
2006:042 HIP

E X A M E N S A R B E T E

Uppvärmning av Storgatan, Piteå

 Linus Gustafsson
 André Hålsten

Luleå tekniska universitet

Högskoleingenjörsprogrammet
 Projektingenjör 

Institutionen för Samhällsbyggnad
Avdelningen för Arkitektur och infrastruktur

2006:042 HIP - ISSN: 1404-5494 - ISRN: LTU-HIP-EX--06/042--SE



 
 

Förord 
 
Detta examensarbete har utförts som en del av projektingenjörsutbildningen, Institutionen för 
samhällsbyggnad vid Luleå tekniska universitet. Arbetet har utförts under vårterminen 2006 
på uppdrag av Jan Jonsson, chef på teknik- och gatukontoret, Piteå kommun. 
 
Vi vill inledningsvis passa på att rikta ett stort tack till våran handledare Jan Jonsson som 
under arbetets gång ställt upp och hjälpt oss med den information och de kontakter som gjort 
slutrapporten möjlig. 
 
Vi vill även tacka Glenn Berggård, Avdelningen för arkitektur och infrastruktur, Institutionen 
för samhällsbyggnad vid Luleå tekniska universitet som varit examinator och under arbetets 
gång kommit med synpunkter på rapporten och hjälpt oss de gånger vi stött på problem. 
Handledare var Jan Jonsson vid Teknik- och gatukontoret Piteå kommun. 
 
Samtidigt vill vi tacka Gunnar Lundkvist, Smurfit Kappa Kraftliner, Rolf Öberg och Jan 
Isaksson, PiteEnergi, Anders Stenlund, Piteå kommun, Kenneth Enbom, Bodens kommun, 
Lars Pettersson, Skellefteå kommun, Ulf Öberg, BEAB, Eva Lestander, Tomas Riklund AB 
samt alla andra som på ett eller annat sätt hjälpt oss på vägen.  
 
Ett stort tack! 
 
Piteå, maj 2006 
 
 
 
 
André Hålsten Linus Gustafsson 

I 



 
 

Sammanfattning 
Examensarbetet utreder de möjligheter som finns att göra gågatan i Piteå uppvärmd. De 
uppvärmningsmetoder som kommer att studeras är fjärrvärme samt utnyttjande av den 
avloppstub som går från Smurfit Kappa Kraftliner. 
 
Den tilltänkta uppvärmda delen av Storgatan avgränsas till sträckan, Rådhustorget och 
Lillbrogatan. Investeringskostnader och driftskostnader kommer att baseras på de 
referensobjekt som finns i Boden och Skellefteå. I samband med installationen av ett 
markvärmesystem kommer kommunen också eventuellt att påkosta en renovering av den 
aktuella sträckan.  
 
För att skapa en bild över hur intresset för en gågata i Piteå är bland affärsidkare och 
fastighetsägare gjordes en enkätundersökning bland dem som är anslutna till ”Piteå 
Presenterar”. Utifrån enkäten kan vi konstatera att bara hälften ser det som en 
konkurrensnackdel gentemot andra städer att idag inte ha en uppvärmd gata, samtidigt som 80 
procent tycker att det är viktigt för den framtida handeln med en uppvärmd gågata. Vad gäller 
vinterunderhållet så är det inte snön utan framförallt sanden som ses som det stora problemet. 
Sanden följer med i butiker och fastigheter och medför i sin tur ökad krav på städning och 
större förslitningar på golven. 
 
Enligt Ulf Öberg kan norrländska ytor dimensioneras efter ett effektbehov på 250 W/m2.  När 
den totala ytan som skall uppvärmas är bestämd blir det därför enkelt att plocka fram det 
totala effektbehovet. I dagsläget finns det två stycken möjliga inkopplingar på 
fjärrvärmereturen, alternativ A och B. Inkoppling vid alternativ A skulle innebära att hela 
markvärmesystemet kan värmas upp av en och samma returledning medan alternativ B skulle 
innebära att två stycken returledningar användas. 
 
I och med avloppstuben från Smurfit Kappa är unik för Piteå finns inga direkta referensobjekt 
att tillgå. Gunnar Lundkvist uppskattar dock att endast en inkoppling på tuben skulle kosta i 
storleksordningen 700 000 kronor. Energipriset skulle dessutom enligt Lundkvist bli i paritet 
med priset för fjärrvärmen.  
 
Utifrån de kunskaper, erfarenheter och referensobjekt som funnits tillgängliga kan vi dra 
följande slutsatser. En markvärmeanläggning på gågatan bör förses med energi från 
fjärrvärmenätet då detta kan ses som ett driftsäkrare alternativ än spillvatten från Smurfit 
Kappa. Även energipriset talar även till fjärrvärmens fördel eftersom att energipriset för de 
båda alternativen är likvärdiga blir den högre investeringskostnaden som avloppstuben 
innebär inte ekonomiskt försvarbar. 
 
Det slutgiltiga dokumentet skall behandla möjligheterna till en i framtiden uppvärmd 
shoppinggata i Piteå centrum utifrån de två uppvärmningsmöjligheterna som finns idag. 
Genom att väga investeringskostnader, underhållskostnader, driftskostnader, tekniska för- och 
nackdelar mot varandra skall ett förslag på uppvärmningsmetod presenteras. En skiss på 
gatans framtida utseende kommer även att ingå i som en del av arbetet. 
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Abstract 
The assignment investigates the possibilities to make the pedestrian street in the downtown 
area of Pitea heated, in order to make it free from snow and ice. Two methods will be looked 
upon for making this. Those are the district heating system and the drain tube that runs from 
Smurfit Kappa Kraftliner.  
 
The proposed heated part of Storgatan is delimited between Rådhustorget and Lillbrogatan. 
The costs for building and the maintenance will be based on those reference objects that’s in 
Boden and Skelleftea. In relation with the installation of the heating system will the 
municipality look at the possibility to give the street a face-lift. 
 
To get a picture over the interest in a heated pedestrian street in Pitea a poll was made. Based 
on this poll we could establish that only half of the people answering saw it as a disadvantage 
towards other cities to not have a heated pedestrian street, but 80% of the people answering 
thinks its an important thing for the future commerce in Pitea with an heated street. 
Concerning the winter maintenance so isn’t the snow looked upon as the main problem, its 
rather all the sand that’s causing the big problems. The sand follows with the customer inside 
the shops which causes higher demands on cleaning and also wars out the floors inside the 
shops. 
 
According to Ulf Oberg can the areas up in Norrland be dimensioned for 250 W/m2. Today 
there is two possible solutions to where the heating system can be connected to the district 
heated system, option A and B. Option A would mean that the whole heating system can be 
fuelled by one pipe while option B uses two different pipes. 
 
Because of that the drain tube from Smurfit Kappa Kraftliner is pretty unique for Pitea there 
aren’t that many references of this kind. Gunnar Lundkvist estimates the costs for a solution 
like this to around 700 000 Swedish crowns. The price of the energy for this solution will also 
be in the same areas as the price for district heating system energy.  
 
On the basis of the knowledge, experience and reference objects that have been available the 
following conclusions have been made. A ground heating system should be provided with 
energy from the district heating system when this can be seen as a very safe solution. That the 
energy price for the drain tube will be in the same regions as the district heating system is a 
disadvantage for the drain solution. This when the energy price wont defend the higher 
installation costs for this system. 
 
The final document will discuss the opportunities to have a heated pedestrian street in Pitea 
based on one of the two heating options that exists today. By weighing the investment costs, 
the upkeep and operation costs and also the technical advantages and disadvantages one 
proposal will be presented. A sketch about the future looks of the street will also be a part of 
the final document.
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1 Inledning 
Det som i allmän mun kallas Gågatan är den del av Storgatan som börjar uppe vid 
Rådhustorget och slutar nere vid Lillbrogatan (figur 1.1). Denna del av Storgatan är sedan  
1967 bilfri.  
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igur 1.1 Flygfoto över gågatan där de tre etapperna är markerade. (Piteå Kommun, 
2006)
lls gågatan på traditionellt vis med plogning och sandning. Under år 2006 togs  

.1 

ag underhå
t beslut om uppbyggnad av en ny galleria i Piteå. I och med uppkomsten av denna galleria 
nns önskemål om en uppvärmning av gågatan.  

n uppvärmning av gågatan skulle innebära en is- och snöfri gata även under vintertid. Att 
tan under vintertid hålls is- och snöfri skulle leda till att ingen plogning, skottning eller 
ndning skulle behöva göras. Att detta undviks är till fördel både för de personer som skall 
stas på gatan samt butiks- och fastighetsägare.  

n isfri gata skulle ge större möjligheter när det handlar om utformning och utsmyckning när 
amkomsten för snöröjningsutrustning kan frånses, detta kan leda till en mer gemytlig och 
ysig innerstadsmiljö.  

Problembeskrivning 
ågatan i Piteå upplevs idag inte som något problem, men det finns utrymme för 
rbättringar. Uppkomna skador till följd av halkolyckor är en årligen återkommande 
ndelse på den aktuella sträckan. En uppvärmning av gatan skulle leda till en större trygghet 
and personer som vistas och rör sig på gatan, kanske framförallt bland äldre människor. Att 
tan kan hållas isfri minskar även det ansvar som fastighetsägarna har i anslutning till sina 
stigheter 
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Idag sker vinterunderhållet genom klassisk snöröjning och sandning. Sandningen kan 

r 
t 

ågatans estetiska utseende upplevs idag som trist och föråldrat och en uppfräschning är 

t 

1.2 Syfte 
Syfte ojektet är att kunna presentera en eller flera lösningar som är aktuella vid en 

1.3 Mål 
Målet rojektet är att undersöka de alternativ som finns för en uppvärmning av gågatan i 

ven 

1.4 Vision 
Uppnå en gata med bibehållen småstadsprägel som inbjuder till shopping och trivsel. 

1.5 Avgränsningar 
Den t delen av Storgatan avgränsas till sträckan, Rådhustorget och 

rbetet kommer att behandla två olika metoder som kan användas vid 
deras är fjärrvärme 

vesteringskostnader och driftskostnader kommer att baseras på de referensobjekt som ligger 

upplevas som ett problem för butiksägare då stora mängder sand och grus fastnar unde
exempelvis skor och följer med in i butiker vilket leder till ökat slitage på butiksgolv sam
ökat städbehov.  
 
G
önskvärd. En uppvärmd gågata skulle i det sammanhanget ge större frihet vad det gäller 
estetisk utformning. Detta skulle i sin tur öka Piteås attraktionskraft och återuppbygga de
goda renommé som Piteå haft som handelsstad men under senare år tappat mot Luleå och 
Skellefteå där handeln utvecklats i högre takt än i Piteå. 

t med pr
uppvärmning av gågatan i Piteå.  

 med p
Piteå stad. Alternativens positiva samt negativa egenskaper skall vägas mot varandra för att 
kunna ge ett underlag vid beslutande av vilket alternativ som är mest fördelaktigt vid en 
eventuell framtida uppvärmning. Ett förslag på en framtida utformning av gågatan skall ä
ges. 

illtänkta uppvärmda 
Lillbrogatan. 
 
A
markvärmeanläggningar. De uppvärmningsmetoder som kommer att stu
samt utnyttjande av den avloppstub som går från Smurfit Kappa Group. 
 
In
inom samma geografiska område.  
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1.6 

1.7 

Intressenter 
Projektets kund är teknik och gatukontoret vid Piteå kommun. Kunden ser i dagsläget inte 
Storgatan som ett problem utan istället vill kunden höja trivselfaktorn och det estetiska 
utseendet runt gatan.  
 
Slutanvändarna kommer att vara fastighetsägare och näringsidkare i anslutning till området 
runt gågatan. Invånare och besökare av stadskärnan kan även de ses som indirekta 
slutanvändare. 

Metod 
Metod 
Enligt Andersson och Borgbrant (1998) kan institutionsbedriven forskning delas in i fyra 
olika typer. 
 

• förändring 
• utvärdering 
• teori- och modellutveckling 
• utprövning 

 
Förändringsinriktad forskning 
Inom förändringsinriktad forskning skall förändringar inom projekterings-, konstruktions-, 
produktions- och förvaltningsprocessen antingen studeras eller bidragas till. Denna typ av 
forskning genomförs med en nära kontakt till aktörerna ute i deras vardagliga verksamhet. 
 
Utvärderande forskning 
Vid utvärderande forskning skall antingen delar eller helheter vid projektering, konstruktion, 
produktion och förvaltning utvärderas. Utvärderande forskning bedrivs för att ge en objektiv 
beskrivning av den studerade företeelsen tillsammans med en analys över 
förbättringsåtgärder. 
 
Teori- och modellbyggande forskning 
Denna typ av forskning riktar sig mot teoribildning och att flytta fram kunskapsfronten inom 
områden som är starkt avgränsade. Teori- och modellbyggande forskning är lämpligt att 
använda sig av vid frågeställningar inom bland annat konstruktions- och hållfasthetslära. 
 
Utprövande forskning 
 Detta är en forskningsmetod som oftast genomförs i laboratorier. Den syftar till att utprova, 
undersöka och förklara enskilda metoders, komponenters eller materials funktioner. För att 
detta skall vara möjligt måste det undersökta objektet bestå av variabler som kan isoleras och 
förändras. 
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Kvalitativ och kvantitativ metod 
Kvalitativa forskningsansatser har sina rötter i filosofi, sociologi och antropologi. Vid 
användandet av kvalitativa metoder läggs vikten på karaktären och egenskaperna på 
någonting. Dessa metoder är exempelvis: observationer, intervjuer, kvalitativa intervjuer, 
text- och bildanalyser. Målet vid användandet av denna metod är att försöka förstå vad som 
sker och kan ske. (Gunnarsson, 2002) 
 
Som skillnad mot kvalitativa metoder är målet för en kvantitativ metod att någonting skall 
förklaras och bevisas. Detta betyder att slutsatser dras genom att antingen studera helheter 
eller delar där logiska och mätbara fakta går att läsa ut och generalisera. Kvantitativa metoder 
skall dock inte blandas ihop med kvantitativ data, detta då kvantitativ data är sifferdata som 
fås vid sammanställning av statistik. (Gunnarsson, 2002) 
 
Validitet och reliabilitet 
Kort sammanfattat kan validitet beskrivas som något där vad som är relevant i sammanhanget 
mäts medan reliabilitet betyder att mätningen sker på ett tillförlitligt sätt. (Gunnarsson, 2002) 
 
Valda metoder 
Arbetet med detta examensarbete har skett i form av utvärderande forskning där 
undersökningar baserade på kvalitativ och kvantitativ data använts. Den utvärderande 
forskningen har skett genom besök gjorts vid referensobjekt och data angående dessa har 
samlats in och utvärderats. 
 
För att stärka denna rapports validitet har kontakt tagits med flertalet referensobjekt. Dessa är 
oberoende av varandra och stärker rapporten i det avseende att den koncentreras runt korrekta 
lösningar. Reliabiliteten har stärkts genom att nyckeltal tagits fram ur befintliga 
referensobjekt. Dessa har sedan utgjort grund för det slutgiltiga resultatet som presenteras i 
denna rapport.  

1.8 Krav och kriterier 
Viktiga krav 
Tillgängligheten på gatan måste vara så pass hög under ombyggnationen så att dagliga 
aktiviteter kan fortskrida i samma utsträckning som idag. 
 
Önskvärda krav 
Utformningen på gatan skall undersökas och utredas huruvida den skall bevaras i befintligt 
utseende eller ej.  
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2 Omvärldsanalys 
För att kunna dimensionera en markvärmeanläggning till Storgatan i Piteå görs en 
omvärldsanalys för att kunna identifiera viktiga nyckeltal. Tillsammans med nyckeltalen ger 
omvärldsanalysen även information om hur tidigare anläggningar är utformade och vilka 
erfarenheter, positiva som negativa, före och efter byggnation, som uppkommit vid dessa. 
Omvärldsanalysen genomfördes på befintliga anläggningar i Piteås grannkommuner. 

2.1 Boden Kommun 
Boden Kommun har sedan 1997 satsat på uppvärmda gator. I Bodens centrum finns idag tre 
uppvärmda sektioner (se bilaga 1). Under hösten 2005 togs ytterligare en 
markvärmeanläggning i drift. Denna anläggning ligger i anslutning till resecentret i utkanten 
av tätorten. Omvärldsanalysen kommer dock endast att behandla de tre sektioner som ligger i 
anslutning till Bodens centrum. (Enbom, 2006) 
 
Idén till en markvärmeanläggning i Boden uppkom när en upprustning av den befintliga 
gågatan blev nödvändig. Vid denna tidpunkt var endast en del av ytan belagd med 
plattor, resterande del var belagd med asfalt. En kommunal centrumgrupp tillsattes där 
gågatans framtida utseende diskuterades. Idag ser vi resultatet av detta i form av en uppvärmd 
gågata helt belagd av plattor (figur 2.1). (Enbom, 2006) 
 

 
Figur 2.1  Del av uppvärmda Drottninggatan i Boden (Hålsten, 2006) 

 

9 



 
 

Uppvärmda ytor 
Sektion ett innefattar Drottninggatan mellan Medborgarplatsen och Färgaregatan. Etappen 
byggdes 1997 och var således den första att byggas. Totala ytan uppgår till 2400m2.  
 
Sektion två innefattar Medborgarplatsen och sträcker sig ner mot korsningen 
Kungsgatan/Kyrkgatan.  Etappen byggdes 1999 och totala ytan uppgår till 1450m2.  
 
Tredje och sista sektionen sträcker sig ned efter Kungsgatan för att hålla busshållplatser isfria. 
Ytan för denna sektion uppgår till 1100m2. (Enbom, 2006) 
 
Uppbyggnad av markvärmesystem 
Markisoleringen består av en konventionell överbyggnad vilken är dimensionerad för väg. 
Detta innebär ett bärlager följt av ett fem centimeter tjockt lager av sättsand där 
värmeslingorna placeras. Dessa värmeslingor ligger med ett centrum – centrum mått på cirka 
20 – 25centimeter. Detta avstånd kan bli något längre i kurvor. Den totala längden på varje 
slinga kan vara upp till 200meter. På sandlagret ligger sedan stenplattor. (Enbom, 2006) 
 
Styrning 
Givare placeras ut vid olika punkter direkt under stenplattorna, ju närmare ytan desto bättre. 
Vid givaren hålls en temperatur på 4-50C, väntas snöfall höjs temperatur för att åstadkomma 
snösmältning. Denna styrning är i dagsläget manuell, men arbete för att optimera och 
automatisera pågår. Styrning sköts idag av samma människor som ansvarar för snöröjning. 
(Enbom, 2006) 
 
Fastighetsägare 
Fastighetsägare med fastigheter i anslutning till den uppvärmda ytan kontaktades redan i 
projekteringsskedet eftersom dessa har ett intresse för dels en uppvärmd gata samt huruvida 
driftkostnader skall fördelas. En kostnad baserad på längdmetersträcka mot uppvärmd yta 
användes.  
 
Som motprestation erbjöds affärsidkare en möjlighet att fritt disponera, sommar som vinter, 
den yta utanför butik för uteservering med mera. Denna uppgörelse gjorde i samråd med 
polismyndigheten för att slippa den avgift som normalt finns. Fastighetsägare slipper även det 
ansvar att hålla deras gångbaneyta utanför fastigheten halkfri. (Enbom, 2006) 
 
Dimensionering 
Markvärmeanläggningen i Boden är dimensionerad enligt nedanstående. 
 
- Effektbehov 250 W/m 2 
- temperaturprogram 35/20 grader C 
- Meltawaypex 25x2,3 mm (markslang för medium) 
 
Matarledning 110-160 mm diameter beroende på effekt och yta. (Öberg, 2006) 
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Upplevda problem 
I Boden har två stycken olika problem upplevts sedan starten 1997. 
 

• Temperaturer då det ej tinar 
När en yttre temperatur på cirka -100C kombinerats med snöfall tinar snön sakta. Höjs den 
yttre temperaturen till -150C upphör det nästan att tina helt. Snösmältningen går då väldigt 
sakta och ibland kan det gå upp emot en vecka innan snön tinat bort totalt. (Enbom, 2006) 
 

• Liten läcka 
Systemet har haft en liten läcka där det kunnat utläsas att glykol försvunnit, idag verkar det 
dock som att denna läcka självläkt. (Enbom, 2006) 

2.1.1 Investering och driftskostnader 
Kostnadskalkyl från Boden baseras på byggandet av etapp ett och två. Ytan på dessa två 
etapper uppgår till 4950 m2.  Den totala investeringskostnaden för detta låg på fem miljoner 
kronor. Nedan presenteras nyckeltal över Boden (tabell 2.1), fullständig kostnadskalkyl för 
Boden återfinns i bilaga två. (Enbom, 2006) 
 

Tabell 2.1 Nyckeltal: Boden 
*Markvärmearbete inkl. slang, vätska, styrning, central, inkoppling till fjärrvärmestam. 

Nyckeltal
Snöröjning -15 kr/m2

Sanding -3 kr/m2

Uppvärmning 100 kr/m2

Renhållning 7 kr/m2

Total kostnad uppvärmning gågata 89 kr/m2/år
Energiåtgång/m2 0,486 MW/m2/år
Markarbete 660 kr/m2

Markvärmearbete* 350 kr/m2

Total investeringskostnad 1010 kr/m2
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2.2 Skellefteå kommun 
Idén om en markvärmeanläggning växte fram när Skellefteåkraft hade problem att sänka 
temperaturen på returvattnet tillräckligt. Under 1985 gjordes en utredning för att hitta en 
lösning på problemet. Ett förslag arbetades fram och slutade med att den första etappen av 
Skellefteås markvärmesystem stod klart 1988. Denna etapp var beläggen mellan 
Trädgårdsgatan – Stationsgatan , plus vissa delar av torget. Idag finns totalt åtta etapper där 
den sista byggdes 2005. (Pettersson, 2006) 
 
Uppvärmda ytor 
Totala ytan som är uppvärmd uppgår till 13000m2 fördelat över åtta etapper. Denna yta förses 
genom två stycken transformatorstationer, fördelade på 1400kW respektive 2400kW. 
Pettersson, 2006) 
 
Förebyggande åtgärder 
För att säkerställa en god standard på befintligt vatten och avloppssystem och förebygga 
läckage byttes detta ut i samband med byggandet av markvärmeanläggningen. Att detta gjorts 
beror till stor del på att när markvärmeslingorna har placerats blir varje ingrepp där dessa 
berörs försvårade. (Pettersson, 2006) 
 
Markisolering 
Markisoleringen består av en konventionell överbyggnad vilken är dimensionerad för väg. 
Detta innebär ett bärlager följt av ett fem centimeter tjockt lager av sättsand där 
värmeslingorna placeras. På sandlagret ligger sedan markplattor och marktegel. (Pettersson, 
2006) 
 
Styrning 
Givare placeras ut vid olika punkter direkt under stenplattorna, ju närmare ytan desto bättre. 
Vid givaren hålls en temperatur på 4-50C, väntas snöfall höjs temperatur för att åstadkomma 
snösmältning. Denna styrning justeras automatiskt allteftersom de yttre förutsättningarna 
ändras. (Pettersson, 2006) 
 
Fastighetsägare 
Fastighetsägare med fastigheter i anslutning till den uppvärmda ytan kontaktades redan i 
projekteringsskedet eftersom dessa har ett intresse för dels en uppvärmd gata samt huruvida 
driftkostnader skall fördelas. En kostnad baserad på hur många kvadratmeter uppställningsyta 
fastigheten har ut mot den uppvärmda gatan. (Pettersson, 2006) 
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Upplevda problem 
Skellefteå stad upplever två olika problem vid sin markvärmeanläggning. 
 

• Växtlighet 
Då marken hålls varm gynnar detta växtligheten i marken. Detta är främst runt cykelställ, 
soptunnor och fundament där detta problem upplevs som störst. Detta då värmen i 
kombination med bland annat de hundar och djur som kan tänkas urinera vid dessa gynnar 
växtligheten. (Pettersson, 2006) 
 

• Sättningar 
Sättningar runt brunnar har uppstått vilka måste lagas till. (Pettersson, 2006) 
 

• Dimensionering 
Detta är inget problem i sig men då dimensionerna på fjärrvärmenätet som används uppgår till 
100 millimeter så går systemet idag på gränsen till vad som är möjligt. Detta kan göra 
framtida utbyggnader problematiska. (Pettersson, 2006) 
 
Dimensionering 
Inga dimensioneringsuppgifter har erhållits från Skellefteå kommun. 

2.2.1 Investering och driftskostnader 
De kostnader som inkommit från Skellefteå baseras på deras byggande av etapp nummer fem. 
Denna etapp omfattar cirka 1700 kvadratmeter och kostade 2,2 miljoner kronor. I denna 
summa ingår markarbete, men medium, central och styrning ingår ej i dessa kostnader. 
Kostnaderna för dessa poster togs av Skellefteå Kraft. En överblick av de nyckeltal från 
Skellefteå presenteras nedan (tabell 2.2). Fullständiga kostnadskalkylen återfinns i bilaga tre. 
(Pettersson, 2006) 
 

Tabell 2.2 Nyckeltal: Skellefteå 
*Antar att samma nyckeltal som från Boden kan gälla även här. 

Nyckeltal
Snöröjning -23 kr/m2

Renhållning* 7 kr/m2

Uppvärmning 93 kr/m2/år
Energipris 0,24 kr/kWh
Energiåtgång 5013 MWh/år
Total kostnad uppvärmning gågata 77 kr/m2

Energiåtgång/m2 0,386 MW/m2/år
Total investeringskostnad 1294 kr/m2
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2.3 Enkät – Piteå 
För att skapa en bild över hur intresset för en gågata i Piteå är bland affärsidkare och 
fastighetsägare gjorde en enkätundersökning (bilaga 4). Denna förmedlades genom ”Piteå 
Presenterar”, Eva Lestander på Tomas Riklund AB. Enkäten gick ut till dem som är anslutna 
till ”Piteå Presenterar”, cirka 70 stycken. 
 
Nedan presenteras tre frågor som ingick i enkäten tillsammans med ett urval av de svar som 
inkom. Frågorna presenteras som statistik för att ge en enkel bild över opinionen. 
 

• Ser ni det som en konkurrensnackdel att inte ha en uppvärmd gågata gentemot andra 
städer (Luleå, Skellefteå etc.). 

• . Tror ni det är viktigt för den framtida handeln i Piteå med en uppvärmd gågata? 
Varför/Varför inte? 

• Hur fungerar snöröjning, sandning och underhåll av gågatan idag? 
 

1. Ser ni det som en konkurrensnackdel att inte ha en uppvärmd gågata gentemot andra 
städer (Luleå, Skellefteå etc.). 

Diagram 2.1 Åsikter angående konkurrensnackdel 

Konkurrensnackdel?

Ja
46%

Nej
27%

Ingen betydelse
18%

Ej svarat
9%

Ja
Nej
Ingen betydelse
Ej svarat

 
 

”Det är naturligtvis alltid trevligt med en (vintertid) uppvärmd / avtinad gågata, men jag tror 
inte det är det som är avgörande för vilken stad konsumenter utifrån väljer att besöka,  utan 
det är urvalet av butiker, ev. speciella sortiment i butikerna, och bemötande från personal. I 
en framtid kan man ju ganska enkelt se att urvalet av butiker kommer att se mer eller mindre  

likadant ut, men vissa kedjeundantag, och lokala butiker (som dock tyvärr blir färre och 
färre). Där har då Piteå en nackdel mot Luleå och Skellefteå, som får bättre kedjebutiker, på 
grund av ett större kundunderlag.En verklighet vi nog får finna oss i, och i det läget kommer 

argument som uppvärmd gata, inglasad gata, gratis parkeringar, trevlig personal, och 
liknande att kunna vara en avgörande faktor som gör att konsumenten väljer Piteå.” 

 
”Ingen direkt nackdel men med en uppvärmd gata skulle vi ha betydligt större fördelar.” 
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2. Tror ni det är viktigt för den framtida handeln i Piteå med en uppvärmd gågata? 
Varför/Varför inte? 

Diagram 2.2 Åsikter angående framtida handeln 

Viktigt för framtida handel?

Ja
73%

Nej
9%

Annat borde prioriteras
9%

Ej svarat
9%

Ja
Nej
Annat borde prioriteras
Ej svarat

 
 

”Ja eventuellt, om uppvärmningen inte blir kostsam för skattebetalarna. Piteå kommun har ju 
grava problem att hålla efter snöröjningen i Piteå stad, pga för lite pengar. Kan 

uppvärmningen av gågatan ske till en försumbar kostnad så kan det ju helt klart vara en plan! 
Vad som däremot vore mer lockande vore väl att ha en stad som alltid har väl underhållna 
gator, välskottade och välsandade. Personligen tycker jag att man borde lägga pengarna 

där.” 
 

”Det är naturligtvis ingen nackdel med en uppvärmd shoppinggata men, det finns sannolikt 
andra saker som är viktigare” 

 
”Nej, vi kommer att ha två köpcentrum när den nya Gallerian är färdigbyggd, dit man alltså 

går om man vill shoppa inomhus.” 
 

”Med en uppvärmd snö- och isfri gata blir det lättare för kunderna att strosa och shoppa. 
Framför allt med den nya gallerian kommer trafiken av gående öka avsevärt mellan 

Småstaden och den nya Gallerian.” 
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3. Hur fungerar snöröjning, sandning och underhåll av gågatan idag? 

Diagram 2.3 Åsikter angående underhåll av gågatan 

Underhåll av gågatan

Bra
18%

Undermåligt
36%

Ej svarat
46%

Bra
Undermåligt
Ej svarat

 
 
”Snöröjningen fungerar hyfsat men sandningen är ett problem. Det sandas för mycket. Det är 

som att gå på kullager dessutom dras det in väldiga mängder i butikerna.” 
 
 
Övriga synpunkter som framkom vid enkätundersökningen: 

 
”En bra början för vidare utveckling av centrum.” 

 
”Visst vore det trevligt om Storgatan blev uppvärmd. Tycker dock att det finns 
viktigare saker att prioritera som ex.vis att tillgängligheten och tillgången till 

parkeringsytor måste göras mycket enklare för bilburna besökande, att Sundsgatan 
efter alla löften någon gång görs färdig vilket skulle ge en betydligt trevligare bild av 
innersta´n. Det finns ytterligare saker som nog borde hamna högre upp på önskelistan 

än nämnda uppvärmda gata.” 
 

”Gör satsningen NU så den är klar innan den nya gallerian har 
invigning.” 
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Exempel på synpunkter framkomna vid träffar med affärsidkare och fastighetsägare som 
berörs av projektet. Samtliga synpunkter som finns sammanställda i bilaga fem. 
 

• Viktigt att bygga hela gatan och inte stanna vid en etapp för att kunna skapa en 
”helhet” i stadskärnan. ”Fyra ben” med nya gallerian, Småstaden, Coop Forum och 
ICA Kvantum som grund. Att bara bygga ut delar av stan kan skapa en vi och dom 
känsla som missgynnar handeln istället för att främja. Piteå behöver samverka för att 
kunna bli den attraktiva småstaden som handeln bidragit till och inte tappa mot Luleå 
och Skellefteå. 

• Öppna etapper med så litet mellanrum som möjligt för att inte missgynna någon 
handlare. Varför inte börja med någon etapp ner mot Småstaden/Lillbrogatan för att 
undvika allt för stora byggnationer upp efter gatan och visa de befintliga affärerna att 
man även värnar om dom trots uppkomsten av nått nytt. 

• Torget är idag en viktig plats för aktiviteter och händelser i stan därför bör någon form 
av ombyggnation av torget vara viktigt för att även i fortsättningen få ett estetiskt 
snyggt torg. Skulle se konstigt ut med ett ”händelsecentrum” med ett uppvärmt stråk 
rakt igenom. 

• En utredning av hur flöden kan påverkas av en uppvärmd gågata. 
• En uppvärmd gågata främjar hela kommunen. 
• Ser gärna plattor och marktegel som beläggning av en framtida gata. 
• Undvika att göra det mesta under turistsäsong för att inte påverka handeln negativt. 

 

2.3.1 Bortfallsanalys 
Enkäten gick ut via e-post genom ”Piteå Presenterar” till deras medlemmar. I dagsläget 
uppgår medlemsantalet till ett sjuttiotal handlare, fastighetsägare och andra företag inom Piteå 
Kommun. Genom tidigare erfarenheter av liknande undersökningar kan konstateras att 
svarsfrekvensen varit låg (Lestander 2006). Tyvärr visade det sig att så var även fallet denna 
gång. För att försöka höja svarsfrekvensen utgick ytterligare ett utskick där handlare och 
fastighetsägare påmindes och ombads svara på enkäten. Totalt inkom enbart elva svar av 
varierande kvalitet. Slutresultatet på undersökningen kan därför bara ge en fingervisning om 
hur en uppvärmning av gågatan kan tas emot bland ovan nämnda grupper. 
 

2.3.2 Slutsatser - Enkät 
Utifrån enkäten kan vi konstatera att hälften av de personer som svarat på enkäten eller 
framfört sina åsikter genom personliga intervjuer ser det som en nackdel gentemot 
grannstäderna att inte ha en uppvärmd gata i Piteå idag. En framtida uppvärmning av gatan är 
däremot något som de flesta vill ha, detta då 80 procent svarat ja på frågan om det är viktigt 
för handeln med en uppvärmd gågata i framtiden. Bara hälften ser det som en 
konkurrensnackdel samtidigt som 80 procent tycker att det är viktigt för den framtida handeln 
med en uppvärmd gågata. Att skillnaden är så påtaglig har bland annat sin grund i det 
bristande antal svar som enkäten resulterade i. Detta gör naturligtvis att varje svar gör 
betydligt större skillnad procentuellt för slutresultatet än om svaren varit fler. 
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En av affärsidkarna här i Piteå skriver i sin enkät att en uppvärmd gågata i sig inte kommer att 
locka kunder utan att det är helheten som spelar in, bemötande, sortiment och så vidare. Piteå 
har på grund av mindre befolkning inte samma möjligheter att locka till sig de stora 
butikskedjorna på samma vis som exempelvis Luleå och Skellefteå och det är då 
helhetsbilden av en trevlig handelsstad med en uppvärmd gågata kan vara av betydelse. 
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3 Uppvärmningsalternativ Storgatan – Piteå 
Enligt Ulf Öberg kan norrländska ytor dimensioneras efter ett effektbehov på 250 W/m2.  När 
den totala ytan som skall uppvärmas är bestämd blir det därför enkelt att plocka fram det 
totala effektbehovet.  När det totala effektbehovet dimensionerats kan flödet i värmesystemet 
räknas ut. (Öberg, 2006) 

3.1 Fjärrvärme 
Fjärrvärmen inom Piteå kommun levereras av PiteEnergi AB. PiteEnergi sysselsätter idag 
cirka 70 anställda inom verksamhetsområden som el, fjärrvärme och bredband med Piteå som 
huvudmarknad. Fjärrvärmeproduktionen sker till största delen via överskott från Smurfit 
Kappa Kraftliner i Piteå som idag försörjer 5700 fjärrvärmekunder. PiteEnergi har även ett 
dotterbolag, PiteEnergi Handel AB vars uppgift är att sköta försäljning, fakturering och övriga 
kundärenden. PiteEnergi har idag cirka 20000 elkunder. (PiteEnergi, 2006) 

3.1.1 Så fungerar fjärrvärmesystemet 
Så mycket som 90 procent av den fjärrvärme som levereras av PiteEnergi produceras från 
spillvärme vid Smurfit Kappa Kraftliner och värms upp till en temperatur som under 
sommaren ligger på 750 Celcius medan den på vinter ligger så högt som 1150 Celcius 
(Isaksson, 2006). Det uppvärmda vattnet distribueras sedan via ledningsnätet vidare till berörd 
fastighet. Fastigheten tillgodogörs sedan energi genom att energin i fjärrvärmenätet via en 
värmeväxlare växlas över till fastighetens slutna system. De gånger som Smurfit Kappa inte 
klarar av att leverera den energi som krävs kopplas en hetvattencentral in som hjälper att hålla 
temperaturen i systemet på förutbestämt gradtal. Vid centralen används gasol som bränsle. 
Gasol kan ses som ett rent bränsle då den endast avger koldioxid och vattenånga vid 
förbränning. Olja används endast när fabriken står eller då utomhustemperaturen är väldigt 
extrem.(PiteEnergi, 2006) 
 
Det fjärrvärmenät som PiteEnergi förvaltar började byggas 1975 och uppgår idag till 4000m3 
(Öberg, 2006). 

3.1.2 Resultat och utvärdering av fjärrvärme som uppvärmningskälla 
Fjärrvärmesystemet är i Piteå väl utvecklat och som framgår av figur 3.1 går det under hela 
Piteå stad. I dagsläget finns det två stycken möjliga inkopplingar på fjärrvärmereturen. Dessa 
är markerade i figur 3.1 som alternativ A respektive B, ledningar är numrerade från ett till 
fyra. Platser där centraler kan var lämpliga att placeras är markerade som cA-cB.  
 
Gågatan i Piteå antas kunna dimensioneras efter samma förhållanden som råder i Boden. 
Detta skulle ge ett effektbehov på 250 W/m2, totala effektbehovet uppgår då till cirka 
850MW. Tillsammans med temperaturprogrammet, 35/20 (ingående temperatur/utgående 
temperatur), skulle detta innebära att för att klara av och värma upp hela ytan måste 
fjärrvärmereturen kunna ge 2,2 megawatt. I och med byggnationen av ny galleria i Piteå 
kommer ledning nummer fyra att försvinna. Detta leder till att ledning två kommer att kunna 
uppfylla de krav som ställs. (Isaksson, 2006)  
 
Inkoppling vid alternativ A skulle innebära att hela markvärmesystemet kan värmas upp av en 
och samma returledning, ledning tre. Fördelen med detta är att endast en central behöver 
användas. Nackdelen vid denna inkoppling blir däremot att för att kunna behålla 
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sektionsindelningen måste stora mängder ledningar grävas ner i marken för att kunna leda 
returvattnet hela vägen ner mot Lillbrogatan.  
 
Vid användande att alternativ B skulle två stycken returledningar användas, ledning nummer 
två och tre. På grund av detta måste också två stycken centraler byggas. Detta alternativ 
kräver lite mer utrymme för centraler än alternativ A. Det behöver däremot inte vara något 
dyrare alternativ eftersom mycket av de rörledningar som tvingas dras i alternativ A faller 
bort. Ifall även framtiden skall tas i beaktning kan detta alternativ vara att föredra om en 
utbyggnad av markuppvärmningen blir aktuell. 
 

F å 

 

igur 3.1 Fjärrvärmesystemet i Pite
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Kostnad 
Investerings- och uppvärmningskostnaderna för markuppvärmningen i Piteå baseras på de 
referensobjekt som tagits upp. Kostnaderna baseras på ett medelvärde mellan dessa 
referensobjekt. Kalkylen använder dock Bodens markvärmekostnad som en fast referens. 
Detta på grund av att denna siffra kommer från det nyligt byggda resecentra i Boden. 
Slutsatsen som kan dras av detta är att det som kan komma att variera kraftigt är kostnaden 
för markarbete, detta då denna post är kraftigt skiftand från plats till plats och vad som måste 
göras på dessa platser. Nedan presenteras nyckeltal från Piteå, fullständig kostnadskalkyl 
återfinns i bilaga sex. 
 

Tabell 3.1 Nyckeltal: Piteå 
Nyckeltal
Snöröjning -22 kr/m2

Sanding -10 kr/m2

Uppvärmning 100 kr/m2/år
Renhållning 11 kr/m2

Total kostnad uppvärmning gågata 80 kr/m2/år
Energiåtgång/m2 0,44 MW/m2/år
Energipris 0,23 kr/kWh
Energiåtgång 1627 MWh/år
Markarbete 606 kr/m2

Markvärmearbete 350 kr/m2

Total investeringskostnad 956 kr/m2
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3.2 Smurfit Kappa Kraftliner - avloppstub 
Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå ingår i koncernen Smurfit Kappa Group, en fusion mellan 
Jefferson Smurfit Group och Kappa Packaging som genomfördes så sent som i december 
2005. Koncernen sysselsätter ungefär 43000 totalt fördelat i 23 europeiska och nio 
latinamerikanska länder och med en omsättning på mer än sju miljarder kronor. (Smurfit 
Kappa, 2006) 
 
Smurfit Kappa Kraftliner, Piteå, byggdes under åren 1960-1962 tillhör pappersdivisionen. 
Fabriken producerar cirka 700 000 ton kraftliner/år och sysselsätter cirka 630 anställda vilket 
ger en årlig omsättning på 3,3 miljarder kronor. Smurfit Kappa bidrar även genom 
överskottsenergi som bildas vid tillverkningen av kraftliner med 500MWh till Piteås 
fjärrvärmenät. (Kappa Kraftliner, 2006) 
 

3.2.1 Så funkar avloppstuben 
Vid produktionen av Kraftliner vid fabriken så bildas det restprodukter. Bland dessa finns det 
varma spillvattnet som via en avloppstub skickas ut i havet. Tuben sträcker sig från Fabriken 
genom stan där tuben passerar genom Södra hamn. Sträckningen fortsätter sedan över 
Pitholmen och vidare ut i Bottenviken. Den totala längden på tuben är 17 kilometer och den 
maximala lyfthöjden 20 meter. Tuben består av betongrör fördelade i sektioner med en längd 
på sex meter och en diameter på 1000 millimeter. Diametern på tuben minskar till 800 
millimeter efter att tuben nått den maximala lyfthöjden ”faller” ut mot havet.  
 
Spillvatten kommer från produktionen med en temperatur på cirka 450 C. Vattnet kyls då ner 
för att användas i samband med biorening. När vattnet lämnat bioreningen och kommer till 
pumpstationen är temperaturen cirka 360 C. Via pumpstationen pumpas det vidare ut i tuben 
där trycket är två bar och temperaturen cirka 350 C. Tuben transporterar 35 000 kubikmeter 
vatten per dygn.  
 
Ute på Pitholmen finns långt gångna planer på att bygga den så kallade Multiarenan som 
bland annat kommer att bestå av en uppvärmd travbana och en fotbollshall. Anläggningens 
värmeförsörjning kommer helt att försörjas av det varma spillvattnet som passerar området 
och de nödvändiga inkopplingar som krävs på tuben är redan genomförda. (Lundkvist, 2006) 
 

3.2.2 Resultat och utvärdering av avloppstub som uppvärmningskälla 
I och med denna tub är unik för Piteå finns inga direkta referensobjekt att tillgå. Enda 
referensen att gå på är den tilltänkta multiarenan i Piteå. Dock finns inga kostnader, svart på 
vitt, att tillgå för denna. Gunnar Lundkvist uppskattar dock dessa kostnader till cirka 700 000 
kronor för enbart installationen. Vid uppvärmning av gågatan med denna metod är det därför 
rimligt anta att installationen skulle hamna mellan nämnda 700 000 till 1 000 000 kronor. 
 
Gunnar Lundkvist ser heller ingen fördel med denna metod energiprismässigt. Kostnaden för 
denna typ av energi borde hamna i paritet med priset för fjärrvärmen.  
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Den största nackdelen med denna metod är dock den tilltänkta multiarenan ute på Pitholmen. 
Då tanken är att hela denna arena skall värmas upp av spillvärmen blir temperaturen på det 
avloppsvatten som kommer i tuben väldigt viktigt. Användandet av spillvärmen vid 
uppvärmningen av gågatan skulle sänka den totala temperaturen på spillvattnet någonstans i 
storleksordningen två grader. Denna temperatursänkning gör dock att den utrustning som 
redan byggts för multiarenan måste uppgraderas. Smurfit Kappa kraftliners stora intresse och 
redan idag långt gångna planer vid multiarenan tillsammans med deras önskan att göra så få 
ingrepp på tuben som möjligt gör att deras intresse för att även försörja en gågata i Piteå stad 
med energi i dagsläget är rätt så svalt. De ser på returvattnet från fjärrvärmen som det korrekta 
alternativet att välja idag. (Lundkvist, 2006) 
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4 Utformning Storgatan – Piteå 
I samband med en uppvärmning av gågatan finns utrymme för en översyn och ansiktslyftning 
av gågatan. Ombyggnationen av gatan gäller i första hand vilket material som skall användas 
som beläggning när installationen av markvärmeanläggningen är genomförd. Idag består 
beläggningen av asfalt, gatsten och betongplattor. Mitten partiet som kan ses som huvudstråk 
är belagt med asfalt, längs med fasaderna till omkringliggande fastigheter är marken belagd 
med betongplattor. Som avgränsning mellan de två beläggningsytorna ligger gatsten vilket 
även skall fungera för vattenavrinning. 
 

4.1 Synpunkter, Utformning 
Utifrån möten med fastighetsägare framkom synpunkter på vad som skulle kunna ingå i en 
eventuell uppfräschning av gågatan. 
 

• Att bygga om alla fastigheter så att alla får ingång på markplan. 
Handikappsanpassning till butikerna som ligger i gamla hus med butiksplanet två till 
tre trappsteg upp. Bygg påfartsramper till butikerna. Givetvis uppvärmda. 

• En fullständig översyn av utformning avseende plattsättning, belysning och övrigt bör 
göras! 

• Mer plats för bänkar och blommor 
• Växter, "Cafémiljö", "uterum" 
• Gör små centrumpunkter, som kan bestå av en liten scen för en – tre personers band, 

platser där politiker kan "mundiarréa", eller produktdemonstratörer, säljare av olika 
slag kan sälja sina produkter, små auktioner i folkvimlet. Två – tre sådana platser efter 
hela gågatan. Fasta plaster för lotteristånd, gatuförsäljare, olika spelplatser, där folk 
kan mötas i ett parti schack, fia med knuff, boule, osv. Anslagstavlor två – tre stycken, 
där i första hand ideella föreningar får sätta upp sina budskap, de skall vara fria från 
artistaffischer, företagsreklam o dyl. Det finns säkert 1000 tals andra saker man kan 
hitta på för att göra centrum attraktivare. 

• Torget är idag en viktig plats för aktiviteter och händelser i stan så därför anses att 
någon form av utbyggnationer av torget är viktigt för att även i fortsättningen få ett 
estetiskt snyggt torg. Skulle se konstigt ut med ett ”händelsecentrum” med ett 
uppvärmt stråk rakt igenom! Utseendemässigt så skulle man kunna göra nått mer av 
”byxtorgsträdet”. 

• Färgglada och rörliga ting drar blickar, flaggstångar skulle dessutom synas på avstånd. 
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Slutsatser - utformning 
I enkäten som gick ut till handlare och fastighetsägare runt om i Piteå gavs chansen att tycka 
till om gatans utseende och utformning. Vad som framförallt efterlystes var en översyn av 
tillgängligheten till butiker i äldre byggnader där höjdskillnaden mellan butikplan och 
markplan gör att det kan bli problematiskt för funktionshindrade att ta sig in i butiken. 
Cafémiljö, växter och bänkar är något som också önskas.  
 
Byxtorget har sedan Uddmansgatan stängdes för trafik utvecklats till en form av centrum för 
aktiviteter. Eftersom torget skapar en öppen yta där den annars ganska smala Storgatan korsar 
Uddmansgatan faller detta sig som en ganska naturlig plats att anordna aktiviteter på. Detta är 
något som affärsidkarna vill utveckla vidare och skapa ett centrum för händelser. Exempelvis 
så skulle uppvärmningen innefatta delar av torget. Att bara värma Storgatan skulle se konstigt 
ut. 

 

4.2 Idéer och erfarenheter från andra städer 
I samband med besök Skellefteå, Boden, Luleå och Umeå som alla städer redan idag använder 
sig av markvärmeanläggningar har vi passat på att titta på hur utformningen av dessa gator. 
Gemensamt för samtliga städer är att marktegel och betongplattor används som beläggning. 
 
Skellefteå 
I Skellefteå används uteslutande marktegel och markplattor som beläggning på de uppvärmda 
ytorna. Marktegel lades på de första etapperna längs med gatan vilket inte görs nu längre. 
Idag läggs istället markteglet vinkelrät mot gatans sträckning för att undvika de små kurvor 
och svängar som uppträder av sättningar och ojämnheter då markteglet ligger utlagt på rad 
(Pettersson, 2006). Naturligtvis kan detta även uppstå även då marktegel läggs vinkelrätt mot 
gatan men på grund av att folk i normala fall inte går längs med markteglet och att antalet 
tegelstenar som lagts efter varandra är betydligt färre uppträder dessa inte lika tydligt.  
 
Den ständigt uppvärmda marken gynnar även växtligheten vilket göra att gräs frodas mellan 
och omkring plattor. (Pettersson, 2006) 
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4.3 Tvärsnitt Storgatan 
Förslag på utformning 
 
Nedan följer en beskrivning på de olika förslag som kan tänkas vara aktuella vid en 
ombyggnation av den befintliga gågatan. Det fullständiga underlaget som är framtaget av Elin 
Dagerhamn och Karin Mehlis, Mecad, återfinns i bilaga sju. 
 
Alternativ 1 
 

 

Figur 4.1 Skiss över symmetrisk gata med möbleringszon i mitten. (Mecad, 2006) 

 
Förslag ett innebär en symmetrisk gata med möbleringszon placerad i mitten av gatan. Detta 
skulle betyda att placering av möbler och utsmyckning i form av växtlighet med mera kan 
placeras oberoende av uteserveringar och butiksytor. Placeringen av möbleringszon i mitten 
kan dock medföra att gatan känns trång och försvårar framkomligheten för så väl 
räddningsfordon så som varutransporter. Gatans belyses med fördel av spännbelysning eller 
spottar. 
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Figur 4.2 Skiss på gata försedd med spännbelysning samt en gata försedd med spottbelysning 
. (Mecad, 2006) 

  Alernativ 2 
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Figur 4.3 Skiss över symmetrisk gata med möbleringszon på sidan av ”huvudstråket. 
(Mecad, 2006) 
slag ett innebär en symmetrisk gata med möbleringszon placerad på sidorna innebär fritt 
mme för gångare, räddningsfordon, varutransporter och eventuella aktiviteter längs med 
vudstråket”. Förslaget innebär att gatan i stort skett kommer att se ut som den gör i 
släget bortsett från att belysningsarmaturer endast placeras på en sida. Alternativ två 
dför dock högre krav på vart och hur möblering placeras för att undvika konflikt mellan 
bleringszoner och butiksentréer. 
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Alternativ 3 
 

 
Förslaget innebär att gatan 
Gatan tillhör nu helt gångtra
solsidan. Precis som i förslag
 

Figur 4.4 Skiss på gata försedd med
spotlights fästa under takfot. 

(Mecad, 2006)
Figur 4.5 Skiss över en asymmetrisk gata med möbleringszon på solsidan. (Mecad, 
2006)
frångår gatans äldre stil eftersom körgata och trafikzon upphör. 
fikanterna med en större gångzon och möbleringszon placeras på 
 två placeras lysarmaturerna endast på ena sidan. 
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Val av alternativ 
Storgatan är idag ganska rörig med många skyltar, möbler och kringaktiviteter. Därför bör 
utformningen av gatan vara enkel med betongplattor och gatsten som ränder/ledstråk likt 
dagens utformning på gatan. Eftersom Byxtorget är relativt nyrenoverat bör beläggningen 
även anpassas så att Storgatan och den befintliga beläggningen på torget smälter samman och 
inte bildar kontraster mot varandra. Möbleringen bör även den vara av enklare karaktär och 
bör noga anpassas till butiksentréer så att de smälter in i miljön och inte blir ett störande 
moment. 
 
Belysningsarmaturerna bör bytas ut till en modernare och diskretare typ, eventuellt till 
liknande som idag finns på Byxtorget. I samband med detta bör även ett belysnings- och 
skyltprogram arbetas fram för att samordna den allmänna belysningen med affärsidkarnas 
skyltning. 
 
Planteringar kan placeras i möbleringszon samt vid den öppna ytan mellan Byxtorget och 
Aaronsgatan. Eventuellt så skulle planteringar också kunna placeras ut vid korsningen 
Storgatan/Aaronsgatan och på så sätt förhindra passage med bil över gågatan. 
 
I samband med en ombyggnation av gågatan bör även tillgängligheten till fastigheterna med 
entréer mot gatan ses över. Där det är möjligt bör gatunivån justeras mot fastighetsentréer för 
att på så sätt undvika trappsteg, detta för att tillmötesgå det krav som regeringen satt upp som 
mål till 2010. Vid de fastigheter där en nivåutjämning inte är möjlig bör ramper byggas efter 
ett framarbetat koncept som ger gatan ett enhetligt utseende (Boverket, 2006).  
 
Utifrån de tre alternativen och dessa ”punkter” anser vi alternativ nummer två som en lämplig 
utformning på den uppvärmda gågatan. Mittstråket bör beläggas med körbara plattor 
samtidigt som sidostråken beläggs med enklare marktegel. Dessa ytor skiljs sedan åt utav 
rännor av gatsten likt dagens utformning av gatan, alternativt kan avrinning ske genom 
markrännor av märket ACO drain eller likvärdig ränna.  
 
Alternativ nummer två har även den fördelen att mittpartiet lämnas fritt och bemöter då 
kraven från räddningstjänsten som kräver en fri bredd på fyra meter. (Mellberg, 2006) 
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4.4 Kostnadsförslag 
Kostnaderna presenterade nedan är totala kostnader för den beläggningen som skall göras vid 
val av alternativ två. Observera att det enbart är kostnaderna för ny beläggning, ej för 
borttagning av gammal beläggning och ej heller för markarbete. Detta då vi anser att 
kostnaderna för detta skall läggas under investeringskostnaderna för markvärmeanläggningen. 
 

Tabell 4.1 Kostnad för ny utformning av Storgatan. 
Beläggning:

Pris (kr/m2) Yta (m2) Kostnad (kr)
Btg-plattor klass 25 450 1631 734063
Marksten 470 1813 851875
Smågatsten för ränndalar (återanvändning) 380 290 110200
Totalt 1696138
Kostnad per m2 (kr/m2) 454  
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5 Slutsats 
Utifrån de kunskaper, erfarenheter och referensobjekt som funnits tillgängliga kan vi dra 
följande slutsatser. 
 
En markvärmeanläggning på gågatan bör förses med energi från fjärrvärmenätet då detta kan 
ses som ett driftsäkrare alternativ än spillvatten från Smurfit Kappa som inte kan garantera ett 
ständigt flöde av uppvärmt vatten i avloppstuben. Fjärrvärmenätet passerar dessutom redan 
den aktuella sträckningen av Storgatan på tre ställen, detta öppnar för fler 
inkopplingsmöjligheter. 
 
Energipriset talar även till fjärrvärmens fördel. Eftersom att energipriset för de båda 
alternativen är likvärdiga blir den högre investeringskostnaden för användande av 
avloppstuben inte ekonomiskt försvarbart. 
  
Vi anser att de åsikter som inkommit bör tas i akt vid en ombyggnation. Städer utvecklas idag 
i allt större utsträckning åt samma håll. Utbudet av butiker skiljer sig inte nämnvärt mellan 
större svenska städer. Vid en ombyggnation av gågatan bör småstadsprägeln i möjligaste mån 
bevaras för att även i framtiden vara en handelstad med småstadskänsla utan att för den delen 
stanna i utvecklingen. 
 
Vad gäller vinterunderhållet så är det inte snön utan framförallt sanden som ses som det stora 
problemet. Sanden följer med i butiker och fastigheter och medför i sin tur ökad krav på 
städning och större förslitningar på golven. Sett ur denna aspekt så skulle både butikspersonal 
och fastighetsägare vinna på en uppvärmd gågata som varken kräver snöröjning eller 
sandning, eftersom att mängderna sand som följer med in i butiker minskar. 
 

5.1 Kostnadsjämförelse Boden – Skellefteå – Piteå 
Som avslutning visas en överskådlig bild på en kostnadsjämförelse städerna emellan. Dessa 
kostnader inkluderar allting, det vill säga från schaktning till ny beläggning. 
 

Tabell 5.1 Kostnadsjämförelse Boden – Skellefteå - Piteå 
Boden Skellefteå Piteå

Yta (m2) 4950 1700 3734
Investeringskostnad (kr/m2) 1010 1294 956
Energiåtgång (MW/m2/år) 0,486 0,386 0,436
Driftkostnad (kr/m2/år) 89 93 100  

 

6 Förslag till fortsatt arbete 
Vid kontakt med framförallt affärsidkare och fastighetsägare är det en sak de framhäver som 
något viktigt. Detta är att de vill se en tidplan. Denna tidplan skall fastställa när projektet skall 
vara färdigt samt till vilka datum de olika sträckorna skall vara gjorda. Detta för att berörda 
parter skall känna att de inte ”kommer bli bortglömda”. 
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7 Diskussion 
Det var ett mycket intressant examensarbete som Piteå Kommun kunde erbjuda oss. Att 
arbeta med ett verkligt projekt som skall genomföras har varit både kul och inspirerande. Det 
har däremot varit svårt att få tag i tillräcklig information från de referensobjekt som vi valt att 
titta på. Boden och Skellefteå bidrog dock med de värden och den statistik som vi sedan byggt 
våra nyckeltal på.    
 
Smurfit Kappa som är en av Piteås största arbetsplatser bidrar med en unik möjlighet som få 
städer har tillgång till i och med avloppstuben. Genom tuben strömmar det varje dygn cirka 
35 000 kubikmeter uppvärmt vatten som rinner rakt ut i havet. Genom att utnyttja den energi 
som genom detta går förlorad skapas stora förutsättningar för en billig och miljömässigt 
fördelaktig uppvärmning. Idén av att utnyttja denna värme strandade dock efter kontakter med 
Smurfit Kappa. Sedan en tid tillbaka planeras nämligen ett projekt under namnet Piteå 
Multiarena, en anläggning med bland annat en uppvärmd travbana, stall och eventuellt också 
en fotbollshall. Detta projekt har växt fram runt tanken på att kunna utnyttja den unika 
möjlighet som avloppstuben vid Smurfit Kappa ger och en värmeledning med ventil som skall 
förse området med varmvatten har redan installerats på tuben. Att även föres en uppvärmd 
gågata i Piteå med liknande lösning skulle sänka temperaturen på det avloppsvatten som 
fortsätter vidare ut mot Multiarenan. Temperaturen på vattnet som når Multiarenan skulle då 
vara två till tre grader lägre än om vattnet uteslutande använts till uppvärmning av arenan. Då 
ursprungsvärmen redan håller så låg temperatur gör detta en betydande skillnad vid 
uppvärmningen av travbanan. För att klara av de uppvärmningsbehov som Multiarenan kräver 
måste också markvärmeutrustningen dimensioneras om för att klara uppvärmningen utifrån de 
lägre temperaturerna. 
 
Vad dessutom kan ses som ett problem vid utnyttjandet av avloppstuben är osäkerheten runt 
flödet i tuben. När produktionen i fabriken fungerar normalt är flödet i tuben konstant. 
Däremot så kan inga garantier på ett ständigt konstant flöde i tuben ges på samma sätt som i 
fjärrvärmenätet. Vid stopp i fabriken så uteblir flödet helt eller delvis vilket innebär en 
försämrad eller helt utebliven uppvärmning av gågatan. Visserligen sker det årliga stoppet vid 
fabriken under hösten då uppvärmningen i normala fall inte är nödvändig eftersom att 
markvärmesystemet i första hand skall förhindra snö och is på gatan. Det stora problemet är 
istället de oförberedda stoppen vid större haverier. Vid ett produktionsstopp på vintern eller 
under en kall period kommer då markvärmeanläggningen inte att fungera normalt och därför 
krävs ett ”back up” system. Systemet kan fungera antingen genom att anläggningen bygger på 
ett system med pumpstation, värmeväxlare och ett glykolmedium som förhindrar att slangarna 
i marken fryser sönder. Att bygga systemet så att vattnet från tuben går direkt ut i slangarna 
utan värmeväxling ser vi som direkt olämpligt. Ett stopp här skulle innebära att vattnet i 
slangen beroende på temperatur under en kall period eller vinter efter ett tag skulle frysa. 
 
En markvärmeanläggning som bygger på att utnyttja den överflödiga energin från en 
avloppstub är något som saknar referenser till skillnad från fjärrvärmenätet. Detta gör det 
svårt att presentera en omvärldsanalys i likhet med alternativet som berör fjärrvärme och på 
grund av det flertalet referensobjekt kan skapa en ganska korrekt och överskådlig bild av vad 
investerings och driftskostnader vid en byggnation slutar på. Den referens som funnits 
tillgänglig är det ingrepp och de installationer som gjorts vid Multiarenan på Pitholm som 
skall förse anläggningen med värme från tuben. Genom projektet på Pitholm kan i alla fall en 
fingervisning om vad själva installationen på tuben kan komma att kosta ges, men i och med 
att själv anläggningen inte börjat byggas än finns inga direkta erfarenheter att hämta.  
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I resultatet presenterar vi en inkoppling på fjärrvärmenätet. Att inkopplingen sker på 
returvärmen är av intresse för alla. En inkoppling på returen innebär ett lägre energipris för 
Piteå Kommun som skall vara med och betala energikostnaderna. Dessutom så är PiteEnergi 
intresserade av att det returvatten som kommer tillbaka skall vara så lågt som möjligt, ju lägre 
temperaturen på returvattnet är ju effektivare utnyttjas fjärrvärmesystemet. 
 
Fjärrvärmen ligger dessutom redan nedgrävd på ett flertal olika platser i stan vilket innebär 
mindre markarbeten. Skall tuben från Smurfit Kappa, som passerar stan i Södra hamn, blir 
markarbetet genast mer omfattande vilket även gör att kostnaderna för mark och 
installationsarbete skjuter i höjden. En kulvert över Timmerleden, längs med Uddmansgatan 
och upp till Storgatan som krävs vid utnyttjandet av tuben skulle påverka trafikflödet i 
området som är stort på grund av bland annat Coop Forum och Ica Kvantum.  
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Bilaga 1. Uppvärmda sektioner, Drottninggatan Boden 
  

 



 
 

otal investeringskostnad 5000000 kr
Uppvärmda ytor 4950 m2

Markvärmearbete* 350 kr/m2 *=Markvärmearbete inkl. slang, vätska, styrning, central, inkoppling till fjärrvärmestam.

Nyckeltal
Markarbete 660 kr/m2

Markvärmearbete* 350 kr/m2

Total investeringskostnad 1010 kr/m2

Driftskalkyl Gågatan, Boden, Etapp 1 + 2 (Ej räknat på 2005 års energipris)
Post Yta (m2) Kostnad (kr)
Snöröjning -75000
Sandning -15000
Renhållning 35000
Uppv. Sektion 1 2400 240000
Uppv. Sektion 2 1450 145000
Uppv. Sektion 3 1100 110000
Total 4950 440000

Nyckeltal
Snöröjning -15 kr/m2

Sanding -3 kr/m2

Uppvärmning 100 kr/m2

Renhållning 7 kr/m2

Total kostnad uppvärmning gågata 89 kr/m2/år
Energiåtgång/m2 0,486 MW/m2/år
Markarbete 660 kr/m2

Markvärmearbete* 350 kr/m2

Total investeringskostnad 1010 kr/m2

Energiförbrukning etapp 1 + 2 (2002)
År 2002 Förbrukning (MWh) Energipris (kr/MWh) Kostnad (kr)
31-jan 466,51 183 85371,33
26-feb 398,85 183 72989,55
27-mar 368,09 183 67360,47
02-maj 185,24 183 33898,92
29-maj 7,29 183 1334,07
26-jun 1,1 183 201,3
29-jul 1,53 183 279,99

29-aug 1,52 183 278,16
01-okt 156,99 183 28729,17
01-nov 39,81 183 7285,23
29-nov 373,74 183 68394,42
01-jan 403,5 183 73840,5

Total 2404 439963

Investeringskalkyl Gågatan, Boden
Bilaga 2. Kostnadsberäkningar - Boden 
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Bilaga 3. Kostnadsberäkningar – Skellefteå 
 
Investeringskalkyl Gågatan etapp 5, Skellefteå
Total investeringskostnad* 2200000 kr *Markarbete och driftning ingår, men medium, central och styrning ingår ej i dessa kostnader.
Uppvärmda ytor 1700 m2 Detta bekostades av Skellefteå kraft.

Nyckeltal
Markarbete kr/m2

Markvärmearbete kr/m2

Total investeringskostnad 1294 kr/m2

Driftskalkyl Gågatan, Skellefteå
Post Yta (m2) Kostnad (kr)
Snöröjning, sandning -300000
Renhållning 91919
Uppvärmd yta 13000 1203120
Total 995039

Nyckeltal
Snöröjning -23 kr/m2

Renhållning* 7 kr/m2 *Antar att samma nyckeltal från Boden kan gälla även här.
Uppvärmning 93 kr/m2/år
Energipris 0,24 kr/kWh
Energiåtgång 5013 MWh/år
Total kostnad uppvärmning gågata 77 kr/m2

Energiåtgång/m2 0,386 MW/m2/år
Total investeringskostnad 1294 kr/m2  



 
 

Bilaga 4. Enkät till fastighetsägare och affärsidkare med tillhörande svar. 
 

Som många redan kanske hört är det tal om att gågatan i Piteå, Storgatan mellan 
Rådhustorget ner till Lillbrogatan, skall bli en uppvärmd gågata.  
 
Vi är två studenter från Luleå tekniska universitet som har som examensarbete att göra en 
liten förundersökning angående möjligheterna att genomföra en uppvärmning av 
Storgatan. Därför skulle vi gärna vilja ta del av de åsikter både affärsidkare och 
fastighetsägare har rörande detta ämne. För att kunna göra detta skulle vi vara väldigt 
tacksamma om ni kunde ta er några minuter och svara på denna enkät, ju utförligare svar 
som kan ges desto bättre. 
 
 
1. Ser ni det som en konkurrensnackdel att inte ha en uppvärmd gågata gentemot andra 

städer (Luleå, Skellefteå etc.). 
 

 
2. Tror ni det är viktigt för den framtida handeln i Piteå med en uppvärmd gågata? 

Varför/Varför inte? 
 

 
3. Hur fungerar snöröjning, sandning och underhåll av gågatan idag? 
 

 
4. I samband med en uppvärmning av gågatan finns eventuellt utrymme för enklare 

ombyggnationer av gågatan. Vilka önskemål för en framtida gågatas utseende finns? 
 

 
5. Övriga åsikter. 

 
 
 
Svar skickas till iliuga-2@student.ltu.se och senast 30/4 -06. 
 
För de som är intresserade att diskutera sina åsikter rörande detta ämne ställer vi gärna upp 
och träffar er personligen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:iliuga-2@student.ltu.se


 
 

Enkätsvar 1 
1. Ja 
2. ja 
3. Kunde vara bättre 
4. Ett gubbdagis 

 
 
Enkätsvar 2 
Har ej butik på gågatan, men om uppvärmning blir av så hoppas jag att det  
blir hela vägen ner till Lillbrogatan. 
Visst är det bra med uppvärmd gata för de butiker som ligger där,  
framförallt så behövs mindre sand som sedan följer med in i butiken, men  
också minskar halkolyckorna. 
 
Enkätsvar 3 

1. Ja en klar nackdel. 
2. Ja, folk har blivit bekväma vill helst flanera i lättsamma miljöer. 
3. Bra, för mycket sand och grus oftast. 
4. Att bygga om alla fastigheter så att alla får ingång på markplan. 
5. Det måste förnyas om man ska vara med och slåss om kundernas pengar. 

 
Enkätsvar 4 

1. Stor nackdel 
2. Ja!/se p.1 
3. kontakta Piteå kommun/gatukontoret ang. detta! 
4. en fullständig översyn av utformning avseende plattsättning, belysning och 

övrigt(tillgänglighet mm) bör göras! 
 
Enkätsvar 5 

1. Ingen direkt nackdel men med en uppvärmd gata skulle vi ha betydligt större 
fördelar. 

2. Med en uppvärmd snö- och isfri gata blir det lättare för kunderna att strosa och 
shoppa. Framför allt med den nya gallerian kommer trafiken av gående öka 
avsevärt mellan Småstaden och den nya Gallerian. 

3. Snöröjningen fungerar hyfsat men sandningen är ett problem. Det sandas för 
mycket. Det är som att gå på kullager dessutom dras det in väldiga mängder i 
butikerna. 

4. Handikappsanpassning till butikerna som ligger i gamla hus med butiksplanet två 
till tre trappsteg upp. Bygg påfartsramper till butikerna. Givetvis uppvärmda. 

5. Övrigt. Gör satsningen NU så den är klar innan den nya gallerian har invigning. 
 
Enkätsvar 6 

1. Nej. 
2. Nej, vi kommer att ha två köpcentrum när den nya Gallerian är färdigbyggd, dit 

man alltså går om man vill shoppa inomhus. 
3. Bra. 
4. Mer plats för bänkar och blommor. 

 
 

 

 



 
 

Enkätsvar 7 
1. Ja 
2. Ja , det blir mycket enklare at ta sig fram och det känns mer varmt och välkommet 
3. Fungerar dåligt speciellt när det är vår och man håller dåligt undan sand och skräp 
4. Har inga idéer just nu 

 
Enkätsvar 8 

1. Tror inte att detta har någon avgörande betydelse för konsumenten när han/hon 
väljer plats att göra sin inköp. 

2. Det är naturligtvis ingen nackdel med en uppvärmd shoppinggata men, det finns 
sannolikt andra saker som är viktigare. 

3. Snöröjning/sandning fungerar maskinellt och manuellt, med de hinder som en gata 
av denna natur för med sig i form av fler stolpar, bänkar etc. 

4. Har ingen spontan synpunkt på utseendet. 
5. Visst vore det trevligt om Storgatan blev uppvärmd. Tycker dock att det finns 

viktigare saker att prioritera som exempelvis att tillgängligheten och tillgången till 
parkeringsytor måste göras mycket enklare för bilburna besökande, att Sundsgatan 
efter alla löften någon gång görs färdig vilket skulle ge en betydligt trevligare bild 
av innerstan. Det finns ytterligare saker som nog borde hamna högre upp på 
önskelistan än nämnda uppvärmda gata. 

 
Enkätsvar 9 

1. Ja  
2. Viktigt, en del av "helhetsintrycket" 
3. Vet ej, har lokal på annat ställe i stan 
4. Växter, "Cafemiljö", "uterum" 
5. En bra början för vidare utveckling av centrum 

 
Enkätsvar 10 

1. Det är naturligtvis alltid trevligt med en (vintertid) uppvärmd / avtinad gågata, 
men jag tror inte det är det som är avgörande för vilken stad konsumenter utifrån 
väljer att besöka,  utan det är urvalet av butiker, ev. speciella sortiment i butikerna, 
och bemötande från personal. I en framtid kan man ju ganska enkelt se att urvalet 
av butiker kommer att se mer eller mindre likadant ut, men vissa kedjeundantag, 
och lokala butiker (som dock tyvärr blir färre och färre). Där har då Piteå en 
nackdel mot Luleå och Skellefteå, som får bättre kedjebutiker, på grund av ett 
större kundunderlag. En verklighet vi nog får finna oss i, och i det läget kommer 
argument som uppvärmd gata, inglasad gata, gratis parkeringar, trevlig personal, 
och liknande att kunna vara en avgörande faktor som gör att konsumenten väljer 
Piteå.  

 
2. Inte kortsiktigt, men ev. långsiktigt. Varför framgår i svaret på fråga 1. 

 
3. Vet ej då min butik och fastighet inte ligger efter gågatan, utan mellan ICA 

Kvantum och Coop Forum. 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

4. Vi borde göra små centrumpunkter, som kan bestå av en liten scen för en – tre 
personers band, platser där politiker kan mundiaréa, eller produktdemonstratörer, 
säljare av olika slag kan sälja sina produkter, små auktioner i folkvimlet. Två – tre 
sådana platser efter hela gågatan. Fasta plaster för lotteristånd, gatuförsäljare, olika 
spelplatser, där folk kan mötas i ett parti schack, fia med knuff, boule, osv. 
Anslagstavlor två – tre st, där i första hand ideella föreningar får sätta upp sina 
budskap, de skall vara fria från artistaffischer, företagsreklam o dyl. Det finns 
säkert 1000 tals andra saker man kan hitta på för att göra centrum attraktivare. 

 
5. Oavsett om man lägger värme i gatan, glasar in gatan, bygger fler köpcentra, eller 

vad som nu kan locka fler människor att komma till Piteå, så måste man lösa 
allmän parkeringsfrågan. Visst det finns gott om platser säger man på kommun, 
men inte där folk vill parkera, politikerna måste nog ta Parkförvaltningen i örat, 
och inte låta dem bromsa handelsutvecklingen i Piteå centrum. 

 
Enkätsvar 11 

1. Vi ser det inte som en konkurrensnackdel att inte ha en uppvärmd gågata.  
 
2. Ja eventuellt, om uppvärmningen inte blir kostsam för skattebetalarna. Piteå 

kommun har ju grava problem att hålla efter snöröjningen i Piteå stad, pga för lite 
pengar. Kan uppvärmningen av gågatan ske till en försumbar kostnad så kan det ju 
helt klart vara en plan ! Vad som däremot vore mer lockande vore väl att ha en 
stad som alltid har väl underhållna gator, välskottade och välsandade. Personligen 
tycker jag att man borde lägga pengarna där.  

 
3. Med varierande resultat, många gånger är skottningen undermålig på vintern. 

 



 
 

 

Bilaga 5. Inkomna synpunkter från fastighetsägare etc. 
 

• Viktigt att bygga hela gatan och inte stanna vid en etapp för att kunna skapa en 
”helhet” i stadskärnan. ”4 ben” med nya gallerian, småstaden ,robin hood och 
kvantum som grund. Att bara bygga ut delar av stan kan skapa en vi och dom känsla 
som missgynnar handeln istället för att främja. Piteå behöver sammverka för att kunna 
bli den attraktiva småstaden som handeln bidragit till och inte tappa mot lule och 
skellefteå. 

• Ser gärna att man öppnar ev. etapper med så litet mellanrum som möjligt för att inte 
missgynna någon handlare. Varför inte börja med någon etapp ner mot 
småstaden/lilbrogatan för att undvika allt för stora byggnationer upp efter gatan. 

• Torget är idag en viktig plats för aktiviteter och händelser i stan så därför anses att 
någon form av utbyggnationer av torget är viktigt för att även i fortsättningen få ett 
estetiskt snyggt torg. Skulle se konstigt ut med ett ”händelsecentrum” med ett 
uppvärmt stråk rakt igenom! 

• En utredning av hur flöden kan påverkas av detta. Exemplet är när robin hood 
byggdes. Idag fugerar aronsgatan som stråk mellan robin hood och storgatan men är 
inte anpassad för detta. En utredning hade på förhand kunnat visa på detta och gatan 
kunde ha anpassats. Även trafiksituationen där är katastrof även om man nu försökt 
förbättra den.  

• En uppvärmd gågatan främjar hela kommunen 
• Een uppvärmd gågata bör inte falla på att alla inte vill vara med. 
• Efter kontakt med de flesta butiker i småstaden så är de flesta mycket positiva. 
• Förhoppning om ett uppvärmt byxtorg och en uppvärmning av uddmansgatan. 

Byxtorget är ett centrum för händelser och bör även det ingå i en uppvärmning. 
• Det skulle vara förkastligt att göra en etapp och inte hela gatan. Varför inte börja så 

fort ”vi” är klara så att så att allt kan stå klart till öppnandet av gallerian eller börja 
med de nedre delarna för att visa de befintliga affärerna att man även värnar om dom 
trots uppkomsten av nått nytt! 

• Ser gärna plattor och marktegel som beläggning av en framtida gata. 
• Utseendemässigt så skulle man kunna göra nått mer av ”byxtorgsträdet” 
• Undvika att göra det mesta under turistsäsong för att inte påverka handeln negativt. 
• Färgglada och rörliga ting drar blickar, flaggstångar skulle dessutom synas på avstånd



 
 

Investeringskalkyl Gågatan, Piteå
Bilaga 6. Kostnadsberäkningar - Piteå 
Total investeringskostnad 3570625 kr
Uppvärmda ytor 3734 m2

Markvärmearbete* 350 kr/m2 *=Markvärmearbete inkl. slang, vätska, slang, styrning, central, inkoppling till fjärrvärmestam.

Nyckeltal
Markarbete 606 kr/m2

Markvärmearbete 350 kr/m2

Total investeringskostnad 956 kr/m2

Rivning:
Pris (kr/mYta (m2) Kostnad (kr)

Rivning beläggning 40 1631 65250
Rivning btg plattor 60 1813 108750
Rivning ränndalar av smågatsten 70 290 20300
Totalt 194300

Underarbete:
Pris (kr/mYta (m2) Kostnad (kr)

Schakt 25 cm 30 3734 112013
Bärlager 15 cm sättsand 5 cm 70 3734 261363
Totalt 373375

Total kostnad markarbete** (kr) 2263813 **=Inklusive den nya belägningen av Storgatan.
Kostnad per m2** (kr/m2) 606

Driftskalkyl Gågatan, Piteå
Post Yta (m2) Kostnad (kr)
Snöröjning -80640
Sandning -36000
Renhållning 40500
Uppv. Sektion 1 1210 121267
Uppv. Sektion 2 1210,25 121267
Uppv. Sektion 3 1313 131588
Total 3734 297983

Nyckeltal
Snöröjning -22 kr/m2

Sanding -10 kr/m2

Uppvärmning 100 kr/m2/år
Renhållning 11 kr/m2

Total kostnad uppvärmning gågata 80 kr/m2/år
Energiåtgång/m2 0,44 MW/m2/år
Energipris 0,23 kr/kWh
Energiåtgång 1627 MWh/år
Markarbete 606 kr/m2

Markvärmearbete 350 kr/m2

Total investeringskostnad 956 kr/m2

  

 



 
 

Snöröjning
Aktivitet Tidsåtgång (h) Timkostnad (kr/h) Snösvängar/år* Total kostnad (kr)
Röjning 4 635 16 40640
Urlastning 2 1250 16 40000
Sandning 0,5 500 120 30000
Sandupptagning 10 600 6000
Totalt 116640

Total kostnad 35 kr/m2

Snöröjning 24 kr/m2

Sandning 11 kr/m2

Extra renhållning (uppskattningsvis)
Aktivitet Tidsåtgång (h) Timkostnad (kr/h) Snösvängar/år* Total kostnad (kr)
Renhållning 3 675 20 40500

Renhållning 12 kr/m2
 

 
 
 

 



 
 

Bilaga 7. Diskussionsunderlag för utformning av Storgatan, Piteå. 
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