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Agenda

1. Välkomna
2. Status aktiviteter
3. Associationsfrågor med PWC
4. Risker runt ägande att hantera
5. Tidplan
6. Vattenverksplacering
7. Diskussion
8. Beslut från politiska Styrgruppen



Status aktiviteter
Administrativa
• Förslag på ny tidplan framtagen för diskussion utifrån förra mötet.
• Alternativen av Vattenverksplacering fördjupas med tillståndsutredning (Tyrens). 
• Arbetet med alternativ distributionslösning för Älvkarleby kommun inte klar
• Arbetet med associationsfrågorna fortgår.
• Viktning och ekonomisk uppskattning av Vattenverksplaceringen pågår. Resultatet pekar mot att Västanån är 

bättre ur mjuka aspekter och Västanån ur tekniska och ekonomiska aspekter.
• Planerar att efter semestern diskutera låneutrymme med kommunchef och ekonomichef i Älvkarleby för 

ägande enligt alternativ 1 (Älvkarleby)
• Riskanalys på olika ägandeformer är påbörjade.

Teknik
• Vid beredningsförsöken intill brunn 1601 visar nu positiva signaler även Mangan. En PH justering görs för att se 

om processen nu är självgående.
• Försök med reducering av kalk försenade. Beror av Manganförsöken. Utrustning är på plats. Ny startpunkt är 

någon gång under juni.
• Infiltration område A (Mon) färdigbyggt och infiltration påbörjas onsdag V24 (1 vecka sent). 
• Infiltration område D (Fråganbo) underbyggnation. Start infiltration planerad till mitten av juli
• Brunn 4 borras under september. Drift under första veckan i oktober (Elförsörjningen avgör möjlig start)



Associationsfrågor

Diskussioner med PwC, Emil Forsling



Summering tidplan
• Utredningar inför WS klara månadsskiftet sep/okt 2017

• Workshop med KS Älvkaleby kommun och Gävle kommun i november 
2017

• Beslut om genomförande Feb alt. Apr 2018?

• Teoretiskt tidpunkt för tillstånd i mark och miljödomstolen juni 2020.

• Beräknad tidpunkt för Vattenverk i drift (om tillstånd) är tidigast december 
2021

• Föreslagen tidpunkt för Infiltration i drift 2023

\\gavle.se\Usr$\gka\1\aab265\ProgramData\Skrivbord\VÄG Politisk styrgrupp\Tidplan bantad_Arbetsmaterial TW.xlsx
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Alternativa placeringar i Ä-by

C

A

B

• A sågs tidigare mest praktisk ur ett 
”koncentrationsperspektiv”.

• B bra alternativ till A då mindre 
allmänna intressen påverkas och till 
ungefär samma kostnad

• C ger mindre påverkan på allmänna 
intressen men avsevärt dyrare.

Projektet föreslår att alternativ A utgår 
och ersätts av B i fortsatta utredningen



Diskussion



Beslut från Styrgruppen

• Datum för workshop med KS sätts till 24 november 2017,
• Mål för beslut i KF om eventuell fortsättning sätts till februari 2018, reservtid 

är april 2018
• Alternativ B (Västanå MC) och C (Älvboda) utreds vidare för 

vattenverksplaceringen, Alternativ A (Västanån Syd) utgår
• Association, GVAB skall höra med Kommuncheferna och Ekonomicheferna i 

respektive kommun om finansieringsmöjligheterna,
• Projektet har köper efter semestertiderna aktuell mark av Bergviks Skog, 

GVAB skall dock diskutera med Älvkarleby kommun om det är okej för dem 
att ta över och sköta ej nyttjad mark, även om utredningen övergår i 
utförande

• Nästa möten 2017-09-29 och 2017-10-27



Tack för deltagandet och 
engagemanget!


