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Efter en lång vinter med mycket snö och kyla kom värmen väldigt 
hastigt. Våren hann man knappt känna av förrän sommaren stod 
för dörren. Vi på Ingenjörsfirman ser fram emot några veckors skön 
semester med förväntningar på solvarma mornar med löften om sol 
och bad och doften av hav och sand.
 

Ett stort tack till alla våra kunder och samarbetspartners för ett gott 
samarbete under våren! 
Vi önskar Er alla en härlig semester tills vi möts igen efter vårt 
semesteruppehåll veckorna 28-31.

Mikael Gustafsson, VD

FRASSES HAMBURGARE 
i Mönsterås 

Byggherre och hyresvärd är Mön-
sterås Bostäder AB som har totalreno-
vera och bygga om befintliga lokaler 
för att passa för restaurangverksam-
het. Bl.a. har ny köksutrustning, disk- 
och frysrum installerats. Arbetet har  
utförts av Skanska Direkt och pågått 
under vinter och vår. Ingenjörsfirman 
har bistått med kontrollansvar enligt 
PBL under genomförandet.  Hu-
vudsakliga arbetsuppgifter har varit 
upprättande och uppföljning av kon-
trollplan PBL, medverkan vid tekni-
skt samråd och slutbesiktning samt 
genomfört platsbesök under bygg- 
tiden.
            Stefan Nilsson

Frasses Hamburgare har  
etablerat restaurang i Mönsterås 
på Älgerumsvägen. Restaurangen 
rymmer cirka 30 sittande mat-
gäster och togs i drift under maj. 

ÄNTLIGEN EN  
EFTERLÄNGTAD SOMMAR!
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Ingenjörsfirman M. Gustafsson har fått uppdraget som kon-
trollansvarig under rivningsentreprenaden. Vid efterforsk- 
ningar som gjordes tidigt i projektet visar det sig att Ingenjörsfirman 
faktiskt har stått för konstruktionshandlingarna till avloppsrenings-
verket. 

Detta visar på ett tydligt sätt att vårt ledord verkligen stämmer. 
”Från ax till limpa”
Beställare är Kalmar Vatten AB. Peter Horndahl är kontrollansvarig 
enligt PBL.

Peter Horndal

Som ett led i den ständiga upprustningen av VA-nätet inom Kalmar kommun rivs nu Påryds avloppsreningsverk. Den förhållandevis 
ganska moderna anläggningen har spelat ut sin roll i och med att allt avloppsvatten transporteras in till den stora anläggningen på 
Tegelviken i Kalmar.

RIVNING 
av Påryds avloppsreningsverk

GC bron över E 22 mellan Djurängen och Hansa city är nu invigd och öppnad för trafik.
Bron är en s.k. snedkabelbro med en total brolängd om 238 m och 50 m fri spännvidd över E22.
Brofarbanan är ett asfalterat trädäck medan mellanstöden och pylon-
erna är i stål. Övrig underbyggnad är utförd i betong.
Belysning är utförd dels som effektbelysning för att framhäva bron 
och dels som belysning för GC trafikanter, denna belysning är infälld i 
broräckets toppföljare.
Bron har öppnat en ny kommunikation till handelsområdet och är re-
dan flitigt nyttjad.

Pågående arbeten med GC-väg från broanslutningen längs Djuräng-
svägen mot Norra vägen med GC prioriterad signalreglering i kors- 
ningen medför ytterligare bättre möjligheter för oskyddade trafikanter 
att komma till såväl Hansa City som Guldfågeln Arena.
Ingenjörsfirman har uppdraget som byggledare åt Kalmar kommun.

Mats Åberg

BRO ÖVER E22 
vid Hansa city
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Den nya pumpstationen skall  
avlasta den befintliga pumpsta-
tionen som finns i stadsdelen 
Söder i Växjö. Den befintliga sta-
tionen har idag en belastning upp 
till 1 100 l/s. 
För att avlasta denna bygger man 
en ny avloppspumpstation som 
har en kapacitet på 700 l/s. 
De båda pumpstationerna kom-

mer att pumpa mot gemensamma 
ledningar, varför den samman- 
lagda kapaciteten blir ca 1 400 l/s.
Kommunen beräknar att ta den 
nya pumpstationen i bruk under  
september 2013.
Vi har fått förtroendet att svara 
för slutbesiktningen av entrepre-
naden.
Mikael Gustafsson

Tekniska förvaltningen i Växjö kommun håller på att färdigställa 
en ny avloppspumpstation vid Bokhultets våtmarksområde.

AVLOPPSPUMPSTATION  
våtmarken i Växjö

BRAND PÅ BITUS AB 
i Nybro
I början av mars brandhärjades en större industrilokal. Verksamheten 
i byggnaden bestod av träskydd för olika ändamål, branden fick ett 
mycket häftigt förlopp vilket medförde att byggnaden totalförstördes. 
Räddningstjänsten lyckades att begränsa skadorna till byggnaden där 
branden uppstod.
På uppdrag av försäkringsbolaget Trygg Hansa har Ingenjörsfirman 
medverkat vid upphandlingen av rivningsentreprenör och framtagande 
av förfrågningshandlingar för återuppbyggnaden.
Rivningen av resterna efter branden har utförts av Nybro Gräv & Schakt 
AB som har erfarenhet av liknade arbeten.
Produktionen av träskyddsprodukter har tillfälligt ordnats i andra lokaler 
på företaget och på andra anläggningar. Återuppbyggnaden beräknas ske 
inom kort.

Åke Knutsson

Kalmar kommun utför säkerhetshöjande åtgärder på del av Tall-
hagsvägen i Kalmar.

TALLHAGSVÄGEN 
delen Vintergatan - Sjöliden

Vägen rustas upp, görs smalare 
och man breddar på vissa stäl-
len gång- och cykelvägarna. 
I samband med detta rustas park-

eringen och infarten till Berga IP.  
Ingenjörsfirman M. Gustafsson
har byggledningsuppdraget.
Peter Horndal



BORGHOLM SLOTT 
Ytor för publik verksamhet 
Entreprenaden ”ytor för publik verksamhet” blev under våren 
2013 färdigställd. NCC Construction AB stod som generalentre-
prenör under övervakning av Statens Fastighetsverk, Wikerstål 
Arkitekter AB, Kalmar Läns Museum och Ingenjörsfirman M. 
Gustafsson AB. 

Tre olika golvdelar gjordes i ordning med röd och grå Ölands- 
kalksten samt installationsdragning till framtida projekt. 
De nya lokalerna kommer i framtiden användas till konferens, 
servering och kioskverksamhet.  
Ingenjörsfirman M. Gustafsson bistod med byggledning och  
besiktning under projektet.

Richard Petersson 

Under åren 1965-80 stärktes vallarnas murar på Kalmar slott med be-
tonginjektering och cementfog. Cementfogarna bidrog till att fukten 
hölls kvar inne i bakomliggande murverk, vilket har medfört att mur-
bruket har urlakats och vittrat sönder. 

Nu pågår en renovering av murarna där man först bilar ner all gammal 
cementfog, för att sedan foga med hydrauliskt kalkbruk, Ölandskalk. 
Kalken medför att bakomvarande fukt kan ta sig ut genom fogarna 
och göra murarna torrare. Den yta som nu genomförs är på ca 800 m2. 

Ingenjörsfirman M. Gustafsson har bistått med projekt- och bygg- 
ledning i genomförandet. 

Richard Petersson 

Under våren 2013 startade entreprenaden för murverksarbeten 
på Kalmar slott. RM-Bygg AB står som generalentreprenör under 
övervakning av Statens fastighetsverk, Wikerstål Arkitekter AB, 
Kalmar läns museum samt Ingenjörsfirman M. Gustafsson AB.

KALMAR SLOTT 
Murverksreparationer  

Denna utbildning innebär 
att de har certifierat sig som 
projektledare enligt IPMA, 
International Project Man-
agement Association.
Sedan tidigare är även  
Mikael Gustafsson certifierad 
projektledare IPMA.

Våra medarbetare  
Dan Svantesson och Stefan 
Nilsson har genomfört 
utbildning i Projektledar-
programmet hos Fujitsu.

CERTIFIERADE  
PROJEKTLEDARE

Investeringarna ska göra besöksmålen mer spännande att besöka och 
gästa i framtiden. Totalt satsas 51 miljoner kronor i projektet, EU 40 %, 
besöksmålen 33 % och Statens Fastighetsverk 27 %. Satsningarna 
skall medverka till att långsiktigt skapa ytor som ökar antalet besökare 
och därmed intäkterna.
Ingenjörsfirman är engagerad på olika sätt i satsningarna på Kalmar 
slott, Borgholms slott och Eketorps fornborg.

Statens Fastighetsverk driver utvecklingsprojektet ”Öppna por-
tar” i samverkan med fyra av landets mest kända historiska 
besöksmål; Kalmar slott, Borgholms slott, Huseby bruk och Eke-
torps fornborg.

PROJEKT  
ÖPPNA PORTAR


