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Inledning

Östra Länken är ett av Luleås största anläggningsprojekt genom tiderna och skapar
förutsättningar för att Luleå ska växa. Projektet startade år 2014 och är indelat i flera
etapper, av vilka 4A och 4B är färdigställda och 4C pågår. Denna rapport avser den
kommande etappen 4E, vilken hoplänkar tidigare utförda etapper med Mjölkudden
och Storheden. Detta medför att exploatering och förtätning möjliggörs i Luleås
nordvästliga riktning.

2.1

Bakgrund

Från vattenverket i Luleå går två vattenledningar till högreservoaren (vattentornet) på
Mjölkuddsberget. Högreservoaren försörjer stora delar av Luleå med vatten. De två
vattenledningarna är av dimension Ø500 mm och Ø400 mm. Om den mindre
ledningen (Ø400 mm) skulle gå sönder, kan den större ensamt försörja högreservoaren,
men går den större ledningen sönder räcker inte den mindre till för att tillgodose
vattenförsörjningen. För att säkra Luleå kommuns dricksvattenförsörjning behöver
därmed sträckan mellan vattentornet och Mjölkuddsberget förstärkas, vilket är en del
av syftet med Östra länken etapp 4E.
Det befintliga spillvattennätet inom etapp 4E är i dagsläget underdimensionerat.
Dessutom finns ett stort exploaterings- och förtätningstryck vilket ytterligare ökar
behovet av kapacitetshöjande åtgärder. För att möjliggöra tillfredställande
avledningssäkerhet från områden påkopplade detta spillvattensystem behöver
kapacitet skapas.
Östra länken 4E är alltså viktig både gällande dricksvatten och spillvatten.
Som grund för utredningen finns en tidigare utredning gjord av va-avdelningen, Luleå
kommun, som redovisade tre alternativa ledningsstråk. Denna utredning är en
fördjupning och utveckling av tidigare utförd utredning.

2.2

Syfte och avgränsning

Syftet med föreliggande PM är att belysa de va-tekniska aspekterna som ligger till
grund för val av va-stråk, samt redovisa ekonomiska bedömningar. Detta PM avser
således endast de VA-tekniska och ekonomiska aspekterna. För att erhålla
helhetsperspektiv avseende alternativens för- och nackdelar ska även de ekologiska
och sociokulturella aspekterna vägas in. Sammanvägningen utförs med hjälp av en
multikriterieanalys. Övriga aspekter samt multikriterieanalysen presenteras i separata
PM.
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Gemensamma förutsättningar

Målet för de ledningar som anläggs i Östra Länken är att de skall ha en livslängd på
100 år. Detta är något som ställer höga krav på genomförandet och val av material,
vilket gäller oavsett val av ledningssträckning. Under utredningens gång har ett antal
sådana förutsättningar diskuterats varav några av de viktigaste presenteras nedan. De
kan ses som grundläggande förutsättningar som ska uppnås eller säkerställas vid
genomförande av Östra Länken där byggande av ett robust och säkert va-system är
ledorden.

3.1

Säkerhet vattenledningar

3.1.1 Ledningsmaterial
Rätt ledningsmaterial är en viktig faktor för att minska risken för läckor och
konsekvenser vid ledningsbrott. Val av ledningsmaterial styrs också av markens
platsspecifika förutsättningar. Oavsett val av ny ledningssträckning ska noggranna val
av material utföras. Risken för läckor har därmed bedömts vara likvärdig för samtliga
alternativ. Denna risk är liten när en ledning är ny men ökar i takt med ledningsålder.
En vattenledning som läggs i marken idag beräknas ha livslängden 100 år.
3.1.2 Avstånd till befintliga ledningar
Vid byggnation i närheten av en befintlig vattenledning finns risk för påverkan på den
befintliga ledningen. Särskilt äldre ledningar med ej dragsäkra (rörliga) fogar är
känsliga. T.ex. kan en äldre ledning i dåligt skick gå sönder eller fogar glida isär om
arbete som orsakar vibrationer utförs i närheten. Även under drifttiden kan större
läckor riskera att skada befintliga ledningar om ledningarna ligger alltför nära
varandra.
De nya ledningarna som läggs i Östra länken 4E ska förläggas så att ingen risk för
skada på befintliga ledningar uppstår. För detta behöver vi bygga säkert, vilket medför
merkostnader. Denna typ av merkostnader är inräknade i de ekonomiska
bedömningar, som sedan bedöms i multikriterieanalysens kriterium ”Ekonomi”.

3.2

Störningar och arbetsmiljö

3.2.1 Lukt
Risken för oönskad lukt är störst vid pumpstationer och i områden vid släppunkter (på
spillvattennätet där tryckledningar övergår till självfallsledningar). Problem med lukt
anses inte alternativskiljande utan är något som måste beaktas och vid behov åtgärdas i
samtliga alternativ.
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3.2.2 Arbetsmiljö
I långa tryckledningar med långa omsättningstider finns risk för svavelvätebildning.
Svavelväte är en giftig gas med obehaglig lukt och utgör framförallt en arbetsmiljörisk
för va-driftpersonal. Samtliga tryckledningar inom ramen för denna utredning har så
pass hög omsättning att risken för svavelväte inte anses vara alternativskiljande.
Ledningarna ska också förläggas på sådant sätt och på sådan plats, att god arbetsmiljö
kan uppnås både vid anläggning och vid framtida drift och underhåll.
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Studerade alternativ

I Tabell 1 nedan redovisas de alternativ som studerats i detta PM.
Tabell 1. Studerade alternativ, Östra Länken 4E.

Alternativ
Alternativ 0
Alternativ 1
Alternativ 2
Alternativ 2B
Alternativ 3
Alternativ 3B
Alternativ 4

Beskrivning
Ingen åtgärd
Strandlinjen
Mjölkuddsvägen
Mjölkudden-Bodenvägen
Notviken-Bodenvägen
Storhedsvägen-Bodenvägen
Sjöförlagda ledningar

Alternativ 1-3 har tagits fram i en tidigare utredning och har detaljstuderats närmare i
detta PM. I denna studie, som är en fördjupning av tidigare utförd utredning, har
ytterligare tre alternativ studerats av vilka ett kan ses som en hybrid av två
ursprungliga alternativ (2 och 3 kombineras till 2b). En översikt för samtliga sex
alternativ visas i figur 1. Utöver dessa alternativ har även nollalternativet (ingen
åtgärd) medtagits.

Figur 1. Översikt alternativ tidigt skede, Östra Länken Etapp 4E.
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Bortvalda alternativ

Tre av de studerade alternativen har valts bort; alternativ 0, alternativ 2 och alternativ
4. Nedan beskrivs dessa alternativ samt motivering till varför de inte anses lämpliga.
4.1.1

Alternativ 0
Alternativ 0 innebär att Östra Länken Etapp 4E inte byggs. Detta medför att
leveranssäkerheten avseende dricksvatten fortsätter att vara alltför låg,
befintliga ledningar klarar inte att distribuera medeldygnsförbrukningen om
den större av dem havererar. Detta medför också ett mindre flexibelt
vattensystem, ur tillväxtperspektiv sett.
Avseende spillvattensystemet innebär alternativ 0 att dimensionen på
spillvattensystemet från Storheden inte ökas, vilket minskar möjligheterna
för expansion/förtätning i områdena Storheden, Karlsvik, Gammelstad,
Sunderbyn, Mjölkudden och Notviken. Befintlig spillvattenledning är
dessutom placerad inom ställverksområde och under järnvägsspår på privat
mark, vilket är olämpligt avseende drift- och underhåll.

4.1.2

Alternativ 2
Alternativ 2 innebär förläggning av va-stråk längs Notviks- och
Mjölkuddsstranden, fram till befintlig pumpstation P14. Från denna
fortsätter stråket norrut till Mjölkuddsvägen och därefter i Mjölkuddsvägen
fram till anslutningspunkt mot Östra Länken 4F, vid Mjölkuddsrondellen.
Alternativet följer till stor del befintlig huvudledning för spillvatten.
Alternativet har uteslutits på grund av platsbrist på en sträcka i
Mjölkuddsvägen. Befintliga ledningar i kombination med närliggande
fastigheter gör att nytt, större, va-stråk inte får plats i Mjölkuddsvägen.

4.1.3

Alternativ 4
Alternativ 4 innebär att det nya va-stråket förläggs med hjälp av
sjöledningar, i vattnet utanför Notviks- och Mjölkuddsstranden.
På grund av långa pumpsträckor och behov av luftare, samt det försvårade
framtida arbetet med drift- och underhåll förkastas alternativet. Exempelvis
skulle en läcka som uppstår under en period med metertjock is eller under
förfallsperiod både vara svår att upptäcka/lokalisera och ta lång tid att
åtgärda.
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Beskrivning av utvalda alternativ
Fyra av de studerade alternativen bedömdes vara genomförbara och
utredningen fördjupades avseende dessa; alternativ 1, alternativ 2b,
alternativ 3 och alternativ 3b. I figur 2 nedan visas dessa alternativ, tillika de
alternativ som ingår i multikriterieanalysen. Alternativet 1 har en annan
anslutningspunkt än övriga alternativ, men samtliga ansluter till Östra
Länkens etapp 4F. Dimensioneringen av ledningar i 4F påverkas av vilket
alternativ som väljs.

Figur 2. Översikt alternativa va-stråk, Östra Länken 4E.

Alternativen beskrivs mer detaljerat nedan.
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Alternativ 1
Alternativ 1 innebär va-stråk längs Notviks- och Mjölkuddsstranden, se
figur 3.
Nytt va-stråk visas med röd linje, medan befintligt va-huvudstråk, som
kvarstår i drift även efter nya va-stråket färdigställts, redovisas i blått. De blå
ledningarna påverkas av att systemet byggs om.

Figur 3. Översikt alternativ 1, Östra Länken Etapp 4E.

Sträcka A till B
Va-stråket mellan A och B, markerade i figur 3, är gemensamt för alternativ
1, 2B och 3. Här ligger stråket på södra sidan av befintlig gång- och cykelväg,
så nära denna väg som möjligt (fjärrvärmeledningar i gc-vägen omöjliggör
förläggning i denna). Spillvattnet leds med självfall (hela vägen mellan punkt
A till punkt C). Några meter av strandlövskogen som återfinns på södra
sidan av gc-vägen kommer att påverkas av ledningsförläggningen. Gc-vägen
används som serviceväg för drift- och underhållsarbeten.
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Släppunkten för befintlig tryckledning från Karlsvik flyttas till ny
spillvattenledning.
Sträcka B till C
Nedanför Notviken förläggs va-stråket i befintlig gc-väg (se figur 3), i samma
läge som befintligt spillvattenstråk, vilket innebär att förbipumpning av
spillvatten behöver ske under anläggningstiden. Förläggningen i befintlig
ledningssträckning innebär att påverkan på tallar begränsas, och med hjälp
av schaktlåda kan påverkan begränsas ytterligare. Avverkning av tallar är
dock inte möjligt att undgå helt. Gc-vägen används som serviceväg för driftoch underhållsarbeten.
Sträcka C till D
En ny pumpstation med ca 3 meters lyfthöjd anläggs i direkt närhet till
befintlig pumpstation P14. Befintlig pumpstation bedöms inte kunna
användas på grund av djupare inkommande ledningar. Pumpning sker
endast en kort sträcka, huvudsakligen leds spillvattnet med hjälp av självfall.
Befintligt nödutlopp kan eventuellt användas. Vid punkt D ansluts valedningarna till befintliga ledningar.
Va-stråket mellan punkterna C och D är förlagt nedanför befintlig gångväg,
för att minimera antalet tallar som måste avverkas. Ledningarna förläggs så
långt upp i slänten som möjligt (med hänsyn tagen till tallarna), för att
minimera ingrepp i pirar och stränder. Påverkan på dessa är dock
ofrånkomlig, ingrepp i samtliga pirar längs stranden nedanför Slipvägen är
nödvändigt och få naturliga strandfickor kan bevaras. En ny serviceväg
förläggs ovanpå ledningarna för att minimera påverkan på omgivningen. På
stor del av denna sträcka förläggs ledningarna mycket grunt, schaktbehovet
är således litet medan behovet av fyllning är större. Mängden fyllning styrs
av erforderligt avstånd i höjdled (minst en meter mellan ledningshjässa och
serviceväg) samt av miniminivån för brunnarnas lockhöjd (+2,5 m; Luleå
kommuns riktlinje för klimatanpassning).

10 (25)

LULEÅ KOMMUN
Stadsbyggnadskontoret
Investering

Version
2017-11-09

1.0-1

Fördelar med alternativ 1:
- Låg energilinje avseende spillvattenledningen, vilket medför litet
energibehov samt är fördel vid eventuell framtida exploatering
nedanför befintlig bebyggelse längs Mjölkuddsstranden (vilket dock
inte är aktuellt i dagsläget).
-

Endast en pumpstation krävs (med förhållandevis lågt energibehov) för
att betjäna Mjölkudden och huvudstråk för va.

-

Befintligt va-system kan användas utan större åtgärder. Eventuellt kan
infodring av spillvattenledning i Mjölkuddsvägen bli aktuellt, om det
minskade flödet i denna får alltför negativa konsekvenser på
avledningssäkerheten.

-

Liten påverkan på befintligt trafiksystem i anläggnings- och driftskede.

-

God åtkomlighet och ostört läge vid driftinsatser.

-

Litet antal meter ledningslängd per abonnent (inklusive befintliga
ledningar som kvarstår)

Nackdelar med alternativ 1:
- Stor negativ påverkan på ekologi och social-kulturella värden
(grönstråk, naturmiljö, landskapsbild, kulturmiljö etc.)
-

Risk för tidskrävande tillståndsprocesser (vattenverksamhet inkl.
dispens från artskydd och strandskydd) med osäker utgång.

-

Risk att acceptans inte erhålls hos sakägare och närboende.

-

Risk för besvärliga förhållanden med vatten i schakten vid
anläggningsskede och driftåtgärder.

-

Förbipumpning av spillvatten och tillfällig vattenledning krävs på flera
delsträckor under anläggningstiden.
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Alternativ 2b
Alternativ 2b innebär förläggning av va-stråk längs Notviksstranden till
befintlig pumpstation P14 (samma sträckning som alternativ 1 och 3).
Därefter korsar va-stråket Mjölkudden och Bodenvägen och leds på norra
sidan av Bodenvägen till anslutningspunkt vid Mjölkuddsrondellen (Östra
Länken etapp 4F). Översikt visas i figur 4.
Nytt va-stråk visas med röd linje, medan befintligt va-huvudstråk, som
kvarstår i drift även efter nya va-stråket färdigställts, redovisas i blått. De blå
ledningarna påverkas av att systemet byggs om.

Figur 4. Översikt alternativ 2B, Östra Länken Etapp 4E.

Sträcka A till B
Denna sträcka är gemensam för alternativ 1, 2B och 3 och är beskriven i mer
detalj i avsnitt 5.1 ovan.
Sträcka B till C
Denna sträcka är gemensam för alternativ 1 och 2B, och är beskriven i mer
detalj i avsnitt 5.1 ovan.
Sträcka C till G
Ny pumpstation anläggs i befintlig pumpstations läge (P14). Från punkt C
förläggs nya va-stråket i samma läge som befintliga va-ledningar (V200,
S500/S600). VA-stråket korsar sedan Mjölkuddsvägen, fortsätter under
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Tunavallens gräsplan och i grönytan mellan Notviksvägen 37 och 41. I
grönytan står en eller ett fåtal tallar som kan behöva avverkas. Därefter
korsar va-stråket Notviksvägen, ett bullerplank samt Bodenvägen. Punkt G
ovan visar spillvattenledningens släppunkt. På sträckan korsas också
befintlig huvudvattenledning vilket ställer stora krav på genomförandet. I ett
sådant läge kan det vara lämpligt att anlägga ventiler för möjlighet till
växling mellan ledningarna.
Sträcka G till I
Från punkt G fortsätter va-stråket på norra sidan av Bodenvägen. Spillvattnet
leds med självfall och va-ledningarna avslutas vid etappgräns Östra Länken
4F. Osäkra markförhållanden längs Mjölkuddstjärnen kan innebära att
förstärkningsåtgärder krävs på denna sträcka, för att inte riskera att
underminera Bodenvägen. För beskrivning av geoteknik se separat PM
Geoteknik.
Fördelar med alternativ 2b
- Endast en pumpstation krävs (dock högre energibehov än alternativ 1).
-

Viss negativ påverkan på ekologi och social-kulturella värden
(grönstråk, naturmiljö, landskapsbild, kulturmiljö etc.).

-

God chans att erhålla acceptans hos sakägare och närboende.

-

Befintligt va-system kan användas utan större åtgärder. Eventuellt kan
infodring av spillvattenledning i Mjölkuddsvägen bli aktuell, om det
minskade flödet i denna får alltför negativa konsekvenser på
avledningssäkerheten.

-

God åtkomlighet på större delen av sträckan.

-

Litet antal meter ledningslängd per abonnent (inklusive befintliga
ledningar som kvarstår).

Nackdelar med alternativ 2b:
- Relativt stort energibehov.
-

Hög energilinje för sträcka G till I avseende spillvattenledningen,
nackdel vid exploatering nedanför befintlig bebyggelse vid
Mjölkuddsstranden (vilket dock inte är aktuellt i dagsläget).

-

Flera korsningar av befintliga vägar, inkl. Bodenvägen.

-

Korsning av Tunavallens gräsplan.

-

Avstängning del av Bodenvägen i anläggningsskede (troligen begränsat
till något körfält på kortare sträcka).
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Ledning i närhet av Bodenvägen/bostäder, kan innebära risker vid
läcka.

-

Korsning med befintlig V500 huvudvattenledning norr om Tunavallen.

-

Viss risk för besvärliga förhållanden med vatten i schakten vid
driftåtgärder.
Förbipumpning av spillvatten och tillfällig vattenledning krävs på flera

-

delsträckor under anläggningstid.

5.3

Alternativ 3
Alternativ 3 innebär förläggning av nytt va-stråk längs Notviksstranden till
ny pumpstation nedanför Boogiegatan. Stråket korsar därefter Notviken via
korsning av Mjölkuddsvägen och Bodenvägen och följer sedan Bodenvägens
norra sida för att till sist ansluta till Östra Länkens etapp 4F. Översikt visas i
Figur 5 nedan. Nytt va-stråk visas med röd linje, medan befintligt vahuvudstråk, som kvarstår i drift även efter nya va-stråket färdigställts,
redovisas i blått. De blå ledningarna påverkas av att systemet byggs om.

Figur 5. Översikt alternativ 3, Östra Länken Etapp 4E.
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Sträcka A till B
Denna sträcka är gemensam för alternativ 1, 2B och 3 och är beskriven i mer
detalj i avsnitt 5.1 ovan.
Sträcka B till F
I punkt B anläggs ny pumpstation. Några tallar behöver avverkas för detta
ändamål. VA-stråket fortsätter över Notviken via Boogiegatan. Efter Tkorsningen Boogiegatan/ Bromsargatan (alternativt korsar Notviksparken)
fortsätter stråket genom en grönyta och korsar därefter Mjölkuddsvägen. På
andra sidan Mjölkuddsvägen fortsätter stråket norrut, via grönytan till höger
om Storhedsvägen och korsar därefter Bodenvägen och når punkt F. Vid
anläggning i grönytorna finns risk att ett fåtal träd måste avverkas. Hänsyn
till eventuell framtida exploatering av dessa grönytor bör också tas innan vastråkets placering fastställs. På sträckan korsas också befintlig
huvudvattenledning vilket ställer stora krav på genomförandet. I ett sådant
läge kan det vara lämpligt att anlägga ventiler för möjlighet till växling
mellan ledningarna.
Sträcka F till H
Några tallar måste tas ned på denna sträcka.
Släppunkten förläggs vid punkt G i Figur 5 ovan.
Sträcka H till I
Va-stråket leds på norra sidan av Bodenvägen. Läggningsdjupet beror på
släppunktens läge. Va-stråket ansluts till Östra Länken Etapp 4F, på samma
sätt som alternativ 2B beskrivet ovan, samt 3B. Några träd behöver avverkas.
Markförhållandena är osäkra i området kring Mjölkuddstjärnen,
förstärkningsåtgärder kan bli nödvändiga.
Fördelar med alternativ 3:
- Viss negativ påverkan på ekologi och sociokulturella värden.
-

God chans att erhålla tillstånd (vattenverksamhet inkl. dispens från
artskydd och strandskydd).

-

God chans att erhålla acceptans hos sakägare och närboende.

-

Mindre omfattande område för vattenverksamhet än alternativ 1 och 2B,
dock fortfarande över 2000 m2 (mark- och miljödomstolen är
prövningsinstans).
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Nackdelar med alternativ 3
- Alternativet kräver två pumpstationer (inräknat befintlig pumpstation
P14), vilket medför ökad sårbarhet (strömbortfall/pumphaveri).
-

Relativt högt energibehov.

-

Befintligt system mellan punkt B och punkt I i Figur 5 måste behållas i
drift. Statusen på denna ledning är osäker (anlagd på 60-talet). Den
befintliga ledningen mellan punkt B och punkt C har dålig lutning och i
samband med ombyggnation enligt alternativ 3 skulle det innebära att
flödet i ledningen minskar kraftigt. Ett kraftigt minskat flöde i
kombination med dålig lutning innebär risk för avloppsstopp.
Ombyggnation mellan B och C på grund av dåligt fungerande ledning
kan innebära att ytterligare 1 pumpstation behöver anläggas på sträckan
(den nya ombyggda ledningen behöver ha en bättre lutning än den
befintliga).

-

Avstängning del av Bodenvägen i anläggningsskede (troligen begränsat
till något körfält på kortare sträcka).

-

Ledning i närhet av Bodenvägen/bostäder, kan innebära risker vid
läcka.

-

Flera korsningar av befintliga vägar, inkl. Bodenvägen, samt
förläggning i villagata.

-

Åtkomlighet besvärlig i villagata.

-

Viss risk för besvärliga förhållanden med vatten i schakten vid
driftåtgärder.
Ny huvudvattenledning korsar de befintliga huvudvattenledningarna

-

(V500, V400).
-

Förbipumpning av spillvatten krävs på en delsträcka under
anläggningstid.
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Alternativ 3b
Alternativ 3b innebär att va-stråket förläggs längs Storhedsvägen och
Bodenvägen, se Figur 6 nedan. Nytt VA-stråk visas med röd linje, medan
befintligt va-huvudstråk, som kvarstår i drift även efter nya va-stråket
färdigställts, redovisas i blått. De blå ledningarna påverkas av att systemet
byggs om.

Figur 6. Översikt alternativ 3b, Östra Länken 4E.

Sträcka A till E
Från punkt A i figuren förläggs va-stråket på södra sidan av Storhedsvägen, i
till största delen kommunal mark. Spillvattnet leds med självfall fram till
punkt E. Träd behöver avverkas men inga av speciellt höga värden. I
området finns fyra kulturhistoriska lämningar samt en skans (uppgrävd
ringvall för soldatutbildning och fysträning) som bör lämnas opåverkade, om
möjligt.
Sträcka E till F
I punkt E anläggs ny pumpstation. Va-stråket korsar Storhedsvägen och
Bodenvägen, samt järnvägen. Några träd måste tas ner. Stråket fortsätter på
norra sidan av Bodenvägen och korsar Björkskataleden i höjd med
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Rostbollsrondellen. I detta område står tallar med höga värden, avverkning
av några av dessa kan bli nödvändigt. va-stråket fortsätter på norra sidan av
Bodenvägen, samma stråk som alternativ 3, se avsnitt 5.3 ovan.
Fördelar med alternativ 3B
- Mycket liten negativ påverkan på ekologiska och sociokulturella
värden.
-

Tillstånd för vattenverksamhet (inkl. dispenser strandskydd och
artskydd) krävs inte. Således krävs heller inte samråd med närboende.

-

God chans att erhålla acceptans hos sakägare och närboende.

-

God åtkomlighet och ostört läge för driftinsatser på stor del av sträckan.

-

Relativt enkel anläggning.

Nackdelar med alternativ 3b:
- Två pumpstationer krävs, vilket medför ökad sårbarhet (strömbortfall
/pumphaveri).
-

Relativt högt energibehov.

-

Nödutlopp från pumpstation i närhet av Storhedsvägen besvärligt.
Antingen lång ledning under järnvägsspår, eller dämning bakåt i
systemet vilket ökar risken för driftproblem.

-

Risk att närboende överklagar placering av ny pumpstation.

-

Befintligt va-system mellan Storheden (punkt A i figur 6) och Östra
Länken Etapp 4F (punkt D) måste behållas i drift. Statusen på denna
ledning är osäker och ledningen korsar under järnväg samt leds över
privata fastigheter (tillhörande Vattenfall och Jernhusen). Den befintliga
ledningen mellan punkt A och punkt C har dålig lutning och i samband
med ombyggnation enligt alternativ 3B skulle det innebära att flödet i
ledningen minskar kraftigt. Ett kraftigt minskat flöde i kombination
med dålig lutning innebär risk för avloppsstopp. Ombyggnation mellan
A och C på grund av dåligt fungerande ledning kan innebära att
ytterligare 2 pumpstationer behöver anläggas på sträckan (den nya
ombyggda ledningen behöver ha en bättre lutning än den befintliga).

-

Flera korsningar av befintliga vägar, inkl. Bodenvägen, samt korsning
av järnväg.

-

Avstängning del av Bodenvägen i anläggningsskede (troligen begränsat
till något körfält på kortare sträcka)
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-

Ledning i närhet av Bodenvägen kan innebära risker vid läcka.

-

Stort antal meter ledningslängd per abonnent (inklusive befintliga
ledningar som kvarstår)
Ny huvudvattenledning korsar de befintliga huvudvattenledningarna

-

(V500, V400).

5.5

Sammanfattning alternativ
En översiktlig sammanfattning av alternativen ur va-teknisk synpunkt
presenteras i Tabell 2 nedan.
Tabell 2. Jämförelse av alternativ

Alternativ 1

Alternativ 2b

Alternativ 3

Alternativ 3b

Energibehov

Litet

Högt

Högt

Högt

Exploaterings-

God

Ganska god

Mindre god

Dålig

Antal pumpstationer

1

1

2-3

2-3

Åtgärder på befintligt

Mycket litet

Mycket litet

Stort

Mycket stort

Åtkomlighet

God

God

Mindre god

God

Närhet trafik,

Liten

Medel

Stor

Ganska stor

Liten

Medel

Stor

Ganska stor

Litet

Litet

Medel

Stort

Stor

Medel

Medel

Liten

Ja

Ja

Ja, delvis

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

möjlighet

system

avstängning körfält
Risker, närhet
väg/boende vid läcka
Antal meter ledning
per abonnent
Risk för besvärliga
föhållanden vid schakt
(vatten)
Förbipumpning under
byggtid
Korsning med
befintlig huvudvattenledning
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Investering
En översiktlig bedömd total investeringsutgift har tagits fram för de fyra
alternativen och redovisas i kapitel nedan. Då detta utförts i ett tidigt skede
och alla förutsättningar inte är kända har en rad antaganden behövt göras
vilket innebär att det finns osäkerheter i de framtagna utgifterna. Underlaget
är dock främst avsett att användas för jämförelse mellan de olika
alternativen och för detta ändamål fyller det sitt syfte. I det fortsatta arbetet
behöver ytterligare detaljer utredas och kalkylerna förfinas.
Viktigt att beakta i sammanhanget är också anläggningens drift samt vad det
innebär under investeringens hela livslängd. Därför har bedömda
driftkostnader och en omräkning av investeringsutgifter och driftkostnader
till nuvärde studerats i följande kapitel. På detta sätt kan alternativen
jämföras på ett mer rättvisande sätt då nuvärdesmetoden innebär att man
räknar om, diskonterar, samtliga framtida kostnader och intäkter till dagens
värde (investeringstidpunkten).

6.1

Investeringsutgifter
Investeringsutgift avser de utgifter som uppstår i anläggningsskedet,
exempelvis anläggningsarbete såsom schaktning, rörläggning, fyllning och
återställning. I detta ingår även utgifter för exempelvis trafikanordningar,
lednings- och kabelkorsningar, inkopplingsarbeten samt materialkostnader.
Utifrån tillgänglig information har också omfattning av röjning, trädfällning,
skydd av träd, försiktig demontering och återställning av pirar/murar,
geotekniska åtgärder, länshållning, förbipumpning av spillvatten, tillfällig
vattenledning samt borrning under större vägar och järnväg bedömts och
kostnadsuppskattats för respektive alternativ.
Framtagna utgifter baseras på prisuppgifter från KP-fakta,
Byggnadsmästarnas kostnadskalkylator 2017 samt till viss del
erfarenhetsvärden från utförda etapper av Östra länken kompletterat med
bedömningar. Då detta tagits fram i ett tidigt skede har påslag på 25 % för
oförutsett lagts till samt kostnader för utredning, projektering och
byggherrekostnader motsvarande 20 %. Utgifter för anläggande av ny
pumpstation har antagits ligga på samma nivå för samtliga alternativ.
Utöver detta har 25 % pålagts som schablon för de osäkerheter som detta
tidiga skede medför. Bedömda investeringsutgifter redovisas i figur 7.
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Figur 7. Bedömd investeringsutgift och utgift per m för studerade alternativ (avrundat till
närmsta tiotal).

Alternativ 1 har bedömts medföra den största investeringsutgiften, främst
beroende på att alternativet är 0,5-1 km längre än övriga alternativ. Andra
utgiftssdrivande orsaker är omfattande fyllning, delvis i vatten, liksom mer
krävande återställning på vissa delsträckor samt försiktig framdrift för att
skydda träd. Demontering och återställning av pirar påverkar också, total
passerar ledningen över 20 pirar på sträckan.
Alternativ 2b är näst dyrast och är också det alternativ som är näst längst,
dock har utgiften per meter bedömts vara lägst för detta alternativ.
Alternativ 3b har den lägsta investeringsutgiften, beroende på kort
ledningssträcka och relativt stor del där arbetet kan ske ostört med, relativt
sett, hög framdrift. Anläggande av förhållandevis lång bräddavloppsledning
från pumpstationen drar dock upp meterpriset. Alternativ 3 ligger ganska
nära Alternativ 3b, dock med ett högre meterpris främst p.g.a. framdrift i
villagata.
Samtliga alternativ har ett uppskattat meterpris på mellan ca 62 000-68 000 kr
per meter (inklusive pumpstation), se figur 7. Detta ligger i paritet med
hittills utförda etapper på Östra Länken (4A+4B) så meterpriset bedöms
rimligt.
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Driftskostnad
Driftskostnad avser de kostnader som uppstår i samband med drift och
underhåll av systemet, exempelvis skötsel av pumpstationer, pumpenergi,
kontinuerlig spolning, piggning (beräknat 1 gång var 10:e år) etc. Till
driftskostnaderna räknas även kostnader för drift-och underhåll av grönytor
(gräsklippning).
Den största kostnaden utgörs av energikostnader för pumpning.
Utgångspunkten för beräkning av energikostnader har baserats på
föreslagna ledningsdimensioner och val av lämplig pump för pumpning av
dimensionerande medelflöde som ökar linjärt med tiden. Detta är en något
förenklad modell men ger en bild av skillnaden mellan alternativen.
Möjligheter finns att i fortsatt utrednings- och projekteringsarbete optimera
systemet utifrån ledningsdimensioner, pumpval och styrning vilket inte har
funnits utrymme för i detta projekt. Något som också påverkar kostnaden är
energipriset, i kalkylen har räknats med 1 kr/kWh, vilket är något högt i
dagsläget men kan vara rimligt på sikt. Beräknade kostnader för pumpning
redovisas i figur 8 nedan.

Figur 8. Årlig energikostnad för studerade alternativ

Utöver detta har övriga driftskostnader för pumpstationer samt tillkommande
kostnader för skötsel av parkytor uppskattats. Kostnad för övrig drift av
ledningssystemen bedöms vara likvärdig mellan alternativen medan alternativen 3 och
3b kräver tillsyn av två istället för en pumpstation. Tillkommande kostnad för parkytor
bedöms uppstå främst i alternativ 1 där årlig kostnad för skötsel uppskattats till ca
60 000 kr/år (baserat på 3,5 kr/m2 enligt uppgift från Luleå kommuns Parkavdelning).
Beräkningarna har ett påslag på 25 % för osäkerheter, på grund av utredningens tidiga

LULEÅ KOMMUN
Stadsbyggnadskontoret
Investering

Version
2017-11-09

1.0-1

skede.

6.3

Nuvärde
Nuvärdet har beräknats för att möjliggöra jämförelser mellan alternativen
under hela livscykeln. Det kan diskuteras vilken livslängd som bör studeras i
en sådan analys och vanligt är att tillämpa gällande avskrivningstid. I detta
fall har valts att studera alternativens hela antagna livslängd fram till 2100,
dvs drygt 80 år. Vad gäller reinvesteringar under drifttiden, t.ex.
maskinutrustning i pumpstationer, så har detta inte medräknats då
alternativen bedöms vara likvärdiga avseende detta. Dock kräver
alternativen 3 och 3b omfattande investeringar i befintligt ledningsnät och
befintlig pumpstation men detta har lämnats utanför och värderas separat
(Se PM Multikriterieanalys). Val av kalkylränta påverkar också utfallet,
generellt kan sägas att denna ska spegla organisationens kapitalkostnad.
Enligt Trafikverkets ”Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för
transportsektorn: ASEK 5.2, 2015-04-01”rekommenderas att den reala
samhällsekonomiska diskonteringsräntan skall sättas till 3,5 %. Tre olika
kalkylräntor har studerats för att åskådliggöra räntesatsens påverkan på
nuvärdet, se diagram nedan. I jämförelsen (Multikriterieanalysen) har
räntesatsen 3,5 % använts.

Figur 9. Nuvärden för studerade alternativ, med ränta 2, 3,5 respektive 5 % (avrundat till
närmsta tiotal).

Vad som kan konstateras är att även om energikostnaden är betydande för
alternativ 2b, 3 och 3b så når de inte upp till bedömd totalkostnad för
alternativ 1.
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Sammanställning
Sammanställning av de ekonomiska bedömningarna redovisas i Tabell 3.
Observera att nuvärde endast beräknats där alternativen skiljer sig åt.

Tabell 3. Sammanställning, alternativ Östra Länken 4E (kalkylränta 3,5 %).

(Mkr)

Alternativ 1

Alternativ 2b

Alternativ 3

Alternativ 3b

Total investeringsutgift

335

281

266

251

Energikostnad nuvärde

3,6

13,3

15,5

12,1

Drift VA nuvärde

3,8

4

5,5

5,4

Drift park nuvärde

2,0

-

-

-

Totalsumma

344

298

287

269

7

Avslutande diskussion
För att möjliggöra tillväxt i Luleå kommuns nordvästliga riktning samt för
att trygga vattenförsörjningen, måste kapacitethöjande åtgärder utföras.
Sett ur ett va-perspektiv är alternativ 1 mest attraktivt. Erforderlig pumphöjd
är låg och endast en pumpstation krävs. Ur ett anläggningsperspektiv är
alternativet att föredra på grund av frånvaro av trafik i närheten av
arbetsplatsen. Dock kommer arbetet att ske under grundvattennivån, vilket
innebär ett mer komplicerat anläggningsförfarande.
Alternativ 3b är minst attraktivt sett ur ett va-perspektiv. Befintligt vasystem kvarstår i drift, vilket innebär att totala ledningssträckan blir
betydligt längre i detta alternativ jämfört med övriga. Detta innebär en högre
belastning på va-driften i driftskedet samt ett långsiktigt behov att förnya
större mängd ledningar. Eftersom befintligt system dessutom är ålderstiget
och statusen redan idag undermålig, finns stor risk att denna ledning
behöver läggas om. Eventuellt kan infodring ske, men troligen inte då
lutningen är mycket liten (0-1 ‰). För att uppnå fullgod funktion på denna
ledningssträcka finns betydande risk att ledningen måste läggas med större
lutning. Detta medför att minst en extra pumpstation måste anläggas. Totala
antalet pumpstationer blir därmed minst tre stycken. Detta är inte heller
fördelaktigt för va-driften, då behov av tillsyn och skötsel ökar. Anläggning
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av det nya va-stråket är dock förhållandevis enkelt att utföra. Största delen
av sträckan förläggs ledningarna ovanför grundvattennivån.
Alternativ 2b innebär, liksom alternativ 1, endast en pumpstation.
Erforderlig lyfthöjd är dock högre än för alternativ 1. En del av detta stråk
går i stadsmiljö och är besvärligare ur ett anläggningstekniskt perspektiv.
Alternativet är ändå att betrakta som attraktivt ur ett va-perspektiv, då det
totala antalet meter ledning kan hållas lågt. Utöver kapacitetshöjning fås
också en förnyelse av befintligt system eftersom de nya ledningarna läggs i
samma läge.
Alternativ 3 innebär att en stor del av befintligt system måste kvarstå i drift,
dock ej lika omfattande som i alternativ 3b. Med samma resonemang som för
3b ovan, finns risk att befintligt ledningsstråk måste läggas om, vilket gör att
det mindre attraktivt.
Innan slutligt beslut om alternativ fattas ska fler parametrar än de VAtekniska vägas in. I denna analys värderas alternativ 1, 2b, 3 och 3b utifrån
ekonomiska, ekologiska och sociokulturella aspekter.
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