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Version

Stadsbyggnadskontoret
Investering

Övergripande projektmål
Placering av ledning i energieffektivt och driftsäkert läge där
konsekvenserna vid en driftstörning är små.
Brunnar på minst 2,5 meters höjd över havet för att klara framtida
klimatförändringar är en gestaltningsförutsättning.
Projektet skall genomföras med minsta möjliga påverkan eller konsekvenser
på värden i kulturmiljö, naturmiljö, landskapsbild och för rekreation och
friluftsliv.
Projektet skall skapa mervärden för närliggande bostadsområden och
verksamhetsområden som skola, handel och industri.
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Alternativ 1

LANDSKAPSBILDSANALYS

Utsnitt 1

Munkebergsskolan
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Sandstrand

SAMMANHÄNGANDE STRANOMRÅDE
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Höga tallar kring cykelvägen och flacka grässtränder
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Tät barrskog genomkorsad av flera stråk.
Viktig rekreationsskog
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Alternativ 1

LANDSKAPSBILDSANALYS

Utsnitt 3
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Genomkorsad av stigar mot älven
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Alternativ 2B
Utsnitt 1
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Utsnitt 2
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FLERFAMILJSBOSTÄDER
Byggnader på 3 våningar.
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SKOLOMRÅDE
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Alternativ 3

LANDSKAPSBILDSANALYS

Teckenförklaring

Utsnitt 1
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Gestaltningsmål – alternativ 1
Övergripande gestaltningsidé är att ledningsdragningen ska anpassas så
långt som möjligt till befintlig topografi. Detta kan preciseras i punkter
nedan:
‐

VA‐ledningen och dess serviceväg ska så långt det är möjligt
samspela med befintligt landskap och ansluta till terrängen. Det
befintliga landskapets element är överordnat tillägget.

‐

Följa landskapets topografi där det är tekniskt möjligt

‐

Genom slänter och vegetation förmildra det visuella intrycket av den
bank som ledningsstråket och andra tekniska anläggningar kommer
att utgöra. Utformning av slänter ska ske på ett sådant sätt att de
upplevs som en så naturlig del av landskapet som möjligt.

‐

Bevara och om möjligt framhäva historiska lämningar i området

‐

Bevara så många stora tallar som är möjligt

‐

Där gamla tallar står nära ledningsförläggningen prioriteras
bevarandet av dessa genom val av anläggningsteknik.

‐

Gestaltningen ska eftersträva att mildra den barriäreffekt som
ledningsförläggningen kommer innebära på vissa sträckor.

VA‐tekniskt perspektiv
Brunnar på minst 2,5 meters höjd över havet för att klara framtida
klimatförändringar. Serviceväg kan ligga lägre mellan brunnarna och
behöver ej följa ledningsstråket. Dock ska den följa topografin och ge god
tillgänglighet i längsled såväl som anslutande tvärförbindelser.
Inga träd kan tillåtas på schaktgraven, däremot annan mindre växtlighet.
Gestaltningen ska stödja framtida drift och underhållsaspekter så att
projektmålen långsiktigt nås.

Boende/brukarperspektiv
Bevara siktlinjer och utblickar över vattnet samt vyer mot omgivande
stadsbygd.
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Utveckla strandvegetationen för ett rikare fågel‐ och växtliv.
Bevara pirar och så många av de små stränderna som möjligt. Där ingrepp
ändå behöver ske ska nya små stränder och tvärförbindelser skapas.
Tillgänglighet för funktionsvarierade personer och olika åldersgrupper
säkras i nyanlagda delar och vid behov i befintliga delar om det är tekniskt
och ekonomiskt möjligt. Detta kan ske genom planare lutningar och
sittmöjligheter utmed stråket.
Återskapa och tillföra nya vistelseytor som kompensation för ytor som tas i
anspråk.

Ledningen i landskapet
Utformningen ska minimera negativ påverkan på landskaps‐ och stadsbild.
Utformningen ska minimera negativa konsekvenser för kulturmiljö,
naturmiljö, landskapsbild och för rekreation och friluftsliv.
Linjeföring i plan och utformning av sektion ska stödja landskaps‐ och
stadsbildsanpassning

Servicevägar och GC‐stråk
Vägar och stråk ska kunna snöröjas och vara belysta.
Servicevägen ska där det är möjligt gå över schaktgraven för att underlätta
åtkomsten till brunnarna samt minska ingreppet i landskapet.
Servicevägen ska vara minst 3 meter bred. Vägen ska ha en beläggning av
stenmjöl.

Sektion och sidoområden
Sektion och sidoområden anpassas till omgivande landskap så att
terrängformer samt natur‐ och kulturvärden bevaras.
Hantering av överskottsmassor – massbalans ska eftersträvas men
tillkommande fyllningar ska följa gestaltningsmålen. Överskott läggs i depå
inom Luleå kommun.
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Byggnader
Utformning av teknikanläggningar såsom pumpstationer, kabelskåp,
bräddkammare och luftningsrör ska anpassas till situation samt landskaps‐
och stadsbild.

Dagvatten
Där diken bildas längs med ledningsvall så ska de utformas för ökad
biologisk mångfald.

Vegetation och ekologi
Bevarandet och utvecklandet av biotoper är prioriterat i samband med
ledningsprojektet. De äldre tallarna ska bevars i möjligaste mån.
Strandlövskogar ska skyddas och kan och stärkas genom nyplantering av
samma artsammansättning. Fågellivet och floran ska störas så lite som
möjligt och projektet ska försöka stärka dessa genom kompensationsåtgärder
där målbilden är nya långsiktigt fungerande miljöer.
Markvegetation och jordmån ska tillvaratas och återanvändas i projektet så
långt det är möjligt. Dock kan utfyllnader eller bankar inte tillåtas så då
måste material bortforslas och omhändertas av Luleå kommun.

Kulturmiljö
Befintliga pirar som påverkas av ledningsförläggningen ska i förväg
dokumenteras och återställas i befintligt skick.
Synliga historiska samband ska upprätthållas.

Utrustning och belysning
Möblering och utrustning för tillkommande bryggor, platser, aktivitetsytor
och lek ska vara vald utifrån ett hållbarhetsperspektiv där drift, ekonomi och
estetik vägs samman.
Belysningen ska utformas så att god belysningsstandard erhålles vilket ger
bra orienterbarhet och trygghet. Belysningen ska anpassas till situation och
vara driftsekonomiskt hållbar och överflödigt ljus, s k light pollution, ska
undvikas.

Skötsel och underhåll
Gestaltningen av helheten ska syfta till en anläggning som med minimala
skötselinsatser utvecklas med höga natur‐, kultur‐ och upplevelsevärden.
Den befintliga karaktären ska behållas och berikas med vissa tillägg.
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Gestaltningsmål – alternativ 2B
Övergripande gestaltningsidé är att ledningsdragningen ska anpassas så
långt som möjligt till befintlig topografi. Detta kan preciseras i punkter
nedan:
‐ VA‐ledningen och dess serviceväg ska så långt det är möjligt
samspela med befintligt landskap och ansluta till terrängen. Det
befintliga landskapets element är överordnat tillägget.
‐ Följa landskapets topografi där det är tekniskt möjligt
‐ Genom slänter och vegetation förmildra det visuella intrycket av den
bank som ledningsstråket och andra tekniska anläggningar kommer
att utgöra. Utformning av slänter ska ske på ett sådant sätt att de
upplevs som en så naturlig del av landskapet som möjligt.
‐ Bevara och om möjligt framhäva historiska lämningar i området
‐ Bevara så många stora tallar som är möjligt
‐ Där gamla tallar står nära ledningsförläggningen prioriteras
bevarandet av dessa genom teknikval vid anläggandet.
‐ Bevara möjlighet till promenader längs med Luleälven och
Mjölkuddstjärnen.
‐ Ta hänsyn till befintlig bebyggelse och stadsbild.

VA‐tekniskt perspektiv
Brunnar på minst 2,5 meters höjd över havet för att klara framtida
klimatförändringar. Serviceväg kan ligga lägre mellan brunnarna och
behöver ej följa ledningsstråket. Dock ska vägen följa topografin och ha god
tillgänglighet i längsled såväl som anslutande tvärförbindelser.
Inga träd kan tillåtas på schaktgraven, däremot annan mindre växtlighet.
Gestaltningen ska stödja framtida drift och underhållsaspekter så att
projektmålen långsiktigt nås.

Boende/brukarperspektiv
Bevara siktlinjer och utblickar över vattnet samt vyer mot stadsbygd.
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Utveckla strandvegetationen för ett rikare fågel‐ och växtliv.
Tillgänglighet för funktionsvarierade personer och olika åldersgrupper
säkras i nyanlagda delar och vid behov i befintliga delar om det är tekniskt
och ekonomiskt möjligt. Detta kan ske genom planare lutningar och
sittmöjligheter utmed stråket.
Återskapa och tillföra nya vistelseytor som kompensation för ytor som tas i
anspråk.

Ledningen i landskapet
Utformningen ska minimera negativ påverkan på landskaps‐ och stadsbild.
Utformningen ska minimera negativa konsekvenser för kulturmiljö,
naturmiljö, landskapsbild och för rekreation och friluftsliv.
Linjeföring i plan och utformning av sektion ska stödja landskaps‐ och
stadsbildsanpassning

Servicevägar och GC‐stråk
Vägar och stråk ska kunna snöröjas och vara belysta.
Servicevägen ska där det är möjligt gå över schaktgraven för att underlätta
åtkomsten till brunnarna samt minska ingreppet i landskapet.
Servicevägen ska vara minst 3 meter bred. Vägen ska ha en beläggning av
stenmjöl.

Sektion och sidoområden
Sektion och sidoområden anpassas till omgivande landskap så att
terrängformer samt natur‐ och kulturvärden bevaras.
Hantering av överskottsmassor – massbalans ska eftersträvas men
tillkommande fyllningar ska följa gestaltningsmålen. Överskott läggs i depå
inom Luleå kommun.

Byggnader
Utformning av teknikanläggningar såsom pumpstationer, kabelskåp,
bräddkammare och luftningsrör ska anpassas till situation och landskaps‐
och stadsbild.
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Dagvatten
Där diken bildas längs med ledningsvall så ska de utformas för ökad
biologisk mångfald.

Vegetation och ekologi
Bevarandet och utvecklandet av biotoper är prioriterat i samband med
ledningsprojektet. Strandlövskogar ska skyddas och kan och stärkas genom
nyplantering av samma artsammansättning. Fågellivet och floran ska störas
så lite som möjligt och projektet ska försöka stärka dessa genom
kompensationsåtgärder där målbilden är nya långsiktigt fungerande miljöer.
Markvegetation och jordmån ska tillvaratas och återanvändas i projektet så
långt det är möjligt. Dock kan utfyllnader eller bankar inte tillåtas så då
måste material bortforslas och omhändertas av Luleå kommun.

Kulturmiljö
Befintliga stenmurar som kan påverkas av ledningsdragningen ska
dokumenteras och återställas till befintligt skick.

Utrustning och belysning
Möblering och utrustning för tillkommande bryggor, platser, aktivitetsytor
och lek ska vara vald utifrån ett hållbarhetsperspektiv där drift, ekonomi och
estetik vägs samman.
Belysningen ska utformas så att god belysningsstandard erhålles vilket ger
bra orienterbarhet och trygghet. Belysningen ska anpassas till situation och
vara driftsekonomiskt hållbar och överflödigt ljus, s k light pollution, ska
undvikas.

Skötsel och underhåll
Gestaltningen av helheten ska syfta till en anläggning som med minimala
skötselinsatser utvecklas med höga natur‐, kultur‐ och upplevelsevärden.

Gestaltningsmål – alternativ 3
Övergripande gestaltningsidé är att ledningsdragningen ska anpassas så
långt som möjligt till befintlig topografi. Detta kan preciseras i punkter
nedan:
‐ VA‐ledningen och dess serviceväg ska så långt det är möjligt
samspela med befintligt landskap och ansluta till terrängen. Det
befintliga landskapets element är överordnat tillägget.
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‐ Följa landskapets topografi där det är tekniskt möjligt
‐ Genom slänter och vegetation förmildra det visuella intrycket av den
bank som ledningsstråket och andra tekniska anläggningar kommer
att utgöra. Utformning av slänter ska ske på ett sådant sätt att de
upplevs som en så naturlig del av landskapet som möjligt.
‐ Bevara så många stora tallar som är möjligt
‐ Bevara och om möjligt framhäva historiska lämningar i området
‐ Där gamla tallar står nära ledningsförläggningen prioriteras
bevarandet av dessa genom teknikval vid anläggandet. Detta gäller
även björkarna i Notviksparken.
‐ Bevara möjlighet till promenader nära vattnet.
‐ Ta hänsyn till befintlig bebyggelse och stadsbild.

VA‐tekniskt perspektiv
Brunnar på minst 2,5 meters höjd över havet för att klara framtida
klimatförändringar. Serviceväg kan ligga lägre mellan brunnarna och
behöver ej följa ledningsstråket. Dock ska vägen följa topografin och ges god
tillgänglighet i längsled såväl som anslutande tvärförbindelser.
Inga träd kan tillåtas på schaktgraven, däremot annan mindre växtlighet.
Gestaltningen ska stödja framtida drift och underhållsaspekter så att
projektmålen långsiktigt nås.

Boende/brukarperspektiv
Bevara siktlinjer och utblickar över vattnet samt vyer mot stadsbygd.
Utveckla strandvegetationen för ett rikare fågel‐ och växtliv.
Tillgänglighet för funktionsvarierade personer och olika åldersgrupper
säkras i nyanlagda delar och vid behov i befintliga delar om det är tekniskt
och ekonomiskt möjligt. Detta kan ske genom planare lutningar och
sittmöjligheter utmed stråket.
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Återskapa och tillföra nya vistelseytor som kompensation för ytor som tas i
anspråk.

Ledningen i landskapet
Utformningen ska minimera negativ påverkan på landskaps‐ och stadsbild.
Utformningen ska minimera negativa konsekvenser för kulturmiljö,
naturmiljö, landskapsbild och för rekreation och friluftsliv.
Linjeföring i plan och utformning av sektion ska stödja landskaps‐ och
stadsbildsanpassning.
Sträckningen ska ta hänsyn till framtida stadsutveckling.

Servicevägar och GC‐stråk
Vägar och stråk ska kunna snöröjas och vara belysta.
Servicevägen ska där det är möjligt gå över schaktgraven för att underlätta
åtkomsten till brunnarna samt minska ingreppet i landskapet.
Servicevägen ska vara minst 3 meter bred. Vägen ska ha en beläggning av
stenmjöl.

Sektion och sidoområden
Sektion och sidoområden anpassas till omgivande landskap så att
terrängformer samt natur‐ och kulturvärden bevaras.
Hantering av överskottsmassor – massbalans ska eftersträvas men
tillkommande fyllningar ska följa gestaltningsmålen. Överskott läggs i depå
inom Luleå kommun.

Byggnader
Utformning av teknikanläggningar såsom pumpstationer, kabelskåp,
bräddkammare och luftningsrör ska anpassas till situation och landskaps‐
och stadsbild.

Dagvatten
Där diken bildas längs med ledningsvall så ska de utformas för ökad
biologisk mångfald.
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Vegetation och ekologi
Bevarandet och utvecklandet av biotoper är prioriterat i samband med
ledningsprojektet. Strandlövskogar ska skyddas och kan och stärkas genom
nyplantering av samma artsammansättning. Fågellivet och floran ska störas
så lite som möjligt och projektet ska försöka stärka dessa genom
kompensationsåtgärder där målbilden är nya långsiktigt fungerande miljöer.
Markvegetation och jordmån ska tillvaratas och återanvändas i projektet så
långt det är möjligt. Dock kan utfyllnader eller bankar inte tillåtas så då
måste material bortforslas och omhändertas av Luleå kommun.

Kulturmiljö
Murar vid Bodenvägen ska återställas till befintligt skick om de påverkas av
ledningsdragningen.

Utrustning och belysning
Möblering och utrustning för tillkommande bryggor, platser, aktivitetsytor
och lek ska vara vald utifrån ett hållbarhetsperspektiv där drift, ekonomi och
estetik vägs samman.
Belysningen ska utformas så att god belysningsstandard erhålles vilket ger
bra orienterbarhet och trygghet. Belysningen ska anpassas till situation och
vara driftsekonomiskt hållbar och överflödigt ljus, s k light pollution, ska
undvikas.

Skötsel och underhåll
Gestaltningen av helheten ska syfta till en anläggning som med minimala
skötselinsatser utvecklas med höga natur‐, kultur‐ och upplevelsevärden.

Gestaltningsmål – alternativ 3B
Övergripande gestaltningsidé är att ledningsdragningen ska anpassas så
långt som möjligt till befintlig topografi. Detta kan preciseras i punkter
nedan:
‐ VA‐ledningen och dess serviceväg ska så långt det är möjligt
samspela med befintligt landskap och ansluta till terrängen. Det
befintliga landskapets element är överordnat tillägget.
‐ Följa landskapets topografi där det är tekniskt möjligt
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‐ Bevara befintlig skog i så stor utsträckning som möjligt. Utmed
Storhedsvägen behålls en buffertzon mellan ledningsstråket och
vägen.
‐ Där gamla tallar står nära ledningsförläggningen prioriteras
bevarandet av dessa genom teknikval vid anläggandet.
‐ Ta hänsyn till befintlig bebyggelse och stadsbild.

VA‐tekniskt perspektiv
Brunnar på minst 2,5 meters höjd över havet för att klara framtida
klimatförändringar. Serviceväg kan ligga lägre mellan brunnarna och
behöver ej följa ledningsstråket. Dock ska vägen följa topografin och ha god
tillgänglighet i längsled.
Inga träd kan tillåtas på schaktgraven, däremot annan mindre växtlighet.
Gestaltningen ska stödja framtida drift och underhållsaspekter så att
projektmålen långsiktigt nås.

Boende/brukarperspektiv
Utveckla strandvegetationen längs med Mjölkuddstjärnen för ett rikare fågel‐
och växtliv.
Tillgänglighet för funktionsvarierade personer och olika åldersgrupper
säkras i nyanlagda delar och vid behov i befintliga delar om det är tekniskt
och ekonomiskt möjligt. Detta kan ske genom planare lutningar och
sittmöjligheter utmed stråket.
Återskapa och tillföra nya vistelseytor som kompensation för ytor som tas i
anspråk.

Ledningen i landskapet
Utformningen ska minimera negativ påverkan på landskaps‐ och stadsbild.
Utformningen ska minimera negativa konsekvenser för kulturmiljö,
naturmiljö, landskapsbild och för rekreation och friluftsliv.
Linjeföring i plan och utformning av sektion ska stödja landskaps‐ och
stadsbildsanpassning
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Servicevägar och GC‐stråk
Vägar och stråk ska kunna snöröjas och vara belysta.
Kopplingar ska finnas till busshållplatser och omgivande bebyggelse.
Servicevägen ska där det är möjligt gå över schaktgraven för att underlätta
åtkomsten till brunnarna samt minska ingreppet i landskapet.
Servicevägen ska vara minst 3 meter bred. Vägen ska ha en beläggning av
asfalt för att fungera som huvudcykelväg längs med Storhedsvägen.

Sektion och sidoområden
Sektion och sidoområden anpassas till omgivande landskap så att
terrängformer samt natur‐ och kulturvärden bevaras.
Hantering av överskottsmassor – massbalans ska eftersträvas men
tillkommande fyllningar ska följa gestaltningsmålen. Överskott läggs i depå
inom Luleå kommun.

Byggnader
Utformning av teknikanläggningar såsom pumpstationer, kabelskåp,
bräddkammare och luftningsrör ska anpassas till situation och landskaps‐
och stadsbild.

Dagvatten
Där diken bildas längs med ledningsvall så ska de utformas för ökad
biologisk mångfald.

Vegetation och ekologi
Bevarandet och utvecklandet av biotoper är prioriterat i samband med
ledningsprojektet. Fågellivet och floran ska störas så lite som möjligt och
projektet ska försöka stärka dessa genom kompensationsåtgärder där
målbilden är nya långsiktigt fungerande miljöer.
Markvegetation och jordmån ska tillvaratas och återanvändas i projektet så
långt det är möjligt. Dock kan utfyllnader eller bankar inte tillåtas så då
måste material bortforslas och omhändertas av Luleå kommun.
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Kulturmiljö
En befintlig stenmur måste rivas men ska märkas upp och återställas. Det
finns även en skans samt lämningar längs med Storhedsvägen som inte bör
påverkas men deras lägen ska identifieras.

Utrustning och belysning
Belysningen ska utformas så att god belysningsstandard erhålles vilket ger
bra orienterbarhet och trygghet. Belysningen ska anpassas till situation och
vara driftsekonomiskt hållbar och överflödigt ljus, s k light pollution, ska
undvikas.

Skötsel och underhåll
Gestaltningen av helheten ska syfta till en anläggning som med minimala
skötselinsatser utvecklas med höga natur‐, kultur‐ och upplevelsevärden.
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30

Gemensam sträcka
2/100

Den befintliga strandlövskogen minskar något i
bredd där ledningsstråket går.

Den kvarvarande strandlövskogen bevaras och
sköts på samma sätt som idag då det är ett
viktigt habitat för bland annat fåglar.

Med enbart gräs eller låg vegetation intill gångoch cykelvägen ökar överblickbarheten längs med
stråket vilket kan gynna upplevelsen av trygghet.

3m
Gång -och cykelväg

Sittplatser och belysning längs med
hela stråket gör det mer tillgängligt
för fler under en större del av dygnet
och året

8,0
6,0
Lutning 1:4

4,0

I närheten av inspektionsbrunnar behöver marken
ligga på minst 2,5 meters höjd över havet för att
klara framtida klimatförändringar.

2,0

Under denna del av gång- och cykelvägen
går fjärrvärme vilket gör att ledningsstråket
måste placeras intill istället för under.
Den befintliga gång- och cykelvägen
används som serviceväg

Befintlig mark
0,0

5m
SKALA 1:200/A3

1/575
Den befintliga miljön bevaras och sköts på
samma sätt som idag då det är ett viktigt habitat
för bland annat fåglar.

3m
Gång -och cykelväg

Mellan inspektionsbrunnarna går det att
sänka marken något för att anpassa till den
befintliga topografin
Parkeringsplats vid industriområdet

8,0
6,0
4,0
2,0

Lutning 1:3
Öppen strandäng blandat med buskar som
succesivt övergår till strandlövskog.

Befintlig mark

Högsta högvattenstånd

0,0
Lägsta lågvattenstånd

Diken kan utformas för att
gynna biologisk mångfald

Där det är möjligt går ledningsstråket under
den befintliga gång- och cykelvägen. Denna
används även som serviceväg.

-2,0

5m
SKALA 1:200/A3
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Alternativ 1
1/730
En ny gång- och cykelväg anläggs för att fungera
som serviceväg längs med ledningsstråket.
Denna förses med belysning och sittplatser

Med en relativt plan sluttning från ledningsstråket ner till vattnet återskapas till viss del
intrycket av de befintliga flacka grässtränderna.
Sektionen visar ungefärliga lutningar men
dessa behöver såklart anpassas efter läge för att
efterlikna dagens böljande strandlinje med små
strandfickor.
Pirar som påverkas av ledningsdragning ska
återställas till befintligt skick.

Miljön kring den befintliga stigen med glest
placerade och högvuxna gamla tallar skyddas.
Ledningsstråket går istället längre ner mot
vattnet. Den befintliga miljön sköts på samma
sätt som idag.

3m
Gång -och cykelväg

8,0

Siktlinjer
bevaras

6,0
Lutning 1:10
4,0
2,0

Utblick

Mellan inspektionsbrunnarna går det att sänka
marken något för att anpassa till den befintliga
topografin

Högsta högvattenstånd

0,0
-2,0

Lutning 1:10

Lutning 1:4

Befintlig stig

Befintlig strandlinje vid
medelvattenstånd

Befintlig mark
Diken kan utformas för att
gynna biologisk mångfald

Lägsta lågvattenstånd

5m
SKALA 1:200/A3

0/731

Med en relativt plan sluttning från ledningsstråket ner till vattnet återskapas till viss del
intrycket av de befintliga flacka grässtränderna.
Sektionen visar ungefärliga lutningar men
dessa behöver såklart anpassas efter läge för att
efterlikna dagens böljande strandlinje med små
strandfickor.
8,0

I närheten av inspektionsbrunnar
behöver marken ligga på minst 2,5
meters höjd över havet för att klara
framtida klimatförändringar.

Pirar som påverkas av ledningsdragning ska
återställas till befintligt skick.

6,0

3m
Gång -och cykelväg
Lutning 1:10

Lutning 1:4

Siktlinjer
bevaras

Befintlig stig
Högsta högvattenstånd

0,0
-2,0

Lutning 1:10
Utblick

4,0
2,0

En ny gång- och cykelväg anläggs för
att fungera som serviceväg längs med
ledningsstråket. Denna förses med
belysning och sittplatser

Lägsta lågvattenstånd

Befintlig strandlinje vid
medelvattenstånd

Befintlig mark
Diken kan utformas för att
gynna biologisk mångfald
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Miljön kring den befintliga stigen med glest placerade
och högvuxna gamla tallar skyddas. Ledningsstråket går
istället längre ner mot vattnet. Den befintliga miljön
driftas på samma sätt som idag.

5m
SKALA 1:200/A3
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Alternativ 1
0/199

Träd behöver tas ned kring ledningsstråket vilket skapar ett relativt
brett, öppet stråk genom skogspartiet.
Lägre buskvegetation kan anläggas på
schaktgraven.
3m
Gång -och cykelväg

8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
-2,0

Det befintilga täta skogspartiet
bevaras och sköts på samma sätt
som idag.
Ledningsstråket går under befintlig gångoch cykelväg vid Mjölkuddsbanken.

-4,0
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Alternativ 2B

0/675

0/150

60 m
SKALA 1:1200/A3
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Alternativ 2B
0/150

3m
Gång -och cykelväg
14,0

Befintlig
gångväg till
äldreboendet

12,0

En del träd behöver tas
ned i anslutning till
schaktgraven

10,0
Äldreboende

Ledningsstråket placeras under
den befintliga gång- och
cykelvägen som även fungerar
som serviceväg

8,0
6,0

Befintligt skogsområde,
bevaras och sköts på
samma sätt som idag

5m
SKALA 1:200/A3

0/675

Fotbollsplanens gräsyta
behöver återställas efter
anläggning

14,0
12,0
10,0

Ledningsstråket går under befintlig
fotbollsplan vid Tunavallen
5m

8,0
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Alternativ 3

0/600
0/075

1/275

2/100

60 m
SKALA 1:1200/A3
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Alternativ 3
0/075
Tomtgräns

Tomtgräns
BOGGIEGATAN
Befintlig villagata

Villatomt

Villatomt

8,0
6,0
Ledningsstråket går under
befintlig gata som behåller
sin nuvarande bredd

4,0

Utrymme finns att plantera
en trädrad längs med
gatan.

2,0

5m
SKALA 1:200/A3

0/600

Återplantering av tallar i stora
kvaliteter. Låga buskar kan
planteras över schaktgraven
BODENVÄGEN
Parkeringsplats vid bensinmack
8,0
6,0
4,0
2,0

Ledningsstråket går under en befintlig
dunge av stora tallar. En hel del av dessa
behöver tas ned för at göra plats för
ledningsstråket. Så många befintliga
tallar som möjligt sparas

Längs med Bodenvägen är brunnarna tillgängliga från
befintliga, intilliggande vägar eller parkeringsplatser så ingen
separat serviceväg behöver anläggas ovanpå schaktgraven.
Vid några enstaka brunnar närmast “Rostbollen” är dock
avståndet för långt och kortare vägsträckor behöver beredas
mellan parkering och brunnar för att underlätta åtkomst.
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Alternativ 3
1/275

Et fåtal träd behöver tas ned precis där
ledningsstråket går. Resterande träd
bevaras för att behålla trädridåerna längs
med Bodenvägen.
BODENVÄGEN
SPANTGATAN
14,0

Parkeringsplats vid butik

12,0

Återplantering av tallar i stora
kvaliteter där utrymme finns.
5m

10,0

SKALA 1:200/A3

8,0

2/100
3m
Serviceväg

BODENVÄGEN

8,0
MJÖLKUDDSTJÄRNEN
6,0
4,0
2,0

Ett fåtal träd behöver tas ned där
ledningsstråket går. Dessa ersätts och
kvarvarande dungar bevaras och sköts
på samma sätt som idag.

Utrymme finns för nya planteringar
längs med Bodenvägen för att skapa
ett trivsammare promenadstråk kring
Mjölkuddstjärnen.
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Alternativ 3B
0/825

60 m
SKALA 1:1200/A3
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Alternativ 3B
0/825

En skyddszon av befintliga träd
bevaras mellan Storhedsvägen
och ledningsstråket

Träd behöver tas ned kring
ledningsstråket vilket skapar
ett relativt brett, öppet stråk
genom skogspartiet.
3m
Gång -och cykelväg

STORHEDSVÄGEN
8,0
6,0
4,0
2,0

En ny gång- och cykelväg anläggs
för att fungera som serviceväg längs
med ledningsstråket. Denna förses
med belysning

Diken kan utformas för att
gynna biologisk mångfald
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