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Ny Psykiatri byggs i Västervik
Vid sjukhuset i Västervik ska det byggas en 
ny psykiatribyggnad. I första etappen byggs 
22 500 m2 lokaler för vuxen öppen- och 
slutenvård samt rättspsykiatri.

Entreprenaden är upphandlad med partner-
ing som samarbetsform och Region Kalmar 
län har upphandlat SKANSKA som sam-
arbetspartner.

Mikael Gustafsson

Projektet har startat upp med Fas 1 som innebär 
framtagande av systemhandlingar som beräknas 
vara klara till sommaren 2021. Efter det hoppas 
vi komma igång med Fas 2 som är utförandet 
av entreprenaden. Inflyttning i de nya lokalerna 
beräknas ske till sommaren 2025.

Vårt uppdrag i detta skede är att arbeta som bitr. 
projektchef åt Region Kalmar län.

Den nya byggnaden beräknas vara klar till sommaren 2025. 

Nu är det jul igen! Den kommer även i år trots att förutsättning-
arna är helt annorlunda mot alla andra år som de flesta av oss har 
upplevt.
Byggbranschen har klarat sig bättre än många andra branscher hit-
tills och vi kan bara hoppas att det håller i sig även nästa år. Det 
har varit en tid som har krävt mycket kreativitet för att kunna hålla 
verksamheten igång på ett så säkert sätt som möjligt.

Vi kommer säkert att ha nytta av alla digitala lösningar och nya sätt 
att samarbeta även sedan när allt blir ”normalt” igen. Så förhopp-
ningsvis kan det komma något gott ur den nya situationen som vi 
alla har varit drabbade av på olika sätt.
”All I want for Christmas is you” är en låttext som vi tror att alla 
kan stämma in i. Umgänge med nära och kära och att få vara frisk 
är det de flesta önskar sig allra mest och det önskar vi er alla!
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Varvsholmen i Kalmar fortsätter att fyllas 
upp med stadsbyggnad, nu på den sista 
oexploaterade delen av ön. CA Fastigheter 
bygger längst ut på tomten ett påkostat 
flerfamiljshus i 11 våningar som kommer 
bli ett landmärke för stadsdelen.

OG Ohlsson har uppdraget som totalentre-
prenör för byggnaden och har anlitat 
Ingenjörsfirman för konstruktionsprojek-
tering av husets grundläggning och viss 
stomkomplettering. Uppdraget har utförts 
av Johan Karlsson. 

Byggnaden har prefabricerad betong-
stomme med HD/F-bjälklag på i huvudsak 
bärande ytter- och innerväggar. Huset kra-
gar ut över en av väggarna på bottenplanet 
och har en av Joao Pereira på Tengbom 
väldesignad balkongutformning som ger 
huset en speciell karaktär.

Varvsholmen är uppbyggd med utfyllnads-
material successivt och har därför något 
komplicerade grundförutsättningar. Laster-
na från det höga huset med betongstomme 
är ansenliga. För att klara att ta hand om 
lasterna är huset pålat med slagna betong-
pålar som för ner lasterna till den fasta 
botten under fyllnadsmaterialet. 

Nytt landmärke byggs på Varvsholmen

Bild: Tengbom Arkitekter

I skrivande stund är det mesta av grund-
läggningen färdiggjuten med en snar på-
början av stommontering. Huset kommer 
då att börja växa fram ur marken och ta den 
sista delen av den för inte så länge sedan 

obebodda stadsdelen i besittning. När huset 
till slut är färdigt för inflyttning fram emot 
slutet av 2021 kommer Mikael Gustafsson 
att under CA Fastigheter stå för slutbesikt-
ning.

Fredrik Hasselström

Förnybar energi genom vindkraft
Stena Renewable är ett grönt energibolag som investerar långsiktigt i förnybar energi för att säkra en hållbar framtid.

Renovering av kajer i Kalmar hamn
Ingenjörsfirman är just nu involverade i en 
kajrenovering av kaj 44-45 i Kalmar hamn. 
Inom Ingenjörsfirman finns erfarenhet av 
tidigare kajbyggnationer och renoveringar.

 Vi har praktisk erfarenhet från tidigare 
projekt i form av arbete med konvertering 

till BaTMan-systemet, inspektion av kajer, 
statusbedömningar, framtagande av för-
frågningsunderlag med mera. 

Ingenjörsfirman är även behjälplig med 
konstruktiva beräkningar, ritningar 
och bedömningar av kajkonstruktioner 

bestående av stål, trä och betong. Ingen-
jörsfirman hjälper även till vid genom-
förandet av renoveringar och byggnation 
i form av bygg- och projektledning under 
utförandefasen. 

Fredrik Hasselström, Johan Karlsson,Stefan Nilsson

Tidigare erfarenhet av kajbyggnationer och renoveringar visas upp i renoveringen av kaj 44-45 i Kalmar hamn. 

Vi hälsar Alexander välkommen till oss 
Alexander Allansson började sin anställning 
hos oss i november 2020. Alexander är  
byggingenjör med inriktning på samhälls-
byggande och produktionsledning och är 
utbildad på Skanskagymnasiet i Växjö.

Alexander kommer närmast från Kalmar 
kommun där han arbetade som arbets-
ledare och tillförordnad enhetschef. Arbets-
uppgifterna hos Kalmar kommun var 
varierande, han arbetade bland annat med 
bygg-, projekt- och arbetsledning inom 
gatubyggnation, gatudrift, vägunderhåll och 
vinterväghållning. 

Tidigare har han även arbetat som arbets-

ledare på Skanska Infrastruktur i Göteborg. 
Han har flera års erfarenhet inom mark 
och anläggningsprojekt, har kunskaper 
inom AMA Anläggning och entreprenad-
juridik samt kunskaper inom kommunal 
drift- och projektledning. Alexander kom-
mer att arbeta som projekt- och byggledare. 

Alexander har nyligen byggt hus åt sig själv 
och sin sambo i Ljungbyholm. Han lägger 
stora delar av sin fritid på trädgård och att 
bygga garage, övrig tid spenderar Alexander 
gärna ute i naturen. 

Vi hälsar Alexander varmt välkommen till 
oss på Ingenjörsfirman!

Med hjälp av Alexander förstärker vi vår kompetens kring bland annat AMA Anläggning och entreprenadjuridik. 

Stena Renewable har anlitat Ingenjörs-
firman för att bistå projektorganisationen  
i två av sina projekt, Vindpark Tvinnesheda 
samt Vindpark Åby-Alebo.

De båda vindparkerna är de största i sitt 
slag i södra Sverige. Vindpark Tvinnesheda 
omfattar 47 verk och Åby-Alebo 36 verk. 
Vindparkernas sammanlagda produktion av 
förnybar energi väntas motsvara förbruk-
ningen av hushållsel för 225 000 villor.

Projekten startas med att skog avverkas 
där vägar och vindkraftsverken ska stå. Vid 
varje verk byggs en kranplan för uppställn-
ing av den kran som ska montera verken. 
Samtidigt som vägarna byggs läggs elled-
ningar samt optofiber bredvid vägen. Fun-
damenten till vindkraftverken gjuts på plats. 
Beroende på typ av fundament är betong-

åtgången olika. Ett bergsförankrat funda-
ment motsvarar ungefär 50 betongbilar 
medan ett gravitationsfundament motsvarar 
ungefär 130 betongbilar.

Bilden är från gjutningen av gravitations-
fundament nr 3 i vindkraftspark Åby-Alebo. 
Det gick åt 660 m3 betong och 70 ton 
armering. Gjutningen påbörjades klockan 
06.15 och avslutades 23.30.

Ingenjörsfirman bistår projekten med 
Fredrik Hasselström som är samordnande 
byggledare och Stefan Nilsson som är kon-
trollansvarig. Fredrik följer upp projektets 
kvalitet, produktivitet samt ekonomi. Stefan 
Nilsson har rollen som kontrollansvarig, 
Stefan arbetar även med projektens bygglov 
och bygganmälan.

Johan Karlsson



En ny BBR 29 har kommit. I det nya 
regelverket har framförallt två saker förän-
drats. 
Avsnitt 9 Energihushållningen där 
kravnivåerna för maximalt tillåtna primär-
energital har förändrats. Dessutom har 

Nya direktiv i BBR och GVK

Underhållsmuddring i Kalmar hamn

Muddring av hamnen görs för att säkerstäl-
la att djupen hålls så att fartygen kommer 
in i hamnen och intill kajerna. Denna gång 
utfördes muddringen av ett danskt företag, 
Rohde Nielsen A/S.

Metoden var huvudsakligen sugmuddring 
vilket innebär att man åker över hamnens 
ytor med ett fartyg som har ett sugmun-
stycke i änden av en lång rörlig arm som 
sänks ner till botten. Där sugs sedimenten 
upp och fyller upp en stor balja som är i 
mitten av mudderfartyget.

När baljan är full lägger man till invid kajen 
och tömmer fartyget. I den här entrepre-
naden använde hamnen muddermassorna 
för att skapa nya upplagsytor i hamnen.
Efter muddring utförs en inmätning av sjö-

botten för att kontrollera att rätt djup har 
uppnåtts. Totalt muddrades 150 000 kubik
meter från hamnens botten. 

Kalmar hamn genomför med jämna mell-
anrum underhållsmuddring av hamnen.

Ingenjörsfirman hade byggledningen för 
uppdraget.

Peter Horndahl

Under 2019 - 2020 har 112 stycken lägenheter har fått nya badrum och stammar.

Nya stammar och badrum i Blomstermåla
Mönsterås Bostäder AB har nu genomfört 
ett stambyte för 112 stycken lägenheter i 
Blomstermåla. Hyresgästerna har evakuer-
ats till andra lägenheter under tiden stam-
bytet pågått i deras bostad. 

Stambytet har genomförts med ett rullande 
treveckorsschema där en ny stam öppnats 
varje måndag för att sedan färdigställas tre 
veckor senare på fredagen. Badrummen har 

försetts med färdiga wc-kassetter samt nya 
ytskikt av kakel och klinker. Projektet har 
genomförts under 2019-2020 där Skanska 
Direkt AB varit totalentreprenör.  

Ingenjörsfirman M. Gustafsson har bistått 
med projekt- och byggledning samt besikt-
ning. 

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
Inom affärsområdet Amiralen i Karlskrona 
har en ny aktör etablerat sig, Lager 157. 

Etableringen innebar ombyggnation av tre 
vakanta lokaler till en större butikslokal. 

Fastighetsägare är ECF Karlskrona Retail 
AB och vår roll i projektet har varit projekt-
ledning av denna hyresgästanpassning.

   Micaela Gustafson

Lager 157 öppnar i Amiralen i Karlskrona

Vibrationer sträcker sig långt och kan skapa 
förändringar både i mark och byggnader.
Inför arbeten i mark där vibrationsalstrande 
moment kan uppkomma till exempel 
sprängning och packning skall en riskanalys 
genomföras. Analysen skall beakta när-
liggande byggnader, markförhållanden och 
projektets storlek.

Svensk standard ligger till grund för arbetet 
med vibrationsmätning och just nu pågår 

arbete med att ta fram en ny standard för 
vibrationsövervakning.

Pålitliga vibrationsmätningar som enkelt 
och tydligt visar hur arbetet påverkar omgi-
vande miljö är både nödvändigt och tryggt. 

Ingenjörsfirman M. Gustafsson AB till-
handahåller utrustning och tjänster för 
övervakning vid dessa typer av arbeten. 
Utrustningen är batteridriven och  

uppkopplad digitalt för direkt överföring  
av eventuella larm som utlösts av värden 
som överstigit förinställda gränsvärden. 
Larm kan överföras till ansvarig arbets-
ledare så att arbetet snabbt kan stoppas.

Vi utför även syneförrättningar av bygg-
nader innan arbeten påbörjas samt upp-
följande syn efter att arbetet avslutats.

Vibrationsmätning - nödvändigt och tryggt
Ingenjörsfirman M. Gustafsson tillhandahåller såväl utrustning som tjänster för vibrationsmätning.

Åke Knutsson

Profilgruppen satsar på ny teknologi
Efter årskiftet 2020 påbörjas produktionen och 12 500 årston aluminiumprofiler kommer att tillverkas. 

I Åseda har Profilgruppen byggt en ny 
produktionsanläggning som kommer att ha 
Europas modernaste utrustning, med den 
allra senaste teknologin inom tillverkning 
av aluminiumprofiler.

Anläggningen är på 14 158 kvadratmeter  
och här kommer man att tillverka 12 500 
årston aluminiumprofiler.

Med den nya anläggningen ökar de sin 
kapacitet med ungefär 35 procent och in-
vesteringen är på drygt 300 miljoner inkl. 
maskininstallationen. Produktionsstart för 
anläggningen är efter årsskiftet 2020.

Henrik Garney har varit engagerad som 
projekteringsledare och Mikael Gustafsson 
har svarat för besiktning av prefabstommen 
och bygg- och markarbetena.

    
 

   Mikael Gustafsson

Stefan Nilsson

kraven för klimatskärmens genomsnittliga 
värmegenomgångskoefficient ändrats för 
småhus och lokaler vilket innebär en skärp-
ning jämfört med tidigare krav.
Avsnitt 5 Boendesprinkler har ersatts 
med en ny europeisk standard för SS-EN  

16925. Detta har påverkat utformningen av 
boendesprinkler.
Det nya regelverket började gälla 2020-
09-01 och BBR 28 får tillämpas med 
övergångsbestämmelser t.o.m. 2021-09-01.

                      Nya branschregler Säkra                                                                                                                                            
  §§§§§§§§§  våtrum 2021:1 gäller fr.o.m.   
äääääääää       2021-01-01. Ambitionen är    
vvvvvvvvvv    att de nya branschreglerna ska 
vara enklare att läsa och förstå och därmed 
ge tätare våtrum. Exempel på nya krav är 
följande:

• Trösklar och dörrkarm skall vara mont-
erade innan tätskiktet appliceras.
• Om dörr/ytterdörr är placerad i våtzon  
1 ska väggens tätskikt dras ut på karm.
• Vid spalt mellan vägg och karm vid 
golv- eller väggvinkeln ska försegling alltid 
utföras mellan tröskel, karm och vägg oav-

sett dess  placering i rummet.
• Minsta avstånd på 100 mm mellan 
rörgenomföringshylsor som bryter tätskikt 
och minst 60 mm till vägg.
Reglerna är samordnade med de närbesläk-
tade branschorganisationerna Säker Vatten 
och BKR Byggkeramikrådet.


