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Tekniska utskottet

s4e Extrainvestering för kapacitetshöjning på befintligt
ledningsnät med anledning av expansion av
bebyggelse iSävast
KS2016/597

Tekniska utskottets förslag
Kommunfullmäktige tilldelar tekniska ftirvaltningen 5 mkr ftir b¡e av
ledningsnät samt renovering och nybyggnad av pumpstationer. lnvesteringen
avser shäckan mellan Svedjans reningsverk och Pumpstation P2 (Grubban).

Beskrivning av ärendet
Inriktningen att Boden ska växa mot Luleå innebÊir ett arbete med att utreda
hur vårt befintliga ledningsnät och pumpstationer klarar en ökad belastning.
Nedan beskriven investering är nödvÈindig ñr att kunna erbjuda
nyanslutning till befintligt nät.

PumpstationenP2, även kallad Grubban, är en stor och strategiskt viktig
pumpstation. Det är den sista pumpstationen nedströms innan spillvattnet når
slutdestinationen på Svedjans avloppsreningsverk.

I dagsläget har ovan nämnda pumpstation problem att "hålla undan"
spillvatten vid ökad belastning. Det sker framftirallt vid snösmältning och
vid regn. Följden blir att pumpstationen vid dessa perioder "bräddar" ut
spillvatten (avloppsvatten) till Lule lilv. För att klara den ökade belastningen
behövs det nödvändiga åtgärder på det befintliga ledningsnätet, dessa

åtgärder kommer att delas in i två etapper, varav de sökta investeringsmedlen
avser etapp 1.

Under etapp ett kommer ledningsnätet mellan P2 och Svedjan bytas ut till
en större dimension och även till en konekt tryckklass. Det kommer även att
byggas en pumpstation ftir att minska risken ftir källaröversvämningar på
Armévägen. Planen är att etapp ett genomftirs under ftirsta halväret2}t7
med början i januari.

Avslutningsvis beskrivs även etapp fvå vars finansiering inte behandlas i
nämnt ärende. Etapp två avser sträckan mellan P2 och
Torpgärdsleden/Lejonbacken som är cirka 1500 meter.

Både befintlig spill- och vattenledning är i dåligt skick samt även
underdimensionerad fÌir ökad belastning. Det dåliga skicket innebär
återkommande driftsstörningar och även inläckage i spillvattennätet.
Vattenledningen är även primär ftir att ftirse Sävast med dricksvatten vilket
innebär att driftsstömingar kan fti besvËirliga konsekvenser.

(ut tos
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S 49 (forts.)
Bade spill- och dricksvattenledningarna behöver b¡as ut i nåirtid (inom en
två ars period) och den uppskattade kostnaden för det åir cirka 8 mkr.

För beslut
Kommunfullmåiktige

S¡da
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Tekniska utskottet

s50 Medborgarförslag ändra busstider mellan Harads-
Boden
KS20t6/297

Tekniska utskottets förslag
Kommunstyrelsen ger Tekniska ftirvaltningen i uppdrag att inkludera detta
medborgarftirslag i utredningen om behovet av utökad busstrafik.

Beskrivning av ärendet
Per Steen har låimnat in ett medborgarftirslag om att inftira fler bussturer
mellan Harads, Svartlå och Boden. De nyinsatta turerna ska vara anpassade

ftir studie- och arbetspendling till byama samt für ungdomars
fritidsaktiviteter i Boden.

Låinstrafiken trafikerar linje266 mellan Boden, Svartlå och Harads fdr
Bodens kommuns räkning. Länstrafiken har förfrågats angående utrymme att
öka antalet kilometer samt antalet turer inom ramen ftir befintligt avtal och
med befintligt antal fordon.

Det ftirslag som Länstrafiken presenterat åir en extrainsatt tur med avgång
fran Harads kl. 15:40 med ankomst till Boden kl. 16:45. Returresan füreslås
avgå fran Boden kI.17:00. Detta kan genomftiras till en kostnad av 170 000
kr/år. Om senare avgångstider från Boden skall sättas in krävs en ftirhandling
med avtalsparten, eftersom det medfrir ob-tid fÌir ftirare etc.

Skall en ny tur läggas in morgontid i riktning mot Harads anpassad für
arbets- och studiependling krävs en utökning med ¡terligare ett fordon,
vilket medftir en kostnad på 380 000 kr/år plus en trafikproduktion
motsvarande 170 000 kr/ar.

Total kostnad fiir de utökningar som ftireslås enligt Medborgarftirslaget är
720 000 kr plus den ftirhandlade kostnad som krävs avseende senare

trafikering (ob-tid für fürare etc. som ej ingår i befintligt avtal).

Mot denna bakg¡und finns inte pengar i budgeten ftir Tekniska ftirvaltningen
ftir att utöka trafik i den omfattning som Medborgarftirslaget ftireslar.

För beslut
Kommunstyrelsen

L
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Tekniska utskottet

S 51 Tekniska förvaltningen, verksamhetsplan 2017-2Aß
KS 2016/596

Tekniska utskottets förslag
Kommunstyrelsen godkänner tekniska ftirvaltningens verksamhetsplan
2017 -2019 inklusive ftirdelning investeringar per verksamhetsområde och
internkontrollplan.

Beskrivning av ärendet
Tekniska ftirvaltningen lâimnar ftirslag till verksamhetsplan fi)r fuen20l7 -
2019.

Driftbudget

Tekniska utskottets nettobudgetram ftir ären20l7 - 2019 är 108 793 tl<r,

108 678 tkr respektive 109 265 tkr. Förslaget till driftbudget ligger inom
ftIm.

Resultatenheter

Transportenheten, verkstad och projektering åir resultatenheter.
Resultatenheterna har nollbudget, vilket innebär att de täcker samtliga
kostnader med intåikter.

Affårsdrivande verksamhet

De affÌirsdrivande verksamheterna vatten, avlopp och avfall, är till 100 %
avgiftsflrnansierade.

lnvesteringsbudget

Tekniska ftirvaltningens ftirslag till investeringsbudget ligger på ram.

Verksamhetsplanen har ftirhandlats enligt MBL $ 11 den 27 oktober 2016.

För beslut
Kommunstyrelsen

I l,({o*
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Tekniska utEkottet

s52 Omfördelning av investeringsmedel för renovering och
upprustning av pumpstationer
KS 2016/584

Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet beslutar att omfürdela 1,0 mkr från investeringskonto
1865006 Svedjan reningsverk till 1865008 Oversyn pumpstationer gällande
renovering och upprustning av pumpstationer.

Beskrivning av ärendet
Under året har behovet att renovera befintliga pumpstationer ökat, vilket
beror på att livslåingden für rörgalleri, byggnad, styr och el åir över. Förutom
de renoveringar som planerades vid årets början har även pumpstationerna
P31, P32 och P50 renoverats. Behovet für de två ftirst nämnda stationema
uppstod efter skyfallet i våras med källaröversv?imningar som ñljd. P50
behöver renoveras på grund av haveri.

Renoveringsbehovet ftir Svedjans reningsverk kvarstar. En del projekt har
blivit fÌirdröjda och kommer att påbörjas under 2017.

F'ör genomförande
Tekniska ftirvaltningen

f,'ör kännedom
Ekonomikontoret
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Tekniska utskottet

S 53 lnförande av trafikföreskrift på del av Bodsvedjan
KS 2016/s68

Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet beslutar att inftira lokal trafikftireskrift om att
områdesbegrÉinsning till30 kilometer i timmen infürs i Bodsvedjan.

Beskrivning av ärendet
Gatuavdelningen füreslår ny lokal trafikftireskrift gåillande begråinsning av
högsta hastighet till 30 kilometer i timmen inom Bodsvedjan.

Kommunstyrelsen beslutade 2007 -01 -22, enligt åirendenumm er 7 0l
@iarienummer: KS 2006/1029), att Tekniska ftirvaltningens ftirslag till
riktlinjer für 3O-zoner antas.

I ftirslaget finns principer angivna ftir när begränsning till 30 kilometer i
timmen ska vara aktuellt. Bodsvedjan uppfyller samtliga principer.

Principerna åir:

o Gatan åir en lokalgata.

¡ Gatan Êir en del i bostadsmiljön.

. Oskyddade trafikanter ftirdas tillsammans med biltrafiken.

o Oskyddade trafikanter har behov att korsa gatan på många olika
ståillen.

e Efter gatan finns flera direktutfarter från villor eller bostadshus.

För genomfìirande
Tekniska ftirvaltningen

/ Expedierat b( ô3
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Tekniska utskottet

s54 lnförande av trafikföreskrift på Bränslanvägen samt
Mejselvägen
KS 2016/569

Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet beslutar att infrira lokal trafikftireskrift gällande 30
kilometer i timmen på Bränslanområdet.

Beskrivning av ärendet
Gatuavdelningen füreslår att ny lokal trafikfÌireskrift gällande begråinsning
av högsta hastighet till 30 kilometer i timmen infÌirs på Bråinslanområdet.

Bråinslanvägen har sin början vid anslutningen till Torpgärdsleden och går in
på det nya bostadsområdet på Bråinslan. Bodens kommun åir väghållare fram
till Bråinslanvägen 13 där den sedermera övergår till enskild väg. Från Södra
Svartbyn ansluter, via en tunnel under RV97, en gång och cykelväg till
Bråinslanvägen. På BrËinslanvägen finns inte någon såirskild del ftir
oskyddade trahkanter, vilket gör att dessa blandas med den övriga trafìken
på gatan.

Mejselvägen ansluter till BrËinslanvägen och tir en återvändsgrând.

På sträckan finns flertalet nåiringsidkare, bland annat entreprenadftiretag som
framftir tunga fordon på BrËinslanvägen. Backning med dessa tunga fordon
frrekommer ofta i anslutning till deras fastigheter och ut på Bränslanvägen.
Enligt en av entreprenörerna som har verksamhet på sträckan har flera
tillbud med passerande bilar som kört fort varit naraaft inträffa.

Vidare finns också låings süäckan flertalet håistägare som har verksamhet på
båda sidor av vägen och passerar över vägen med hästar.

Låingst ned på Bränslanvägen finns också Lapplands djurklinik med flertalet
besökare både i form av måinniskor samt djur.

Kommunstyrelsen beslutade 2007-0I-22, enligt tirende nummer 701
(Diarienummer: KS 200611029), att Tekniska ftirvaltningens förslag till
riktlinjer ffir 3O-zoner antas.

I ftirslaget finns principer angivna ftir nåir begråinsning till 30 kilometer i
timmen ska vara aktuellt. Bränslanområdet uppfyller samtliga principer.

#3 L-,<
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Tekniska utskottet

S 54 (forts.)
Principerna är:

¡ Gatan åir en lokalgata.

¡ Gatan är en del i bostadsmiljön.

r Oskyddade trafikanter frirdas tillsammans med biltrafiken.

o Oskyddade trafikanter har behov att korsa gatan på många olika
ståillen.

o Efter gatan finns flera direktutfarter från villor eller bostadshus.

För genomförande
Tekniska fÌirvalûringen
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Tekniska utekottet

S 55 lnförande av trafikföreskrift på del av Svartbyleden
KS 20161570

Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet beslutar att införa lokal trafikftireskrift om att 30
kilometer i timmen infürs på del av Svartbyleden.

Beskrivning av ärendet
Gatuavdelningen füreslår att ny lokal trafikfÌireskrift gåillande begränsning
av högsta hastighet till 30 kilometer i timmen inftirs på del av Svartbyleden.

På Svarbyleden sitter sedan länge vägmåirken ftir 30 kilometer i timmen
uppsatta enligt kartbilagan. Vid genomgang av trafikftireskrifter sa

uppdagades det att trafikftireskrift ftir denna sträcka saknas.

Svartbyleden b<irjar vid anslutningen till väg 603 och leder längs
Svartbyträsket fram till där den ansluter till väg 605.

För genomflirande
Tekniska ftirvaltningen

Ê, t{Ò
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S 56 lnförande av trafikföreskrift på Svängleden
KS 2016/s7r

Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet beslutar att infìira lokal trafikfitreskrift om huvudled på
Sv?ingleden mellan Sävast och Torpgärdsleden (nya Parallellvägen längs
RV97).

Beskrivning av ärendet
Gatuavdelningen ftireslår att ny lokal trafikftireskrift gällande huvudled på
Svåingleden mellan Sävast och Torpgärdsleden upprättas.

Förlåingningen av Svängleden byggdes av Trafikverket i samband med
ombyggnationen av RV97. Den äldre delen av Svängleden åir sedan tidigare
beslutad vara huwdled, men beslut gåillande fìirlängningen av denna saknas.

I samband med att Trafikverket byggde vägen så upprättades vägmålrkena,
vilket innebär att vägen i nuläget Èir utmärkt som huvudled, men saknar
ftireskrift.

För genomfür¿nde
Tekniska ftirvaltningen
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l6¿
Lv



Sammantrådes protokoll

Bodens kommun Semmenträdesdetum

2016-1 1-01

Tekniska utskottet

S 57 lnförande av trafikföreskrift på Akargränd
KS20t6/572

Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet beslutar att infüra lokal trafikftireskrift om att tillåta
parkering på Åkargränd i Boden.

Förslag till tidsbegränsning om 2 timmar, 9-18 och (9-15), vilket ger en
helhet och likformighet med intilliggande parkeringar.

Beskrivning av ärendet
Gatuavdelningen ftireslår att ny lokal trafikfüreskrift inftrs gÈillande

parkering på,4kargråind i Boden.

Utanftir gamla Vidars lokal finns två parkeringsfickor anordnade für
parallellparkering lÊings med Ä,kargråind. Lokal trafikftireskrift gliltande
parkering ftir den platsen saknas, vilket innebär att det idag dder
parkeringsförbud dåir.

För genomfärande
Tekniska ftirvaltningen
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Tekniska utskottet

s58 Ateri nfö rande av trafikföres krifter på Hermel i nsgatan
och Torpgärdsleden
KS2016/273

Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet beslutar att återinftira lokala trafikfüreskrifter om
huvudled på Hermelinsgatan och Torpgärdsleden.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund; 2010 infÌirdes nya regler då alla trafikftireskrifter oavsett
utfÌirdare av dessa, skulle överftiras till RDT (Riksdatabasen ft)r
trafikfìireskrifter). De föreskrifter som ej överftirdes innan ett brytdatum, fÌill
bort, och upphörde att gîilla.

Vid genomgang av trafikfloreskrifter i Boden har ett antal ftireskrifter av
ovan angivna anledning fallit bort.

Tekniska förvaltningen föreslår att beslut tas att återupprätta fiireskriftema
enligt nedan.

o Hermelinsgatan: Förskrift enligt länsstyrelsebeslut 1994-09 -28, Dnr:
ll.26I-1,745-83, att Hermelinsgatan i Boden skall vara huvudled
mellan RV97 (Lulevägen) och Dammvåigen.

o Torpgåirdsleden: Föreskrift enligt lËinsstyrelsebeslut 1984-09-03, Dnr:
11.261-1882-83, att Torpgärdsleden skall vara huvudled mellan
Travbaneleden och Gruvbergsvägen.

För genomfürande
Tekniska fÌirvaltningen
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S 59 Informationer

o IntegrationsprojektParken

o Förvaltningschefens rapport september 2016 (KS 201617l)

o Kritik på teknik - presentation av SKL-enkät inom områdena gator,
parker, vatten och avlopp samt avfallshantering
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