter. Det har anlagts en GC-väg 
på den gamla banvallen som skär igenom 
området.

I centrala Kalmar har det färdigställts 
två trafiksäkerhetshöjande projekt 
under året. Det ena är Magistratsgatan 
som försetts med en ny GC-väg på ena 
sidan mellan Lindöskolan i norr och 
anslutits mot Erik Dahlbergs väg i söder. 
Projektet är en del i ett större projekt att 
säkerställa cykelvägarna från centrum 
och södra områden till den nya skolan 
som skall lokaliseras i gamla Teleskolan 
där idag Linné har verksamhet.

Det andra är Esplanaden som är ett 

Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR) 
bygger nytt huvudkontor för sin verksam-
het vid Moskogen i Kalmar. Vid Moskogen 
skapar man ett modernt kontor i två plan 
för cirka 30 medarbetare. 

Kontoret byggs för certifiering i Miljö-
byggnad i nivå silver. 
För uppställning av fordon byggs två bygg-
nader. Dessutom byggs en byggnad för 
service, tvätthall, kärltvätt och kallförråd.

KSRR planerar att flytta över verksamheten 
från Tegelviken efter semestern 2018.
Vårt uppdrag är projekt-, projekterings- 
och byggledning. 
               Mikael Gustafsson

projekt som hållit på i många år. Det 
startade med en VA-sanering och har nu 
avslutats med en omarbetning av gatumiljön 
för skapa en trygg miljö att röra sig på för 
dem som rör sig i området. Omformningen 
har fokuserats på en trygg miljö för cyklister 

och gående och målet har även varit att få 
ner hastigheterna.

Ingenjörsfirman M. Gustafsson har haft 
byggledningsuppdraget.    
      Peter Horndahl

Kalmarsundsregionens renhållare påbör-
jade sin byggnation av en ny återvinnings-
central i somras. Den nya återvinnings- 
centralen kommer bland annat att förses 
med 16 stycken containerfack, fyra stycken 
avfallsfack och en ny ÅVC-byggnad. Ett 
antal containerfack kommer förses med 
Rollpack och komprimatorer som komp-
rimerar avfallet för att minska antalet 
borttransporter av avfall.

Anläggningen är uppbyggd på ett sätt 
som skiljer på körytor för tung trafik och 
kundtrafik för att på så sätt förhindra  
olyckor. För att undvika att kunder tvingas 
backa med bil och släpvagn kan kunder ta 
extravarv uppe på rampen för att nå rätt 
avfallsplats.

I ÅVC-byggnaden lämnar kunderna själva 
sitt avfall i form av elektronik, återbruk 
och farligt avfall, det farliga avfallet 
lämnas på särskild disk som därefter tas 
omhand av personalen på plats. ÅVC-
byggnaden byggs med en andra våning 
längst åt söder som kommer att inrymma 
personalutrymme. 

Ny återvinningscentral byggs i Flygstaden
KSRR bygger en säkrare och mer effektiv återvinningscentral som planeras öppna för kunder sommaren 2018.

Återvinningscentralen i Flygstaden beräk-
nas öppna för kunder sommaren 2018.

Projektet genomförs med Dynacon  
Construction AB som totalentreprenör.

Ingenjörsfirman M. Gustafsson AB bistår 
med projektering-, projekt- och byggled-
ning samt kontrollansvarig enligt PBL. 

   Dan Isehav

KSRR kommer efter semestern 2018 kunna flytta in i sitt nya tvåplans kontor vid Moskogen i Kalmar. 



NOTISER

Nyheter i GVK   

Golvbranschens våtrumskontroll fortsät-
ter arbetet med att höja kvalitén på våt-
rumsarbeten som utförs. Branschreglerna
gäller både vid nyproduktion och vid
renovering av våtrum.

Vid renoveringsarbeten är det vanligt att
det förekommer avvikelser i förutsätt-
ningarna mot det nuvarande regelverket,
för att klarlägga ansvarsfördelningen för
de avvikelser som förekommer finns ett
nytt kvalitetsdokument där de eventuella
avvikelser som förekommer noteras och
där även vem som är ansvarig för att avvi-
kelsen hanteras på rätt sätt noteras. 

I februari 2011 presenterade SP (Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut) en under-
sökning som genomförts på fem olika tät-
skikt av folietyp, avseende funktion och
täthet. Testen har utförts enligt ETAG
022 Annex A som ingår i ett nytt europe-
iskt prövningsförfarande som kommer att
gälla för systemgodkännande även i
Sverige från och med 2012. Metoden är
mer krävande än den metod som används
idag. De folietyper som ingår i testet har
tidigare testats och godkänts enligt BKR.

Resultaten visar oroande brister avseende
täthet i skarvar, anslutningar och genom-
föringar. En av slutsatserna från prov-
ningarna är att det krävs någon typ av här-
dande lim vid överlapp och anslutningar
av folier med hög täthet. För att säkerstäl-
la att material hanteras och monteras rätt
poängteras att följa nya rekommendatio-
ner och monteringsanvisningar som ges
ut av leverantörerna.

GVK har även publicerat en ny hemsida
som är uppbyggd så att olika aktörer
enkelt kan hitta de uppgifter som efter-
söks.

Åke Knutsson
Länskontrollant GVK

Återvinningsstationen kommer att utfö-
ras med en lång ramp utmed vilken samt-
liga containrar för avfallsinsamlingen
kommer att placeras. Uppe på rampen
kommer all besökande trafik att passera
vid avlämning av avfall och nedanför
rampen kommer den tunga trafiken som
utför bortforslingen att framföras.
Byggnationen påbörjas efter semestern
2011 och stationen kommer att vara fär-
digställd våren 2012. Till entreprenör är
Skanska Sverige AB utsedd. Vårt uppdrag
är att svara för byggledningen och kvali-
tetsansvar enligt PBL.

Mikael Gustafsson

NY ÅTERVINNINGS-
STATION I TORSÅS
Kalmarsundsregionens Renhållare
(KSRR) kommer att bygga en ny åter-
vinningsstation i Torsås. Den nya åter-
vinningsstationen har gestaltats och
utformats med hänsyn tagen till
omkringliggande natur. Byggnationen
skall ske med varsam hantering så att
så mycket orörd natur som möjligt
bevaras.

NY PLAN- OCH BYGG-
LAG PBL GÄLLER
FRÅN 2 MAJ 2011
Från den 2 maj gäller en ny plan-
och bygglag i Sverige. 

I den nya lagen finns det en del för-
ändringar kring bygglovsprocessen.
Lagen innebär bland annat att:

• Kommunens handläggningstid
snabbas upp.
Ärenden om lov och förhandsbesked
ska handläggas skyndsamt och beslut
ska meddelas inom tio veckor från det
att den fullständiga ansökningen
inkommit till byggnadsnämnden.
Tiden får förlängas en gång med högst
tio veckor.

• Krav på kontrollansvarig och kon-
trollplan införs.
Om ett arbete kräver bygganmälan
eller rivningsplan ska byggherren utse
en kvalitetsansvarig. Från och med 2
maj 2011 ersätts kvalitetsansvarig av
kontrollansvarig. Är en åtgärd lov-
eller anmälningspliktig är byggherren
också skyldig att se till att åtgärden
kontrolleras enligt den kontrollplan
som framgår av startbeskedet.

• Byggnadsnämnden gör arbetsplats-
besök på byggen.
Byggnadsnämndens arbetsplatsbesök
är ett nytt moment i lagstiftningen.
Vilka arbetsplatsbesök som ska göras
och när dessa ska ske ska framgå av
kontrollplanen. Arbetsplatsbesöket
ska protokollföras av byggnadsnämn-
den, den eller de nämnder som fullgör
kommunens uppgifter enligt Plan-
och bygglagen. (PBL), som också får
ta ut en avgift för sin kontroll. 

• Kommunens roll i byggprocessen
blir tydligare.
Vid handläggningen av en ansökan

om lov och förhandsbesked ska bygg-
nadsnämnden i vissa fall underrätta
kända sakägare och organisationer
som berörs av ansökan och ge dem
tillfälle att yttra sig.

Under våren har
Richard gjort praktik
på Ingenjörsfirman M.
Gustafsson AB och
från den 1 juni 2011
blivit anställd. Han har
tidigare arbetat som
snickare, men valde att
studera vidare till

Byggnadsingenjör på KY- utbildning i
Hässleholm.

Richard kommer i huvudsak att arbeta
med att utföra kontroll-, kvalitets-, bygg-
lednings-, projekt- och besiktningsupp-
drag, utföra byggnadskalkyler, utarbeta
administrativa föreskrifter och byggnads-
beskrivningar.

Richard Petersson har börjat arbeta
hos Ingenjörsfirman M. Gustafsson AB. 

NYANSTÄLLNING
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Kalmar kommun har genomfört en om-
byggnad av korsningen Södra vägen och 
Stensbergsvägen till cirkulationsplats.

Cirkulationsplatsen har medfört avsevärt 
förbättrad framkomlighet för biltrafiken 
samt en säkrare
vägmiljö för de oskyddade trafikanterna.
Kommunalrådet Johan Persson tog det 
första spadtaget i slutet av maj och nu i 

slutet av november har han högtidligt in-
vigt cirkulationen med de anslutande cykel-
vägarna.
Ingenjörsfirman har svarat för byggledn-
ingsuppdraget.
                                                    Mats Åberg

CIRKULATIONSPLATS SÖDRA 
VÄGEN I KALMAR

Ingenjörsfirman M. Gustafsson AB fick i 
uppdrag under våren 2010 att genomföra en 
ombyggnad och ändring av befintlig Willys 
butik i Västervik. Arbetena innebar omdis-
ponering av butikslokalen samt utökning av 
butiksytan, förbutik samt ny entré. 
Ombyggnaden genomfördes utan att bu-
tiken behövde stängas och resultatet blev 
mycket bra enligt butiksansvarig. 
Ingenjörsfirman har svarat för projekt- och 
byggledning för ombyggnaden.
                                           Richard Petersson  

WILLYS I VÄSTERVIK 

Syftet med systemet är att mätningarna ut-
förs enligt en fastställd metod som ger till-
förlitliga mätresultat. 
Ingenjörsfirman har tidigare haft denna 
kompetens som nu förs vidare av Åke.
RBK, Rådet för byggkompetens är en sam-
manslutning av intressenter som gemen-
samt arbetar för en hög kompetensnivå i 
byggandet.
Vid årsskiftet kommer nya AMA Hus 11. 
Ett antal viktiga förändringar är införda när 
det gäller fukt i betong. I kapitel E, avsnitt 
ESE står det nu att betongens samman-
sättning skall anpassas till krav på uttork-
ning av byggfukt.
I avsnittet, Kontroll av relativ fuktighet 
YSC.121 har text införts som reglerar 

provningar i betongplattor med golvvärme 
och justerad text om betong med lågt vct.
Enda sättet att avgöra om betongen är 
”torr” är att mäta fukten. Praxis är att mäta 
RF, Relativa fuktigheten. Detta är en kom-
plicerad mätning. Om mätningen utförs 
felaktigt så blir ofta resultatet ett för lågt 
värde. Det innebär att betongen bedöms 
vara torrare än vad den egentligen är vilket 
medför risk att fuktskador uppstår när yt-
beläggningen läggs på betongen.
Anlita därför någon som vet hur fuktmät-
ning i betong ska utföras. Anlita en RBK-
auktoriserad fuktkontrollant!

Kontakta Åke Knutsson för mer information 
på mobil 070-330 43 86 eller 0480-100 36

RBK-MÄTNINGAR I BETONG

NYA BYGGREGLER FR.O.M. 1 JANUARI  2012

Boverkets nya byggregler BBR 19 gäller 
fr.o.m. årsskiftet.
Under 2012 gäller dock övergångsbestäm-
melser och byggherren kan välja att tillämpa 
gamla eller nya regler. 
Man har också tagit fram allmänna råd om 
analytisk dimensionering av byggnaders 
brandskydd som heter BBRAD 1 och denna 
gäller fr.o.m. 1 januari 2012.

De för ändringar som kan noteras i BBR 19 
är följande:
• Reglerna om brandskydd är helt omarbetade
• Kraven på energihushållning och värme-
   isolering skärps för övriga byggnader
• Det blir möjligt att klassa byggnaders ener-
   gianvändning
• Vid ändring i byggnad dvs. även tillbyggnad 
   och ombyggnad, gäller samma krav som vid 
   nybyggnad, dock med viss anpassning

Vad det gäller brandskyddet har man ställt 
tydligare krav på:
• Sprinkler i sjukhus och i särskilda vård
   boenden för personer med vårdbehov
• Nya utrymningskrav för personer med ned
   satt orienterings- och rörelseförmåga
• Automatiskt brandlarm i visa publika lokaler
• Kraven på skydd mot brandspridning inom 
   byggnader förbättras 

Den 1 september fick Åke Knutsson sitt efterlängtade RBK-intyg i sin 
hand. Intyget innebär att Åke får utföra fuktmätning i betong inom 
systemet RBK-auktoriserad fuktkontrollant.
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Kalmarsundsregionens renhållare startade byggnationen av den nya Återvinningscentralen i Torsås efter semestern 2011. 

NY ÅTERVINNINGSCENTRAL I TORSÅS
Hela anläggningen är på cirka 11 000 
kvadratmeter och ligger placerad på Västra 
Industrigatan i Torsås. Återvinningsstationen 
är uppbyggd i en lång ramp där ett femtontal 
containrar står uppradade. Uppe på rampen 
kommer besökare att köra medan nedanför 
rampen kommer den tunga trafiken med 
bortforsling att ske. Man byggde även en 
carport för lastaren samt mellanlagringsbyg-
gnad där b la farligt avfall hanteras. 

Skanska Sverige AB stod som entreprenör-
er för att anlägga en modern, smidig och 
säker återvinningscentral som stod klar och 
invigd våren 2012. 

I anslutning till den nya Återvinningscen-
tralen i Torsås byggdes även en Personal-
byggnad, en modern, arkitektonisk bygg- 
nad i KSRR:s gröna färg. Ritad av arkitekt 
Staffan Strindberg.

Personalbyggnaden består av kök, omkläd-
ningsrum, wc/dusch, kontor samt HWC 
som är tillgänglig för kunder. Upphan-
dlingen av entreprenaden blev klar hösten 
2011, Bele Byggnads AB stod som totalen-
treprenörer och byggnaden stod klar för 
invigning våren 2012. Vårt uppdrag var att 
stå för byggledning och kontrollansvarig 
enligt PBL. 

Richard Petersson

RENOVERINGSARBETEN I OTTENBY
Byggnaderna vid Ottenby fyrplats har under hösten 2011 och våren 2012 genomgått renoveringar. 

Byggnaden där Naturum inryms har genom-
gått en fasadmålning, både på de rödfärgade 
ytorna samt på de vitkalkade fasadytorna 
som är hårt belastade i det väderutsatta läget 
som råder på Ölands södra udde.
Lokalerna där restaurang Fågel blå bedriver 
sin verksamhet har genomgått en översyn 
för att stå klara inför turistsäsongen.
I det före detta skolhuset har lägenheten på 
övervåningen renoverats, även toaletterna 

har under våren genomgått en uppfräsch- 
ning. Flera av de andra byggnaderna på om-
rådet har genomgått renoveringar både in-
vändigt och utvändigt.
Byggnaderna ägs av Naturvårdsverket och 
driften sköts av Länsstyrelsen i Kalmar län, 
Ingenjörsfirman M. Gustafsson AB har svarat 
för byggledningen under genomförandet.

Åke Knutsson

Peter Horndahl började hos oss 1 februari. Peter 

är högskoleingenjör i byggteknik med inriktning 

på tunga konstruktioner vid Tekniska Högskolan 

Uppsala Universitet. Han har tidigare arbetat 

inom offentliga sektorn, som konsult och entre-

prenör.

Peter kommer i huvudsak att arbeta med markre-

laterade uppdrag som bygg- och projektledare 

men även som kontrollant och besiktningsman.

NYANSTÄLLNING
I januari 2012 började Dan Svantesson arbeta hos 

oss. Dan har tidigare arbetat som produktionsle-

dare och entreprenadingenjör på NCC.  Hans hu-

vuduppgift en tid framöver kommer att vara byggle-

dare på Länssjukhuset i Kalmar där operations- och 

akutverksamheten byggs om.

Dan kommer att vara behjälplig med bygglednings-, 

kvalitetskontroll-, projekt- och besiktningsuppdrag 

samt utföra byggnadskalkyler.

NYANSTÄLLNING

Coop Västervik har fått en rejäl ansiktslyftning
Under hösten 2016 och våren 2017 har Coop Västervik genomgått en omställning av butiken.

Fasaden mot parkeringen som skadades 
vid en storm hösten 2015 har försetts med 
en attraktiv skivfasad i Coops konceptfärg. 
Nya fasad- och entrépartier med en ljus 
och öppen utformning hälsar kunderna 
välkomna.

Butiken har fått en rejäl ansiktslyftning med 
ny och fräsch inredning, förbutiken har 
flyttats fram i butiken och har nu en central 

placering och funktion. Den del av butiken 
som tidigare var trädgårdsavdelning har 
byggts om till teknikrum och omklädnings-
rum för personalen. Kontor och personal-
rum har flyttats ner från övervåningen vilket 
underlättar för personalen.

I samband med omställningen har stora  
delar av installationerna bytts till moderna 
och energieffektiva lösningar. 

Parkeringen har omdisponerats för att er-
hålla bättre flöde på trafiken, separata kund-
vagnsgarage finns nu på parkeringsytan.

KF-Göta som äger butiken har låtit 
genomföra omställningen med Peab Bygg-
service AB som totalentreprenör. Ingen-
jörsfirman har ansvarat för byggledning och 
kontrollansvar vid omställningen.

Åke Knutsson

Kalmar Hamn AB har färdigställt en ny 
kranverkstad, spolhall samt spolplatta på 
Barlastholmen i Kalmar. Verkstaden är 15 
meter bred, 30 meter lång och 24 meter 
hög. Porten in till verkstaden är 17x8 meter. 
Inne i verkstaden finns bl.a. en travers som 
lyfter 12,5 ton med 17 meter under krok, 
riktbalkar som skall tåla 80 tons dragbelast-
ning, riktplåt 5x5 meter. Verkstaden byggs 
ihop med ”Janne Dykares” gamla lokaler.

I verkstaden skall Kalmar Hamn kunna serva 
sina kranar, truckar och övriga maskiner. 

De tyngsta maskinerna väger ca 130 ton. 
Spolhallen är 9x13 meter med en port som 
är 7x5 meter. Spolplattan är 9x12 meter. 
Utvändigt är marken belagd med asfalt. 
Området har även stängslats in. 

Projektet har genomförs med NCC Sverige 
AB som totalentreprenör. 
Ingenjörsfirman M. Gustafsson AB har 
bistått med projektledning, upphandling, 
byggledning, besiktning och kontrollansvar 

enligt PBL i projektet.           

Kalmar Hamns nya kranverkstad har färdigställts 
I hamnens nya verkstad ska Kalmar Hamn kunna serva sina kranar, truckar och övriga maskiner. 

Stefan Nilsson


