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Underlag till investeringsprojekt

Investeringsprojekt: Belysning Storgatan Belopp:

2017:  150 000 kr

Beskrivning av projektet:
Varje år smyckas Storgatan med vinterbelysning från skyltsöndag till ca mitten på februari. Belysningen spri-
der trivsel och stämning i centrum och uppskattas så väl av medborgare som av affärsidkare. Belysningen är 
viktig för att Piteå centrum skall vara attraktivt både för invånare och besökare.

Elförsörjningen till vinterbelysningen är mycket bristfällig. För att få gågatans ljusnät att lysa krävs att flera 
hundra meter skarvsladd dras.  Arbetet är inte säkert ur arbetsmiljösynpunkt och elsäkerheten kan också 
ifrågasättas. Alla dessa förlängningssladdar med skarvar som ligger ute i regn och snö är inte elsäkert.  

Arbetsmiljön och elsäkerheten skulle förbättras drastiskt om det vid varje vire som finns spänd över gåga-
tan finns ett fast eluttag. Dessa eluttag kan även nyttjas för andra dekorationer eller av tillfälliga försäljare 
på stan. Strömförsörjningen längst med gågatan borde vara en angelägen fråga för hela kommunen när det 
gäller att bygga den infrastruktur som krävs för att möjliggöra en attraktiv och levande stadskärna. 

Installation av fasta eluttag efter Storgatan

- Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt)
 Kan innebära ökade möjligheter till elförsörjning för tillfällig försäljning och jippon av olika karraktär.

Syfte/mål:
• Avsevärt förbättrad arbetsmiljö
• Höjd elsäkerhet
• Bättre elförsörjning för tillfällig försäljning

Fullständig investeringskalkyl:

- Investering 2017 (beräkningsgrunder)

Elektriker och material  ......................................................................................................................... 150 000:-
          
Total kostnad......................................................................................................................... 150 000:-



- Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)
Inga effekter har uppdagats.

Investeringen medför inga ökade driftkostnader för elförsörjningen.  
Investeringen gör det däremot möjligt att klara uppsättning och ned-
tagning av dekorationsbelysningen med befintliga driftmedel.

Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden.

Barn och unga
Viktigt för barn och ungdomar med en god livsmiljö. 

Utbildning, arbete och näringsliv
Tillfälliga arbeten skapas vid arbetets genomförande.

Demokrati och öppenhet
Gågatan och centrala Piteå är en viktig mötesplats för stadens invånare. 

Livsmiljö
En tilltalande stadsbild är viktig för att skapa en attraktiv boendeort med god livsmiljö. Dessa åtgärder 
möjliggör en säker uppsättning av vinterbelysningen på Gågatan vilket bidrar till att det offentliga rummet 
upplevs som attraktivt, tryggt och trivsamt. Belysningen har även en trygghetsskapande effekt. och bidrar till 
en trevlig atmosfär i centrum vintertid.

- Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader)


