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Uppbyggnaden av Luleås VA-system vid sekelskiftet 
1900 

En djärv ”miljö”-satsning i en tid av teknisk och 
vetenskaplig omdaning 

 
När Luleå stad planerade och byggde upp dess vatten- och avloppsnät vid sekelskiftet 1900 
rörde det sig om en mycket djärv ”miljö”-satsning. Djärv därför att man inte hade någon 
tidigare erfarenhet av att anlägga ett så omfattande infrasystem. Vid andra halvan av 1890-
talet fanns visserligen i Luleå ett begränsat elnät (gasproducerad el för leverans till offentliga 
inrättningar2) såväl som telenät (ett 70-tal abonnenter3). Projektet att anlägga vatten- och 
avloppsledningar till huvuddelen av fastigheterna på stadshalvön stod dock i en klass helt för 
sig själv. Ett hållbart och robust infrasystem skulle anläggas för transport av vätskor i rör 
långt ner i marken under byggnader och gator, och näten fick varken läcka eller släppa in skit. 
Djärvt också därför att det var ett oerhört expertberoende projekt, där stadsledningen måste 
lägga en mycket stor investering helt i händerna på externa experter. Djärvt därför att 
experterna inte hade erfarenhet av att anlägga VA-nät på så nordliga breddgrader.  

Varför benämna det en ”miljö”-satsning? När man använder begreppet miljö i historie-
skrivning löper den risken att bli anakronistisk genom att begreppet inte användes, åtminstone 
inte med den betydelse det har idag, så tidigt som vid sekelskiftet 1900. I denna text är det 
dock rimligt att vi accepterar en bred definition av begreppet miljö och bl.a. inbegriper 
sanitärt engagemang (för en förbättrad allmän hälsa) i definitionen, såsom speglandes en tidig 
form av miljövärderingar. Vid sekelskiftet 1900 fanns det ett växande motstånd mot den 
industriella föroreningen av luft och vatten, men också mot de kommunala avloppssystemens 
förorenande av vattendragen. Man kallade det inte miljöproblem utan vattenförorening, 
luftförorening, förgiftning osv., och man placerade in de nya problemen i gamla fack. 
Föroreningsfrågor blev framförallt en fråga om hälsoskydd som kom att skötas av 
hälsovårdande myndigheter.4 Betraktar man för övrigt människan som en del av naturen kan 
ett engagemang för en bättre hälsa för människan rimligtvis betraktas som ett miljö-
engagemang. 

Det var ett allmänt centralt argument vid anläggandet av vattenledningsnät under slutet 
av 1800-talet, att de främjade den allmänna hälsan/var sanitetsfrämjande genom att de 
underlättade för en förbättrad individuell hygien och skapade förutsättningar för minskandet 
av sjukdomsspridningar genom att man då lättare kunde hålla gårdar och gator renare. Enligt 
1800-talets smittospridningsteorier, före bakteriologin, var det odörer och ångor som 
utsöndrades från förorenade källor (allt från avfallshögar till vattendrag) som ansågs sprida 
sjukdomar.5 I Luleå, där man inledningsvis framförallt intresserade sig för att anlägga ett 
avloppsnät, användes sanitetsargumentet som argument även för avloppsnätet. 

                                                 
2 Lundholm (1996). 
3 Löfgren (2007). 
4 Lundgren (1999). 
5 Nilsson (1994); Drangert, Nelson och Nilsson (2002); Nelson och Rogers (1994); Pitkä-Kangas (1996). 

 1



Det övergripande syftet med det forskningsprogram som denna rapport är en del av, är 
att analysera i vilken utsträckning miljöpolitiken kan utformas för att på ett effektivt sätt 
reflektera vetenskaplig kunskap om miljöproblem såväl som tekniska lösningar på 
miljöproblemen i syfte att nå en hållbar6 hantering av de miljöproblem som följer av 
användandet av tekniska system. Programmets fokus ligger på en hållbar hantering av de 
miljöproblem som följer av dagvattenutsläpp i Luleälven.7 Syftet med denna historiska 
delrapport är att kartlägga planeringen och uppbyggnaden av Luleås VA-systemet vid förra 
sekelskiftet. På så vis kan vi erhålla kunskap om sammansättningen på samt funktionen av de 
tekniska system (vatten och avlopp) vilka bidrar till miljöproblemen i fokus för 
forskningsprogrammet såväl som inverkar på möjligheten att mer hållbart hantera dem. 
Vilken inverkan har vetenskaplig och teknisk utveckling haft på systemens utformning? I 
vilken mån har idéer om hållbarhet historiskt påverkat utformningen av systemet? Vilka 
grundläggande lärdomar kan vi dra av detta i utformandet av en hållbar miljöpolitik idag? 
Dessa utgör de centrala frågeställningarna i föreliggande rapport. 

VA-system, såväl som andra infrasystem, har varit och är fortfarande oumbärliga för 
städers funktion och utveckling. De ingriper stort i den enskildes vardagsliv (Hur många 
gånger per dag nyttjar Du VA-systemet? Vad gör Du om det upphör fungera?) och präglas 
samtidigt av en stark spårbundenhet till följd av bl.a. höga initiala investeringskostnader.8 
Hushållen har blivit starkt beroende av VA-systemens tjänster samt har via ökade 
inkomstnivåer bidragit till systemens ständiga utbyggnad. Samtidigt har spårbundenheten/ 
trögheten i såväl systemens tekniska struktur som i den organisatoriska struktur (bl.a. 
kommunal förvaltning) som omger tekniken, motverkat omdaningar i systemen. Nya VA-
system anläggs och används på i stort sett samma sätt som alltid trots nya 
bebyggelsestrukturer, livsstilar, tekniker och miljöperspektiv.9 Dessa karakteristika innebär 
stora utmaningar för den miljöpolitik som syftar till att nå en hållbar hantering av 
miljöproblem relaterade till VA-system.   

I Naturvårdsverkets rapport Sustainable consumption: research and policies (2005) 
konstateras att mycket samtids- och framtidsforskning hittills behandlat frågor relaterade till 
det hållbara samhället i Sverige, men att dessa frågor mycket sällan behandlats ur ett 
historiskt perspektiv. Ett viktigt undantag utgörs dock av delprojektet Infrasystem och 
samhällsutveckling i ett uthållighetsperspektiv inom forskningsprogrammet Vägar till uthållig 
utveckling – beteenden, organisationer, strukturer (Utvägar) som pågick under perioden 
1996-2001. Delprojektet drevs under ledning av Arne Kaijser, professor vid avdelningen för 
teknik- och vetenskapshistoria, KTH. Utgångspunkten för detta projekt var att val och 
utformning av infrasystem spelar en central roll för möjligheten att uppnå ett hållbart samhälle 
samt att man för att kunna ändra på redan existerande system och påverka valet av nya system 
i en mer miljövänlig riktning behöver skaffa sig en stor förståelse för systemens dynamik, en 

                                                 
6 Här avses framförallt den ”miljömässiga” aspekten av hållbarhet. 
7 Forskningsprogrammet – Policyskapande för adaptiv förvaltning av naturresurser – finansieras av Formas 
(2006-2008).  
8 Om spårbundenhet, se bl.a. Arthur (1989). 
9 Möller (1998), s. 7:2. 



förståelse som historiska studier kan bidra med.10 Arne Kaijser och Avdelningen för teknik- 
och vetenskapshistoria deltog även i forskningsprogrammet Strategier för hållbara 
infrasystem (avslutades 2000) i samarbete med Centrum för miljöstrategisk utveckling (FMS). 
Även här studerades de stora tekniska systemens roll i en hållbar samhällsutveckling och det 
konstaterades att infrasystemen – samhällets stora tekniska system för transport, energi, 
vatten, kommunikation etc. – spelar en strategisk roll i en hållbar samhällsutveckling genom 
det sätt på vilket de fungerar och påverkar konsumtionsmönster. Detta tillsammans med 
systemens sociotekniska karaktär – förändringar i systemen är i hög grad beroende av sociala 
processer som maktförhållanden, ekonomiska intressen och människors värderingar – gör det 
till en stor utmaning att utforma hållbara infrasystem. I projektet nådde man slutsatsen att 
nyckeln till ett framgångsrikt utvecklande av hållbara infrasystem ligger i genomgripande och 
icke-marginella förändringar av infrasystemen, såsom systemsynergier och sociala 
innovationer, där systemsynergier handlar om en effektiviserad produktion av infrasystem-
tjänsterna genom en ökad samordning (mellan system eller mellan system och bebyggelsen), 
och där sociala innovationer handlar om nya kombinationer av varor, tjänster och eget arbete 
för att möta de behov som infrasystemen tillgodoser, vilket i sin tur kan inbegripa kraftig 
transformerade eller helt nya sociotekniska system.11

I ”The Sanitary City – Urban Infrastructure in America from Colonial Times to the 
Present” undersöker den amerikanske historikern Martin V. Melosi de amerikanska städernas 
vatten-, avlopps- och avfallssystem från kolonialtiden fram till år 2000. Han analyserar 
utvecklingen av dessa ”sanitary services” samt dess inverkan på urban tillväxt och miljö. I sin 
analys utgår Melosi bl.a. från teorin om spårbundenhet (path-dependence) och menar att han 
med en sådan ansats kan bedöma effekterna av policyval gjorda under implementeringen av 
systemen. Bland annat konstaterar han hur;12

 
[t]he concept of “path dependence” provides perspective on the serviceable life of  
technologies of sanitation and the constraint of choices available to later generations of  
decisions-makers. Or, put another way, there are major constraints on present  
alternatives because of past choices.13

 
Inte minst ansträngningarna under systemens barndom, att göra dem permanenta, bidrog 
enligt Melosi till att bromsa den urbana utvecklingen och skapa städer med prematura och 

                                                 
10 Kaijser m.fl utgick från tre delteman. Inom det första studerades de processer som bidrar till att infrasystem 
byggs fast eller ”rotas” i samhället. Inom det andra temat undersöktes samspelet mellan utbyggnaden av 
infrasystem och bebyggelseutvecklingen, medan det sista temat rörde effekterna av infrasystemsutbyggnaden på 
naturresursexploatering och landskapsomvandling. Se http://www.kth.se/hallbar/miljosystemanalys/kaijser.html, 
och Ways ahead. Paths to Sustainable Development – Behaviour, Organizations, Structures (2002). 
11 Vad gäller begreppet sociala innovationer framhålls att det historiskt ofta varit så att den tekniska utvecklingen 
öppnat nya möjligheter vilka kunnat exploateras först efter att nya organisatoriska lösningar och nya 
konstellationer av aktörer identifierats. Tekniska landvinningar som t ex möjliggjorde gastillverkning och 
gjutandet av gasledningar i järn, kunde exploateras i större skala först när gatubelysningen gav en stor första 
marknad. Därefter expanderade gasen in i byggnaderna. Liknande kopplingar finns gällande järnvägen och 
vattenledningsnätet (http://www.infra.kth.se/fms/forskning/avslutade/hallbarainfrasystem.htm). 
12 Melosi (2000), s. 2ff. 
13 Melosi (2000), s. 10. 
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förlegade strukturer. Fokuseringen på projektdesign och systemens hållbarhet tenderade att 
göra systemen motståndskraftiga mot förändring och begränsa mängden uppmärksamhet som 
lades på långsiktig planering av systemen. Melosi utgår vidare från systemteorin i 
identifieringen och förklaringen av systemens utveckling och struktur, vilket motiverar att 
såväl de rent materiella komponenterna som de administrativa enheter som omgärdar tekniken 
behandlas i analysen. Genom en grundläggande ekologisk ansats betraktar han dessutom 
utvecklingen av systemen i relation till dess omgivning.14

Med det syfte som denna rapport har – att analysera uppbyggnaden av Luleås VA-
system vid förra sekelskiftet, med fokus på den vetenskapliga och tekniska utvecklingens 
inverkan, och på inverkan av idéer kring hållbarhet – lämpar sig Melosis konceptapparat i 
”The Sanitary City – Urban Infrastructure in America from Colonial Times to the Present” 
väl. Med spårbundenhetsteorin motiveras att fokus läggs på uppbyggnadsfasen (med allt vad 
det innebär av initiala motiv och val och dess betydelse för framtida val), såväl som en 
grundläggande systemansats som tar hänsyn till miljöfaktorer och som motiverar oss att 
intressera oss för faktorer utöver de rent tekniska som inverkat på vatten- och avloppsnätens 
utformning. Nedan presenteras ett sammandrag av delar av Melosis resultat (vatten- och 
avlopp, ej avfall). Presentationen av Melosis resultat motiveras av att den tydliggör 
konceptapparatens inverkan på analysen och av att den sätter den lokala och nationella 
(svenska) VA-utvecklingen i ett vidare geografiskt sammanhang. Uppbyggnaden av VA-
system genomfördes parallellt i Sverige och USA (andra halvan av 1800-talet) under det att 
den genomfördes tidigare i stora delar av övriga Europa. 

 Utöver ett sammandrag av Melosis resultat kommer rapportens första del att innehålla 
en översiktlig kartläggning av den svenska utvecklingen ur ett tekniskt-vetenskapligt och 
kommunaltekniskt perspektiv i syfte att öka förståelsen för den lokala utvecklingen i Luleå 
(sätta den i sitt sammanhang). Rapportens andra del inleds med en översikt över Luleås 
avfallssituation i slutet av 1800-talet i syfte att belysa sannolika motiv bakom uppbyggnaden 
av Luleås VA-system och till att staden, åtminstone initialt, premierade uppbyggnaden av ett 
avloppsnät framför ett vattenledningsnät. Rapportens huvuddel (drygt 40 sidor) utgörs av en 
ingående kartläggning av VA-systemets uppbyggnad i Luleå vid sekelskiftet 1900. Här 
studeras processen från initial planering till färdigt system – centrala aktörer och institutioner 
träder fram såväl som problem (och lösningar) av teknisk och organisatorisk karaktär. I 
rapportens avslutande del – slutsatser – analyseras utvecklingen utifrån rapportens centrala 
frågeställningar och spårbundenhetsteorin.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Melosi (2000), s. 2ff. 
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Del 1 Uppbyggnaden av VA-system i Sverige och USA under 
andra halvan av 1800-talet 

 
 

Den amerikanska utvecklingen under decennierna kring sekelskiftet 1900 – 
brittisk expertis, allmän hälsa, och stora teknikval i ”hållbarhetens”15 
tecken 

 
I analysen av den amerikanska VA-historien lyfter Melosi fram implementeringen av dessa 
nya urbana ”sanitary services” under 18- och 1900-talen, som medvetna försök hos besluts-
fattare att lösa de problem som uppstod i samband med att städer och stadsbefolkning började 
växa explosionsartat. Det var förespråkare av sanitära värden och ingenjörer som från stad till 
stad förmedlade teknisk och vetenskaplig expertis kring systemen samtidigt som de spred och 
var mottagare för den rådande miljösyn som formade systemen. Ett vanligt argument för att 
bygga upp VA-system var att de ansågs stimulera urban tillväxt. Ofta framhöll förespråkarna 
av den nya tekniken behovet av att tjänsterna levererades centralt (en leverantör), för att 
säkerställa systemens effektivitet och möjligheten att kontrollera dem. Melosi påpekar att 
eftersom VA-systemen betraktades som permanenta lösningar på vattenförsörjningsproblem 
såväl som på avfallsproblem och smittospridning, har beslut som togs på 1800-talet i samband 
med att systemen byggdes upp kommit att få genomgripande inverkan på städer mer än ett 
sekel senare.16

När amerikanska vatten- och avloppssystemen började byggas upp under andra halvan 
av 1800-talet skedde detta under stort inflytande från brittisk expertis (civilingenjörer och 
ledande aktörer inom allmänna hälsovården). Britterna förde med sig smittospridningsteorin 
(miasmatic theory), vilken betraktade avloppsgaser och ruttnande avfall som de stora hoten 
mot den allmänna hälsan. Teorin betonade således behovet av en god sanitär miljö i 
bekämpningen av epidemier. Melosi påpekar att våra moderna VA-system, dess brister till 
trots, således bygger på protosystem från 1800-talet som uppmanade till storskalig utövning 
av tidiga hälso- och miljövärderingar (vikten av en sanitär miljö).17  

I några amerikanska städer utmanades den traditionella avloppsdeponeringen 
(avfallsbrunnar) redan på 1830-talet av såväl befolkningstillväxt som utbyggda vatten-
ledningsnät.18 Det var dock först från sent 1880-tal och framåt, när nationen ställdes inför en 
mycket dynamisk urban tillväxt och utveckling, som en intensiv uppbyggnad av VA-system 
kom igång i USA. Systemen designades för att utgöra permanenta lösningar på hot mot den 

                                                 
15 Med apostrofering vill jag markera hur begreppet ”hållbarhet” i detta sammanhang kan knytas till den 
drivkraft som Melosi lyfter fram fanns i sanitetstjänsternas barndom, i att göra systemen permanenta, eller om 
man så vill hållbara (dock utan anknytning till miljön). Dessutom påtalar Melosi hur man i samband med att man 
talar om sanitetstjänsternas barndom och deras framväxt ur sanitetsrörelsen kan omtala dem som system som 
speglar en tidig form av miljövärderingar. Således kan begreppet hållbarhet, med såväl den rent fysiska som 
miljörelaterade betydelsen, knytas till sanitetstjänsternas barndom. 
16Melosi (2000), s. 8ff. 
17 Melosi (2000), s. 12f. 
18 Melosi (2000), s. 91. Vattenledningsnät kunde uppföras utan att avloppsnät samtidigt uppfördes. 
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allmänna hälsan och för att erbjuda bekvämlighet för stadsinvånaren. Vad beträffar den 
revolution som samtidigt skedde inom bakteriologin utgjorde den enligt Melosi visserligen ett 
effektivt verktyg i kampen mot epidemiska sjukdomar genom att den bidrog till upp-
byggnaden av bakteriologiska laboratorier, samt till vaccinationer och immunisering. Däremot 
fick bakteriologins landvinningar till en början inte särskilt stort genomslag i designen av VA-
systemen, där istället den starka önskan att finna permanenta lösningar på sanitetsproblemet 
fick styra.19 Smittoämnesteorin och rädslan för avloppsgas förlorade i inflytande först vid 
sekelskiftet i samband med att bakteriologin då helt tog över i hälsodebatten.20 Så länge som 
smittoämnestoerin hade ett centralt inflytande lades, utöver vid systemens (tekniska) 
hållbarhet, stor vikt vid att avloppssystemen skulle vara luft- och vattentäta. När 
bakteriologins inflytande ökade vid sekelskiftet 1900 flyttades uppmärksamheten till änden av 
avloppsrören och till föroreningen av vattendragen. Detta hade inte tidigare stått i fokus vilket 
bl.a. bidragit till att (speciellt större) städer med kombinerade avloppssystem (gemensamma 
rör för spill- och dagvatten) upplevde allvarliga vattenföroreningsproblem vid sekelskiftet.21

I regel premierades och byggdes vattenledningsnät upp före avloppsnät i USA. En viktig 
anledning var enligt Melosi att avloppsvattendeponering, till skillnad från vattenförsörjning, 
länge betraktades som ett individuellt ansvar. Den stora drivkraften bakom uppbyggnaden av 
avloppsnät, när detta väl skedde, utgjordes av de deponeringsproblem (av avloppsvatten) som 
följde med uppbygganden av vattenledningsnäten. Andra drivkrafter utgjordes enligt Melosi 
av det ökade markvärde som visade sig uppstå i stadsdelar med avloppsnät, den ineffektiva 
markanvändning som avträdesgropar innebar, samt stads- och befolkningstillväxten i 
allmänhet (mer folk = större deponeringsproblem).22  

När avloppsnät väl etablerats betraktades de i högsta grad som en stadsangelägenhet, 
inte minst därför att de växte fram i en tid då allmän hälsa ansågs utgöra ett offentligt ansvar 
och då det för det stora flertalet inte fanns möjlighet att privat finansiera avloppsledningar. 
Det var i regel en stor ekonomisk utmaning för städerna att finansiera avloppsnäten, inte minst 
eftersom man mer eller mindre nyligt investerat i vattenledningsnät. År 1920 var trots allt 87 
% av USA:s urbaniserade yta försedd med avloppsnät och knappt halva befolkningen (i stad 
och på landsbygd) hade tillgång till avloppsservice som nu länge betraktats som en central 
förbättring av den urbana sanitära miljön.23 Enligt Melosi tenderade emellertid amerikaner 
under lång tid att betrakta vatten- och avloppssystem som särskiljda och inte som ett 
integrerat vatten- och avloppssystem där systemets båda funktioner utgjorde två länkade delar 
i ett större sanitärt system.24  

Under hela 1800-talets andra hälft utgjorde fortfarande de omfattande underjordiska 
avloppssystemen nya påfund och ingenjörer hade fullt upp med att lösa systemets basala 
funktioner, såsom hur man skulle ta hand om dagvatten, om avloppsvattnet skulle behandlas 

                                                 
19 Melosi (2000), s. 13. 
20 Melosi (2000), s. 154f. 
21 Melosi (2000), s. 162. 
22 Melosi (2000), s. 149. 
23 Melosi (2000), s. 149ff. 
24 Melosi (2000), s. 92f. 
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etc. Tidigt nyttjades kombinerade system (spill- och dagvatten i samma rör). Melosi menar att 
kombinerade system utvecklats utifrån försummelse i Europa när fastighetsägare kopplat 
avloppsledningar till redan existerande underjordiska dagvattensystem i samband med att de 
installerade rinnande vatten och WC i sina fastigheter.25 Vid sekelskiftet tenderade framförallt 
större amerikanska städer ha byggt upp kombinerade system, och mindre städer, separat 
system, där det inte sällan stannade vid endast ett system (för slaskvatten, vilket krävde lägre 
investeringar än dagvattensystemen). Det var dessutom fortfarande en öppen fråga huruvida 
avloppssystemet exempelvis skulle förses med gatubrunnar eller ej.26 Melosi påpekar att 
amerikanska städer stod inför ytterligare ett antal stora problem när avloppssystemen skulle 
etableras; (a) de skulle bli ett permanent inslag i städernas infrastruktur men byggas upp inom 
samtidens begränsade ekonomiska ramar; (b) de skulle besitta expansionskapacitet (inte minst 
för att kunna fördela kostnaderna över flera år); och (c) systemet skulle skydda den allmänna 
hälsan och utgöra ett effektivt vapen mot framtida epidemier.27   

De bakteriologiska landvinningarna i slutet av 1800-talet förmådde inte skapa ett 
tillräckligt åtagande gentemot avloppsproblematiken, men bidrog parallellt med de ökande 
utsläppen till rättstvister mellan större uppströms och nedströms städer.28 Speciellt där 
kombinerade system nyttjades blev problemen med förorenade vattendrag markanta under 
decennierna kring sekelskiftet, och det blev tydligt att dessa system inte var lämpliga i 
sammanhang där avloppsvattnet inte behandlades före utsläpp. Problemen med de förorenade 
vattendragen bidrog till att aktualisera frågan om vattenfiltrering kontra avloppsbehandling, 
dvs. borde vattnet filtreras innan det tillfördes vattenledningsnätet eller borde avloppsvattnet 
behandlas innan utsläpp i recipienten?29

På 1880-talet hade redan omkring en tredjedel av alla urbana hushåll WC i USA och 
vattenkonsumtionen ökade snabbt.30 Uppfattningen bland inte minst många ingenjörer var 
dock att avloppsutsläppen ännu inte förorenade amerikanska vattendrag värre än att 
recipienternas självrensande/utspädningsförmåga ”klarade biffen”.31 Då var gödningsmetoden 
och kemisk fällning (se nedan) redan väl etablerade avloppsbehandlingstekniker i delar av 
Europa, såväl som periodisk filtrering, men inte någon av dessa tekniker nyttjades i någon 
större omfattning i USA innan 1880. Avloppsbehandlingstekniker skulle dock komma att 
spela en allt centralare roll i USA såväl som i Europa under kommande decennier. Melosi 
presenterar en relativt ingående översikt över denna utveckling. 

Viss uppmärksamhet hade tilldelats avloppsbehandlingstekniker redan vid mitten av 
1800-talet i delar av Europa såväl som i USA, som en reaktion mot spridningsteknikens 
(vattendragens självrenande förmåga) otillräcklighet. På 1850-talet började avloppsvatten att 
nyttjas som gödningsmedel (gödningsmetoden) i Storbritannien och metoden fick fäste såväl 

                                                 
25 Melosi (2000), s. 92f. 
26 Melosi (2000), s. 155 och 159. 
27 Melosi (2000), s. 154f. 
28 Melosi (2000), s. 165. 
29 Melosi (2000), s. 161. 
30 Melosi (2000), s. 91. 
31 Melosi (2000), s. 98. 
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på delar av den europeiska kontinenten som i den amerikanska västern. Tekniken med 
periodisk (intermittent) filtrering som utvecklades i Storbritannien på 1860-talet och som 
förfinades i USA på 1880-talet (avloppsvattnet filtrerades på sandbäddar som dränerades med 
naturlig sand eller sten), betraktades dock som överlägsen gödningsmetoden. I USA spreds 
den periodiska filtreringsmetoden på östkusten från 1880-talet och framåt genom att där fanns 
naturlig förekomst av sand (1934 fanns 600 amerikanska verk med periodisk filtrering32). 
Metoden utgjorde genom dess betoning på biokemisk oxidation ett viktigt steg i 
avloppsreningsteknikens utveckling. Även kemisk utfällning nyttjades under slutet av 1800-
talet, men lämpades bäst som hjälpbehandling och blev så småningom ersatt med andra 
tekniker.33  

När kontaktfiltret utvecklades i Storbritannien under 1890-talet speglade detta ett 
markant brott mot den gamla filosofin att avloppsbehandling handlade om förhindrande av 
förruttnelse (arv från smittospridningsteorin) och en övergång till filosofin att det handlade 
om att underlätta den biologiska process som naturligt förstörde föroreningarna i avloppet. 
Melosi konstaterar att kontaktfiltertekniken utvecklades i en politisk kontext (i Storbritannien) 
där avsikten primärt var att möta politiska syften – att blidka en allmän opinion mot 
förorening med så små investeringar som möjligt – men att tekniken i slutändan visade sig 
vara mycket framgångsrik. Tekniken vidareutvecklades i såväl Storbritannien som i USA 
vilket resulterade i både kontaktbäddar och droppfilter (”trickling filter”). Det handlade om att 
finna den effektivaste och billigaste metoden för oxidering av avloppsvatten. Droppfiltret 
(som utvecklades i USA) fick störst uppmärksamhet i Storbritannien genom att de lokala 
förutsättningarna var bättre där för denna teknik än för periodisk filtrering (man hade inte lika 
god tillgång på naturlig sand som exempelvis den amerikanska östkusten).34

Den biologiska teknik som vid sekelskiftet uppvisade störst mångsidighet var den 
septiska tanken som – påpekar Melosi – i någon mening var en efterträdare till latrin-
gropen/kloakbrunnen. Den septiska tanken utvecklades parallellt i Frankrike, Storbritannien 
och i USA under 1800-talets två sista decennier och dess främsta värde utgjordes av att den 
bidrog till att sedimentera och (i frånvaro av syre) i ett första steg förruttna fasta föroreningar i 
avloppsvattnet (tekniken bidrog dock inte med någon praktisk lösning på den slutliga 
depositionen av avfallet). Den septiska tanken fick sitt stora genombrott genom Imhoff- (eller 
Emscher-) tanken som utvecklades i Tyskland under tidigt 1900-tal. Imhofftanken bestod av 
två våningar och möjliggjorde en snabb och effektiv sedimentering av slam. I såväl USA som 
i Europa blev processen den mest populära i förberedandet av avloppsvatten inför fortsatt 
behandling. Inte minst i USA bidrog erfarenheten av temperaturväxlingar och kraftig 
nederbörd till att Imhofftanken föredrogs framför slamhantering på bäddar.35 På 1910-talet 
togs ett nytt stort steg i samband med att man i USA utvecklade den aktiva slamprocessen (the 
activated sludge process), där luftning användes för att fälla ur föroreningar till 98 procentig 

                                                 
32 Melosi (2000), s. 168. 
33 Melosi (2000), s. 167ff. 
34 Melosi (2000), s. 169f.  
35 Melosi nämner också Liernursystemet (avloppsvatten hanterades genom vakuum och användes som 
gödningsmedel i jordbruket (utvecklades i Holland) och försök att desinficera avlopp genom klorid och 
elektrolys, såsom ytterligare avloppsreningstekniker som utvecklades kring sekelskiftet (Melosi, 2000, s. 171f). 
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renhetsgrad och 90 procentig bakteriell reduktion. Processen krävde dessutom en mycket liten 
yta. Den slutliga depositionen av slammet var dock ett kvarvarande problem som inte skulle 
komma att lösas förrän under efterkrigstiden.36

Under decennierna kring sekelskiftet var det sammanfattningsvis biologiska organismer 
som betraktades som de primära förorenarna och det var företrädesvis biologiska metoder 
som nyttjades i vatten- och avloppsbehandlingssyften (fram till ca 1880 användes biologiska 
och kemiska metoder parallellt). Metoderna utvecklades under andra halvan av 1800-talet, i 
regel först i Storbritannien men snart även i USA. Så sent som 1920 släpptes dock fortfarande 
hela 80 % av det totala avloppsvattnet i USA ut obehandlat i vattendrag. Viktigt att komma 
ihåg är att utspädnings-/spridningsteorin fortfarande var högst levande under decennierna 
kring sekelskiftet, inte minst bland de ingenjörer som konstruerade systemen. De förespråkade 
i allmänhet spridning i kombination med en systematisk plan över hur vattenförsörjningen 
skulle säkras. Här ingick i allmänhet vattenfiltrering framför avloppsbehandling, i kom-
bination med utsläppsgränser över vad ett vattendrag kunde klara för att vattnet skulle vara 
möjligt att rena. Det fanns också sanitetsförespråkare och tjänstemän inom den allmänna 
hälsovården, såväl som en del ingenjörer, som allt mer kom att ifrågasätta spridningsteorin 
från 1890-talet och framåt, och som förespråkade avloppsbehandling.37 Denna grupp spelade 
under flera decennier en nyckelroll i att ge uppmärksamhet föroreningsproblemet ”at the end-
of-pipe”.38  

Om man under 1880-talet fortfarande var upptagen med att bli medveten om värdet av 
vatten- och avloppssystem, och alltjämt var ovetande om systemens fulla potential – både som 
väktare av den allmänna hälsan och som källa till nya miljöutmaningar – förelåg således 
endast något decennium senare en debatt om avloppsbehandling kontra filtrering av vatten.39 
Melosi poängterar att trots att det fram till 1920-talet förelåg en skiljelinje mellan majoriteten 
ingenjörer och de som förespråkade avloppsbehandling, förtjänar inte ingenjörerna att hamna 
på ”fel sida” i miljödebatten då; 

 
filtration as opposed to source treatment is as much a question of responsibility 
for the quality of water to be utilized – albeit a narrower environmental 
perspective – than treatment.40

 
Vad gäller slutligen VA-systemens geografiska och sociala utbredning i USA under 

decennierna kring sekelskiftet var det inte sällan så att den amerikanska arbetarklassen 
missgynnades genom att arbetarklassområdena strax utanför de centrala affärsdistrikten fick 
vänta på att nätet skulle dras dit. Nybyggarområden strax utanför arbetarklassområdena kunde 

                                                 
36 Melosi (2000), s. 170ff. 
37 Melosi (2000), s. 162f. 
38 Melosi (2000), s. 173f. 
39 Melosi (2000), s. 98f. 
40 Melosi (2000), s. 173. 
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däremot i vissa fall tidigt åtnjuta avloppsservice. Fastighetsbyggarbranschen hade stort 
inflytande på denna utveckling (VA-systemen ökade värdet på fastigheterna).41

 
 
Tekniska och vetenskapliga perspektiv på tidig svensk VA-uppbyggnad 

 
Syftet med föreliggande avsnitt är att översiktlig kartlägga den svenska utvecklingen under 
andra halvan av 1800-talet och tidigt 1900-tal på VA-området ur ett tekniskt-vetenskapligt 
perspektiv i syfte att sätta den lokala utvecklingen i Luleå i ett samanhang. Avsnittet baseras i 
hög grad på Erik Isgårds gedigna historieskrivning kring den svenska VA-teknikens 
utveckling under 18- och 1900-talen – I Vattumannens tecken: svensk VA-teknik från trärör 
till kväverening – från 1998. Avsnittet är emellertid också uppbyggt på värdefull information 
inhämtat ur bl.a. Jonas Hallströms Constructing a pipe-bound city: a history of water supply, 
sewerage, and excreta removal in Norrköping and Linköping, Sweden, 1860-1910 (2002), och 
Anders Cronströms Stockholms tekniska historia. 3, Vattenförsörjning och avlopp (1986). 

 
De tidigaste vattenledningsnäten – spridningen, motiven, tekniken och vetenskapen 
Flertalet av Sveriges städer upprättade vatten- och avloppssystem under 1800-talets två sista 
och 1900-talets första decennier, även om det i vissa städer skedde tidigare än så. År 1875 
hade fjorton av Sveriges städer vattenledningsnät, under det att 65 städer hade det 1909.  

I regel omnämns växande befolkningar, sanitära olägenheter (ex. skitiga gator), kolera, 
utvecklingen i utlandet, förhoppning om ökad brandsäkerhet (såväl som sänkta brandstods-
avgifter), industrifördelar, status och bekvämlighet som drivkrafter bakom uppbyggnaden av 
de tidiga vattenledningsnät.42 Om inte avloppsnät lades ner samtidigt med vattenledningsnät 
gjordes det i regel samtidigt med insikten om att mer vatten skapar ett deponeringsproblem. 
Avloppsnäten tog hand om hushållens avlopp (spillvatten) och i regel också dagvatten samt 
kunde de nyttjas i dräneringssyfte.  

Det finns exempel på vattenledningar av trä (urborrade trästockar), ibland flera 
kilometer långa, som uppfördes i vissa svenska städer redan innan den mer allmänna ut-
byggnaden av vattenförsörjningssystem påbörjades från mitten av 1800-talet. I Malmö 
uppfördes t.ex. en allmän vattenledning av trä redan under 1580-talet (då Malmö var danskt). 
Uppsala fick en första vattenledning på 1640-talet, Göteborg på 1780-talet, Nyköping på 
1830-talet, och Lidköping på 1850-talet.43 Ofta finansierades de tidigaste vattenförsörjnings-
projekten med privata medel eftersom städernas ekonomi ännu inte var redo för så stora 
investeringar som vatten- och avloppsnät innebar. Under 1800-talets senare del blev det 
däremot allt vanligare med offentlig finansiering och organisation.44

                                                 
41 Melosi (2000), s. 161. 
42 Se bl.a. Isgård (1998) och Hallström (2002). 
43 Isgård (1998), 11ff. 
44 Isgård (1998), s. 28. 
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Länge utnyttjades endast ytvattenförekomster till vattenledningsnäten (det var först 
under slutet av 1800-talet som grundvattentekniken spreds till Sverige genom tysk expertis).45 
I bedömningen av kvalitén på vattentäkten såg man, före det bakteriologiska genombrottet på 
1880-talet, främst till halten organiska och oorganiska ämnen. Dessutom uppfattades hårt 
vatten som mindre hälsosamt än mjukt. I sin lärobok ”Om vattenledningar och vattenaflopp” 
(1869) lyfte den tidiga svenske VA-ingenjören Josef G Richert fram ytterligare några 
bedömningsfaktorer, såsom vattentemperatur, kolsyrehalt, klarhet och smak. Innan vi hade 
upplärda kemister i Sverige skickades vattenprover till England. Bakteriologiska prov kunde 
göras i Stockholm från 1888.46  

Vattenverken förlades ofta till vattenfall där pumpverket kunde drivas av vattenkraft. 
Även ångkraft, självtryck och dieselmotorer nyttjades för detta syfte före elektricitetens 
genombrott.47 Kolvpumpar tillverkades i Sverige vid tiden för de tidiga svenska vatten-
försörjningsprojekten och under 1890-talet utvecklade AB de Lavals Ångturbin centrifugal-
pumpar med en uppfordringshöjd på över 40 meter. Materialmässigt dominerade gjutjärnsrör i 
de tidiga vattenledningsnäten. Vad gällde dimensioneringen på dessa, vilket ju hade inverkan 
på vilket tryck som kunde uppnås vid uttaget av vatten ur nätet och vilket i sin tur hade 
betydelse för t.ex. eldsläckning, hade expertisen redan tidigt en uppfattning om vilken 
dimensionering som var lämplig.48

 
En inhemsk expertis växte fram och den tekniskt-vetenskapliga situationen förändrades 
I Sverige anlades de tidigaste VA-systemen utan att det fanns tillgång på inhemsk expertis. 
Långsamt byggdes emellertid en sådan upp och det var framförallt tre ingenjörer som stod för 
denna utveckling, Leijonancker samt far och son Richert. 

Fredrik Vilhelm Erik Carl Leijonancker (1819-1883) utbildades vid Mariebergs högre 
artilleriläroverk, blev officer i Väg och vattenbyggnadskåren49 och senare chef för Väg och 
vattenbyggnadsstyrelsen. Han undervisade i väg- och vattenbyggnadskonst på artilleri-
läroverket och i byggnadskonst på Teknologiska institutet.50 Leijonancker reste till England 
1853 i syfte att inhämta kunskaper om modernaste teknik efter att han fått i uppdrag av 
Stockholms stad att lämna förslag på vattenledningsnät.51 Även Josef Gabriel Richert (1828-
1895) utbildades vid Mariebergs högre artilleriläroverk där han hade Leijonancker som lärare. 
Han blev löjtnant och senare överste och chef för Väg och vattenbyggnadskåren såväl som 
chef för Väg och vattenbyggnadsstyrelsen (efterträdde Leijonancker).52 Josef Richert blev 
byggnadschef i Göteborg 1864 med ansvar för bl.a. vatten och avlopp och kom att ansvara för 
                                                 
45 Isgård (1998), s. 29. 
46 Isgård 29f. 
47 Se bl.a. Isgård (1998), s. 30f., såväl som nedan. 
48 Isgård (1998), s  31. 
49 Väg och vattenbyggnadskåren grundades år 1851 i syfte att tillhandahålla Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen i 
dess befattning med allmänna arbeten. Kåren, som fortfarande är verksam, består av reservofficerare som är 
civilingenjörer (NE). 
50 Hofberg (1906). 
51 Isgård (1998), s. 13f. 
52 Nordisk familjebok. Konversationslexikon och Realencyklopedi (1916). 
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uppbyggnaden av såväl vatten- som avloppssystem i Göteborg. Richert gav år1869 också ut 
den första svenska läroboken i ämnet ”Om vattenledningar och vattenaflopp”.53

Johan Gustaf Richert (1857-1934) utexaminerades från Teknologiska institutet 1880 
och efterträdde sin far som chef för Göteborgs vattenlednings- och kloakverk 1888. Han 
arbetade som konsulterande ingenjör i Stockholm från 1897 och grundade AB Vatten-
byggnadsbyrån (VBB) 1898. Han innehade Sveriges första professur i vattenbyggnadskonst 
vid Tekniska högskolan och drev länge utvecklingen inom svensk VA-teknik framåt (inte 
minst grundvattentekniken) såväl som gav ut flera centrala skrifter på området: Om 
grundvattens förekomst och användning (1891); Kloakledningars dimensioner och 
lutningsförhållanden (1895); samt Om vattenledningstryck och eldsläckning (1896).54

Ovan nämnda ingenjörer var inblandade i majoriteten av de tidigaste svenska VA-
konstruktionerna (andra halvan av 1800-talet). En översiktlig teknisk genomgång av några av 
dessa tidiga konstruktioner ger oss en bild över den då rådande tekniska situationen på 
området. I Stockholm byggdes ett vattenledningsnät upp på 1850-talet efter Leijonanckers 
förslag (och engelsk förebild), med rör i tackjärn och bly och med filtrerat vatten 
(långsamfilter av sand, grus och klappersten) från Årstaviken uppfordrat med ång-
maskindrivna kolvpumpar till en högreservoar i Årstalunden. I Göteborg ledde Josef Richert 
ett uppfordringprojekt under 1860-talet (färdigt 1871) där filtrerat vatten (långsamfilter av 
sand, grus och klappersten) leddes med självfall i skottsktillverkade gjutjärnsrör från 
Delsjöarna till staden och en lågreservoar i Landala. Redan på 1880-talet överskred 
vattenförbrukningen Delsjöarnas vattentillgång och ett nytt vattenverk förlades under ledning 
av Johan Richert vid Lärjeholm, Göta älv, år 1894, med högtryckspumpar och två 
långsamfilter. Även detta uttag blev snart otillräckligt och redan 1898 anlade Johan Richert 
naturfilter för konstgjord infiltration som komplement till de båda långsamfiltrena.55  

I Malmö åtog sig Josef Richert på 1870-talet uppdraget att utvidga vattenuttaget och 
uppföra ett vattenverk i Bulltofta, där långsamfiltrerat vatten från Sege å pumpades genom en 
15 tums ledning till ett vattentorn i Kirseberg. Vattenverkets kapacitet visade sig dock snart 
otillräckligt och efter att ha genomfört grundvattenundersökningar med biträde av Johan 
Richert föreslog den tyske hydrologen A Thiem år 1895, att ett grundvattenverk skulle 
uppföras (stod färdigt 1901). Uttaget till grundvattenverket togs ur den underjordiska 
Alnarpsströmmen vid trakten av Grevie, varifrån 13 brunnar ledde vatten genom självfall i en 
20 tums ledning till vattenverket i Bulltofta. Karlskrona anlade i sin tur ett vattenverk efter 
förslag av Leijonancker redan under åren 1861-64, där långsamfiltrerat vatten leddes ur 
Lyckebyån med vatten- och ångdrivet pumpverk till vattenborgen vid Stortorget. I 
Norrköping anlades ett vattenverk efter förslag från Josef Richert vid Borg, Motala ström, i 
mitten av 1870-talet som levererade långsamfiltrerat vatten. I Gävle stod vattenverket 
Strömsborg färdigt 1876. Här togs långsamfiltrerat vatten ur Gavleån med vattenkraftsdrivna 
pumpar efter förslag från Leijonancker. Verket konkurrerade emellertid om vattnet med en 
kvarn på åns andra sida, och gävleborna var dessutom missnöjda med vattnets gulbruna färg 

                                                 
53 Isgård (1998), s 14f. 
54 Nordisk familjebok. Konversationslexikon och Realencyklopedi (1916). 
55 Isgård (1998), s. 23f. 
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och höga temperatur sommartid. Nytt vattenverk byggdes därför på förslag av Johan Richert 
1898, där i stället grundvatten togs ur Gävleåsen. Uppsala, Lund, Landskrona, Kristianstad, 
Linköping och Sundsvall är andra svenska städer som tidigt anlade moderna vatten-
ledningar.56

Omkring 1920 hade flertalet svenska städer allmän vattenledning och det var nu lika 
vanligt att grundvatten nyttjades som ytvatten. Långsamfiltreringen var fortfarande den 
vanligaste vattenreningsmetoden (grundvatten distribuerades ofta direkt, utan att renas). 
Ibland genomgick vatten från brunnsanläggningar avjärningsanläggningar (exempelvis ett 
luftningstorn). Vad beträffar den konstgjorda infiltrationsmetod som introducerades i Sverige 
av Johan Richert på 1890-talet (Göteborg), åtnjöt den enligt Isgård inte något egentligt 
genombrott förrän under 1920- och 30-talen (Sala, 1902, och Örebro, 1918, undantagna).57  

Vid sekelskiftet kan det sammanfattningsvis sägas ha existerat en svensk expertis på 
VA-området. Från att pionjärerna på området tvingats söka förebilder utomlands vid 
uppbyggnaden av de första allmänna VA-systemen, fanns från 1898 exempelvis en extra-
lärarebefattning i ”vattenlednings-, vattenavlopps och vattenkraftfrågor” vid KTH. Tjänsten, 
som innehades av Johan Richert, inlemmades 1903 i den första professuren i vattenbyggnad. 
Richert steg på egen begäran (pga. tidsbrist) så småningom av nämnda professur, vilken då 
besattes av Wollmar Fellenius (han innehade den till 1943). Richert drev också en konsultbyrå 
i Stockholm från och med 1897 – benämndes så småningom AB Vattenbyggnadsbyrån (VBB) 
– till följd av att han anlitats flitigt under flera år vid anläggandet av ett flertal allmänna VA-
verk runt om i Sverige och således dubbelarbetat vid sidan av sin tjänst som chef för 
Göteborgs vattenlednings- och kloakverk. Isgård konstaterar att VBB fostrat många ledande 
svenska vattentekniker. Vid sidan av VBB fanns Allmänna Ingenjörsbyrån (AIB) från 1901, 
som under tidigt 1900-tal och under ledning av H. G. Torulf bl.a. genomförde flera 
grundvattenundersökningar, men även vattenledningsanläggningar.58 Således var den 
tekniskt-vetenskapliga situationen väldigt annorlunda vid anläggandet av VA-nät vid 
sekelskiftet jämfört med under 1860- och 70-talen.  
 
Avloppsnäten (”andrafiolen”) och avloppsreningen 
Den svenska historieskrivningen om de tidiga avloppsnäten är styvmoderligt behandlad jämte 
den om de tidiga vattenledningsnäten. En sannolik förklaring till detta torde vara att fler stora 
ställningstaganden ackompanjerade (läs mer källmaterial finns tillgängligt kring) anläggandet 
av vattenledningsnät såsom angående vattentäkt, reservoar, ledningstryck etc., än vad 
beträffade avloppsnät (så småningom skulle man dock tvingas ta ställning till bl.a. 
föroreningsproblem kopplade till avloppsnäten). Goda undantag utgörs dock av Cronström 
(1986) och Isgård (1998).  

I många städer utgjordes det primära intresset länge av att anlägga vattenledningsnät. I 
dessa sammanhang växte avloppsnät fram som en parallell nödvändighet bredvid 
vattenledningsnäten (ökad mängd vatten gav ett deponeringsproblem).59 Byggandet av 
                                                 
56 Isgård (1998), s. 17ff. 
57 Isgård (1998), s. 44ff. 
58 Isgård (1998), s. 40 
59 Se exempelvis Hallström (2002), samt Isgård (1998), s. 35. 
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avloppsledningar ”tog fart” från och med 1870-talet.60 Från och med 1870-talet lades 
avloppsnät oftast ned samtidigt med vattenledningsnät i syfte att minimera schaktnings-
kostnaderna. I samband med uppbyggnaden av Stockholms avloppsnät på 1870-talet 
(vattenledningsnät lades ned på 1860-talet) lade man 1875 för första gången ned glaserade 
lerrör. Tidigare hade man nyttjat trätunnor och huggen sten som ledningsmaterial.61 Frågan 
om huruvida avloppsystemet skulle vara separat- (endast för spillvatten), duplikat- (ett rör 
vardera för spill- och dagvatten) eller kombinerat system (spill- och dagvatten i gemensamt 
rör) var öppen under lång tid (in på 1900-talet). I Stockholm byggdes under 1870-talet 
avloppsledningarna i regel efter kombinerat system. Cronström (1986) menar att; 

 
[d]etta var helt naturligt, ledningarna ersatte ju i huvudsak diken, som fått ta emot 
regn- och smältvatten och med tiden också spillvatten.62

 
Även i samband med utbyggnaden av avloppsnät för Göteborgs lägre belägna stadsdelar på 
1890-talet användes kombinerat system. Johan Richert avvisade kategoriskt det duplikata 
systemet trots att det bl.a. skulle ha förenklat avloppsbehandling och tillgodogörandet av 
gödningsämnen (vid nyttjandet av gödningsmetoden). Isgård (1998) säger till Richerts försvar 
att redan anlagda ledningar i Göteborg var kombinerade samt hade man ännu inte infört WC 
(innan dess var tillgodogörandet av gödningsämnen inte särskilt intressant och behovet av 
avloppsvattenbehandling inte särskilt stort).63 När gatuavdelningen, Stockholms stad, år 1909 
lade fram ett förslag till rening av Stockholms avloppsvatten genom avskärande ledningar, 
anlitades Johan Richert och ingenjör W. Nohr, Köpenhamn, som sakkunniga. Dessa 
betraktade det som ”en mycket lämplig åtgärd” att även ”det första” regnvattnet avsågs 
inledas i de avskärande ledningarna eftersom detta ofta är ”mycket förorenat” till följd av att 
det spolar rent tak, gårdar och gator.64 Richert och Nohr framhöll det också som önskvärt att; 

 
samtliga utlopp utföras så, att de framdeles kunna kompletteras med anordningar 
för kloakvattnets rening.65

 
De konstaterade att det blivit en ”dyrköpt erfarenhet” för många andra städer som inte sett till 
detta behov från början.66

Vid sekelskiftet var det fortfarande mycket ovanligt med avloppsvattenbehandling i 
Sverige. Här började vattenföroreningskonflikter uppstå under 1890-talet kring såväl 
industriell som kommunal förorening. I de fall då dessa konflikter drevs i regeringsrätten 
yttrade sig i regel Medicinalstyrelsen som i allmänhet tillbakavisade klagomålen över 

                                                 
60 Se Isgård s. 35 och 38. 
61 Cronström (1986), s. 100 
62 Isgård (1986), s. 100f. 
63 Isgård (1998), s. 36. 
64 Cronström (1986), s. 103f. 
65 Cronström (1986), 104. 
66 Cronström (1986), 104. 
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föroreningen med hänvisning till utspädningen/-spridningen i recipienterna/till vattnets 
självrenande effekt. Vid konflikter rörande kloakvattenutsläpp betraktade Medicinalstyrelsen i 
regel också rädslan för kloakvattnets förorenande effekt som ett hinder mot hygieniska 
förbättringar, såsom WC.67 Utspädnings-/självreningsresonemanget användes i Sverige i 
industriella miljömål fortfarande på 1970-talet.68

Om avloppsvattenbehandling övervägdes var det tom. 1910-talet ozonbehandling som 
kom ifråga. Johan Richert diskuterar i skriften ”Om ozonbehandling av dricksvatten” (1903), 
möjligheten att rena dricksvatten genom snabbfiltrering i kombination med ozonbehandling. 
Snabbfiltret utvecklades i USA under slutet av 1800-talet, men fick då inget större genomslag 
i Europa till följd av dess kortare livslängd och större personalbehov än långsamfiltren. 
Snabbfiltren i kombination med kemisk fällning och sedimentering (före filtret) och klorering 
(efter filtret) skulle dock så småningom komma att få ett stort genomslag i Europa (i Sverige 
från 1920-talet). Vid sekelskiftet betraktades i Sverige fortfarande klorering som en 
”vansklig” metod i behov av ”kontroll och ledning av sakkunnig kemist” (sådana fanns endast 
vid de större vattenverken).69 När den kemiska reningen så småningom visade sig vara 
otillräcklig utvecklades biologiska metoder. Den fortsatta utvecklingen leddes enligt Isgård av 
Tyskland, där bl.a. olika typer av biologiska bäddar utvecklades (och i viss mån spreds till 
Sverige) under 1900-talets inledande decennier. Även den s.k. emscherbrunnen (modifierad 
typ av septisk tank) utvecklades i Tyskland under tidigt 1900-tal. Aktivtslammetoden som 
utvecklades i USA och Storbritannien redan under 1910-talet, vann genomslag i Sverige först 
på 1950-talet.70

 
 

VA-system och behovet av nya offentliga institutioner 
 

Under 1800-talets senare decennier bidrog såväl växande städer, befolkningsökning, 
industrialisering, utvecklad hälsovård och hygienism med ett behov av en kommunalteknisk 
utveckling. Till mycket stor del handlade det om att bygga upp och förvalta infrasystem, dvs. 
system för att underlätta förflyttningar av olika slag, såsom av vatten och avlopp, såväl som 
av gas och elektricitet. Detta möjliggjordes genom tillkomsten av en rad nya institutioner 
under 1800-talets senare decennier, såsom 1862-års kommunalförordningar och de första 
nationella byggnads- och hälsovårdsstadgorna 1874/1875.71  

Med 1862-års kommunalreform minskades statens makt och staden blev egen juridisk 
person med bestämmande- och beskattningsrätt (och rätt att exempelvis låna kapital). På så 
vis förmådde kommunstyret, dvs. stadsfullmäktige, driva projekt/reformer/bestämmelser 
längre än tidigare, såsom exempelvis uppbyggnaden av ett VA-system. Med 1874-års 
hälsovårdsstadga skapades vidare möjligheten för den svenska staten att styra det lokala 

                                                 
67 Lundgren (1974). 
68 Se Söderholm (2005). 
69 Isgård (1998), s 39. 
70 Isgård (1998). s. 38ff. 
71 Bjur och Malbert (1988), 27f. 
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folkhälsoarbetet på ett helt nytt sätt, inte minst genom inrättandet av hälsovårdsnämnder i 
städer. Hälsovårdsnämnden skulle se till att sundheten och det allmänna hälsotillståndet 
upprätthölls i staden samt ”allvarligt söka att häruti åstadkomma förbättringar.”72 Städers 
hantering av latriner och sopor såväl som rengörning av gator och torg hade redan tidigare 
reglerats i bl.a. 1868-års ordningsstadga.73 1874-års hälsovårdsstadga reglerade dock såväl 
den hälsovårdande organisationen samt gav den nya hälsovårdsnämnden konkreta uppgifter, 
såsom att se till att det fanns god tillgång på tjänligt vatten och rapportera om hälsotillståndet 
till centrala myndigheter, såsom Kungl. Medicinalstyrelsen. Hälsovårdsstadgan var 
omfattande och hanterade såväl hälso- som miljöaspekter, samt riktade åtgärder mot såväl 
kommunen som individen.74  

Det växande intresset för hälsofrågor berodde till stor del på de svåra koleraepidemier 
som många svenska städer drabbats av på 1850- och 60-talen,75 och det var rådande teorier 
kring spridandet av sjukdomar – förpestnings- och smittospridningsteorier – som styrde valet 
av lösningar på sanitetsproblemen (se också ovan beträffande USA). Förpestningsteorin gick 
ut på att odörer och ångor som utsöndrades från förorenade källor (allt från avfallshögar till 
vattendrag) var ursprunget till mycken ont (läs sjukdomar).76 I Luleå uttryckte exempelvis 
hälsovårdsnämnden återkommande en oro under slutet av 1800-talet över att koleran skulle 
drabba staden. Oron späddes på av att det befintliga epidemisjukhuset upplevdes som 
omodernt och i rent ”oanvändbart” skick. Ett ”tidsenligt” epidemisjukhus stod färdigt i slutet 
av 1890-talet som hade rum för 16-20 patienter. Stadens kraftiga befolkningsökning under 
1890-talet speglas i att epidemisjukhuset bara några år tidigare planerats för endast 8 
patienter. Då och då under slutet av 1800-talet ombesörjde dessutom Luleås hälsovårdsnämnd 
att varningsannonser sattes in i Luleås tidningar “angående smittsamma sjukdomars 
uppträdande och fortsatta spridande”. Annonserna uppmanade bl.a. befolkningen att med 
hjälp av olika typer av desinfektionsmedel hålla avträden och gödsellider så “rena och luktfria 
som möjligt”. Vid mitten av 1890-talet genomförde hälsovårdsnämnden i Luleå också flera 
inspektioner på fartyg som anlände till Luleå hamn i syfte att hindra kolerans framfart.77

Smittospridnings- och förpestningsteorierna nådde sin höjdpunkt samtidigt som 
bakteriologin upplevde ett genombrott på 1880-talet.78 Teorierna speglas i argumenteringen79 
som användes i diskussionerna kring vatten- och avloppssystemens uppbyggnad och styrde 
valet av lösningar. Att hävda att VA-systemen växte fram till följd av ett sanitärt 
uppvaknande, eller som inslag i en ”hygienisk pragmatism”,80 är dock att dra för stora växlar 

                                                 
72 SFS 1874:68. 
73 SFS 1868:22. 
74 Nelson och Rogers (1994), s. 26.  
75 Nilsson (1994), s. 147. 
76 Drangert, Nelson och Nilsson (2002), s 174.  
77 Sommarregn, 2007. 
78 Drangert, Nelson och Nilsson. (2002), 174.  
79 Se bl.a. nedan, i samband med uppbyggnaden av VA-systemet i Luleå. Se också Nelson och Rogers (1994), s. 
35.  
80 Se bl.a. Pitkä-Kangas (1996), och Nilsson (1994), s. 158f.    
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på betydelsen. Hallström (2002) menar att sanitetsargumentet snarare var ett argument bland 
flera andra för VA-systemens uppbyggnad, såsom ekonomi, brandsäkerhet, prestige etc. 

Med 1874-års byggnadsstadga fick städerna också en institution (byggnadsnämnden) 
som kunde organisera och driva offentliga byggnadsprojekt såsom vatten- och avloppssystem. 
Byggnadsstadgan förordade dessutom en allmän sundhet, bl.a. att stadsplaner skulle upprättas 
som motsvarade ”sundhetens fordran på ljus och frisk luft”, samt skulle byggnadsnämnden 
ansvara för det allmänna hälsotillståndet i staden tillsammans med hälsovårdsnämnden.81  

Kring de infrasystem som möjliggjordes av de nya institutionerna (kommunal-
förordningar, byggnads- och hälsovårdsstadgor m.fl.), restes så småningom en modern 
samhällsplanering där förberedelserna, utredningarna och prognoserna, vid tiden för 
sekelskiftet 1900 började få lika stor betydelse som själva planen.82 Bjur och Malbert (1988) 
uttrycker det som att; 

 
kommunaltekniken blev en nödvändig, värdeskapande, ordnande och samman-
hållande kugge i de nya industristäderna.83  
 

I Svenska kommunaltekniska föreningens festskrift från 1928 konstateras att det var naturligt 
att bilda föreningen år 1902 till följd av den snabba tillväxten av städerna, vilken ”ställde allt 
större krav på kommunaltekniken och [då] betydande kommunaltekniska anläggningar [var] 
projekterade eller under arbete inom flera samhällen.” Det fanns med andra ord ett;  

 
verkligt behov av en sammanslutning mellan kommunernas tekniska tjänstemän 
till gemensamt arbete för främjandet av den för samhällets tekniska utveckling så 
betydelsefulla kommunaltekniken.84

 
Vid föreningens grundande fanns båda de VA-experter med nationellt anseende som 
figurerade i uppbyggnaden av Luleås VA-system, J. G. Richert och F. V Hansen, 
representerade i styrelsen.85  VA-frågor präglade tidigt i hög grad föreningens verksamhet och 
av de 15 kommittéer som tillsattes av föreningen under dess 10 första år hanterade minst åtta 
på något sätt VA-frågor.86 Flera reglementen och bestämmelser antogs också av föreningen 
                                                 
81 SFS 1874:25 
82 Bjur och Malbert (1988), s. 29. 
83 Ibid. 
84 Svenska kommunaltekniska föreningens festskrift (1928), s. 13. 
85 Svenska kommunaltekniska föreningens festskrift (1928), s. 14. 
86 Dessa åtta var; 1) Kommitté för utredning av förslag till statistik över kommunernas gas-, vatten- och 
avloppsledningar; 2) Kommitté för utredning av förslag till införandet av avgift för vattenledningsvatten till 
hushållsförbrukning; 3) Kommitté för utarbetande av normalbestämmelser för leverans av gjutna rör för gas- och 
vattenledningsverk samt för svensk nomenklatur å rören och dess delar m.m.; 4) Kommitté för utredning och 
förslag angående utvidgning av kommunernas väg-, gatu- och ledningsnät såväl inom som utom det planlagda 
området; 5) Kommitté för utarbetande av bestämmelser för leverans och provning av vattenmätare; 6) Kommitté 
angående allmänna tekniska bestämmelser för avloppsledningar inom hus och tomt; 7) Kommitté angående 
allmänna tekniska bestämmelser för vattenledningar inom hus och tomt; och 8) Kommitté angående förslag till 
bestämmelser för placering i gata av olika slag av ledningar (Svenska kommunaltekniska föreningens festskrift, 
1928, s. 17f). 
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under dess första 10 år som speglar VA-frågornas betydelse i föreningens verksamhet, såsom 
Bestämmelser m.m. för leverans av gjutna rör för gas- och vattenledningsverk (1905); 
Allmänna tekniska bestämmelser m.m. för avloppsledningar inom hus och tomt (1909); 
Reglemente för vattenledningsverk och särskilda föreskrifter angående vattenledningar inom 
fastighet (1910); och Normalbestämmelser för ledningars läggande i gata (1912).87  

I de tryckta handlingar som årligen gavs ut från föreningen med bl.a. referat av 
förhandlingar under årsmöten, föredrag, utredningar, bestämmelser m.m., hör vidare såväl 
avloppstekniska frågor som vattenledningsanläggningsfrågor till de mest frekvent behandlade 
under föreningens första 25 år. Vattenledningsanläggningsfrågor behandlades 40 ggr och 
avloppsteknik 23 ggr (ungefär lika ofta som gasteknik och gatubyggnad). Stadsplane-, 
stadsmätnings- och husbyggnadsfrågor behandlades tillsammans 46 ggr. Renhållning och 
allmän hygien behandlades 13 ggr under det att elektroteknik, hamnbyggnad och statistik 
endast behandlades ett fåtal ggr. Gruppen diverse kommunala frågor behandlades 33 ggr. I 
Kommunaltekniska föreningen festskrift från 1928 påpekas att frågor rörande elektroteknik, 
gasteknik och hamnbyggnad förekommit mer undantagsvis efterhand som speciella föreningar 
kring dessa frågor tillkommit, såsom ex. Svenska elektricitetsverksföreningen.88  

Jämfört med Bjur och Malbert (1988) lyfter Gullberg (1998) fram ytterligare en aspekt 
av de (vid sekelskiftet 1900) nya infrasystemen,89 hur de under den snabba befolknings-
ökningens tryck bl.a. bidrog till att framkalla den kommunala majoritetens suveränitet framför 
kommundelarnas och så småningom till avskaffandet av den formella särställning som stånd, 
fastighetsägande, kön och rikedom tidigare inneburit.90  

 
Indignationen över att bara de besuttna hade inflytande på de kommunala 
angelägenheterna [läs infrasystem] som i så hög grad var livsavgörande för de 
breda folklagren stillades inte av partiella rösträttsreformer.91  
 

Processen genom vilken allt fler funktioner i staden, i regel förflyttningar av olika slag (gas, 
el, vatten, avlopp), kom att ombesörjdes av infrasystem och ansvar flyttades från att vara ett 
reglerat egensvar till ett kommunalt ansvar, bidrog enligt Gullberg med ett långvarigt och 
intensivt missnöje över lokala förhållanden en verksam kraft i den politiska mobilisering som 
i förlängningen gav en lika och allmän rösträtt på såväl det lokala som nationella planet.92  

Vid slutet av 1800-talet fanns sammanfattningsvis flera institutioner i städerna som hade 
ansvar för det allmänna hälsotillståndet (utöver hälso- och byggnadsnämnd, även ex. 
distriktsläkare), tillsammans med institutioner som hade förmågan att bygga upp och förvalta 
infrasystem som kunde lösa (åtminstone för stunden) rådande sanitetsproblem. Här har vi 
också sett hur de infrasystem som möjliggjordes genom nämnda institutionella utveckling i 

                                                 
87 Svenska kommunaltekniska föreningens festskrift (1928), s. 20. 
88 Svenska kommunaltekniska föreningens festskrift (1928), s. 23f. 
89 Gullberg använder termen ”stora system” i stället för ”infrasystem”.  
90 Gullberg (1998), s. 126. 
91 Gullberg (1998), s. 126. 
92 Gullberg (1998), s. 126f. 
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sin tur drev fram sociala rörelser såväl som nya kommunaltekniska organisationer (lokala och 
nationella) med syftet att sköta och utveckla systemens planering, uppbyggnad och drift. 
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Del 2 Uppbyggnaden av Luleås VA-system vid sekelskiftet 1900 
 

Denna rapportens andra del inleds med en översikt över Luleås avfallssituation i slutet av 
1800-talet i syfte att belysa sannolika motiv bakom uppbyggnaden av Luleås VA-system och 
till att staden, åtminstone initialt, premierade uppbyggnaden av ett avloppsnät framför ett 
vattenledningsnät. Därpå studeras planering och uppbyggnad av Luleås VA-system vid 
sekelskiftet 1900 samt analyseras utvecklingen utifrån rapportens centrala frågeställningar: 
Vilken inverkan har vetenskaplig och teknisk utveckling haft på systemens utformning?; I 
vilken mån har idéer om hållbarhet historiskt varit med och utformat systemen?; Vilka 
grundläggande lärdomar kan vi dra av detta i utformandet av en hållbar miljöpolitik idag? I 
den slutliga analysen relateras också den lokala utvecklingen i Luleå översiktligt till samtida 
(med utvecklingen i Luleå) nationella och internationella förhållanden. 

 
 

Avfallssituationen i Luleå under sent 1800-tal 
 

Med det sena 1800-talets explosionsartade tillväxt av stadsbefolkning och städer i Sverige 
följde ett växande avfallsproblem (mer avfall från såväl hushåll som industri). Det gamla 
systemet med latrin-/avfallsgropar blev snart ohållbart, inte enbart utifrån perspektivet att det 
blev ont om ytor för latrin-/avfallsgropar i den växande staden och att latrin-/avfallsgroparna 
innebar ett växande sanitärt problem i sig (överfyllda latrin-/avfallsgropar där människor 
levde allt tätare inpå varandra). Det gamla systemet blev också ohållbart därför att latrin-
/avfallsgropar, liksom direkta utsläpp av avfall i näraliggande vattendrag, förorenade 
dricksvattnet (både i brunnar och i ytvattentäkter) och gjorde människor sjuka. Dessutom 
bidrog den ökade stadsbebyggelsen och fler och fler stenlagda gator med en minskad 
möjlighet för marken att dränera regnvatten.93   

Innan avloppsledningar byggdes ut tömdes slaskvatten i regel i öppna diken som i vissa 
fall var övertäckta med brädor eller sten, eller ut på gator eller gårdar. Latrin och annat fast 
avfall tömdes i regel i latrin-/avfallsgropar, vilkas tömning var fastighetsägarnas ansvar. 
Innehållet fördes till anvisade upplagsplatser eller kom att nyttjas som gödsel av jordbrukare/ 
trädgårdsmästare.94 I och med 1874-års hälsovårdsstadga beslutades att latrin skulle samlas i 
tättslutande och flyttbara kärl ovan mark (och inte längre i latrin-/avfallsgropar). Det skulle 
dock dröja innan tättslutande kärl för latrin var en realitet i flertalet svenska städer.95 Höll 
man sig med svin (svinhållning förekom i flera svenska städer fortfarande under sent 1800-
tal) kunde dessa böka i latrin-/avfallsgropen och på så vis fungera som en första 
avfallsbehandlare. Drangert och Hallström (2002) menar att svinen här fyllde en viktig 
funktion, en funktion som tillsammans med efterfrågan på griskött bidragit till att försvåra 
genomdrivandet av förbud mot djurhållning inom städer även om Kungl. Maj:t (benämning 
fram till 1974 på de statsorgan som beslöt i kungens namn) uttryckte ett behov av ett sådant 

                                                 
93 Se bl.a. Tarr (1999), s. 290ff.  
94 Dufwa A. och Pehrson M. (1989), samt Drangert och Hallström (2002), s. 13ff. 
95 Drangert och Hallström 2002, s 15. 
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förbud redan under 1600-talet. Enligt Drangert och Hallstöm (2002) var svinhållningen rent 
av en viktig anledning till att utvecklingen av hanteringen av fast avfall länge inte hade 
samma framträdande plats i kommunal verksamhet som andra gemensamma angelägen-
heter.96  

Vid sekelskiftet upplevdes den bristande renhållningen på gårdar runt om i Luleå som 
ett omfattande sanitärt problem av de hälsovårdande myndigheterna. Det handlade om 
bristande avträdesrenhållning, om utspridd slask och om brister i bortforslandet av sopor och 
latrin.97 Inte minst den bristande avträdesrenhållningen lyftes fram som ett problem och det 
rapporterades ofta i hälsovårdsnämndens handlingar om otäta latrinkärl, kärl som saknade 
underlag eller överfulla avträden som helt enkelt inte tömts i tid. Ibland uppgavs problemet 
vara att kärlet och sittbrädet var placerade för långt ifrån varandra i höjd.98 I hälsovårds-
tillsyningsmannens (omnämns härefter tillsyningsmannen) rapport från 1908 konstaterades att 
latrin samlades upp i flera olika sorters behållare för vilka det inte fanns några särskilda 
bestämmelser vad gällde storlek och beskaffenhet utöver vad hälsovårdsstadgan föreskrev 
(tättslutande och flyttbara kärl ovan mark). Det handlade vanligtvis om oljefat och tjärtunnor 
men även silltunnor och annat kom till användning. Urin leddes i de flesta avträdes-
anordningar bort i urinledare av bleckplåt.99 Övrigt avfall samlades i allt från ”små 
bleckburkar” till strömmingskaggar och sockerfat.100 Problemet med otäta uppsamlingskärl 
för latrin och avfall var, sett utifrån Luleå hälsovårdande myndigheters handlingar, aktuellt 
under såväl 1890-talet som under det första decenniet på 1900-talet.101

De hälsovårdande myndigheterna i Luleå upplevde det dessutom som ett stort problem 
att såväl latrin som annat avfall inte forslades bort från gårdarna i tid.102 Avträdes-
renhållningen verkställdes i vissa fall av ”landsbor” som hämtade latrinen ”för gödselns 
skull”103 men ”hvilka mången gång glömma bort att hemta i rätt tid eller också vid 
hämtningen ej ditsätta kärl eller ock sådane af otät och dålig beskaffenhet.”104 Det fanns 
också ett renhållningsbolag i Luleå som bildades 1900, och som från 1903 skötte stadens 
renhållning på entreprenad (9000 kr/år).105 Relativt få gårdsägare synes emellertid till 
myndigheternas förargelse ha anlitat bolaget för bortforslandet av latrin. År 1907 
rapporterades 46 fastigheter i Luleå få renhållningen utförd av renhållningsbolaget, vilket sett 
till att det nu fanns plåtkärl i åtminstone 17 av fastigheterna. Antalet fastigheter som 
                                                 
96 Drangert och Hallström 2002, s 15. 
97 Sommarregn (2007), s. 10ff. 
98 Sommarregn (2007), s. 10f. 
99 Hälsovårdstillsyningsmannens årsrapporter för 1908 (Luleå stad, Hälsovårdsnämnden, Rapportbok 1908-1909, 
Luleå stadsarkiv). 
100 Hälsovårdstillsyningsmannens årsrapporter för 1907 (Luleå stad, Hälsovårdsnämnden, Rapportbok 1908-
1909, Luleå stadsarkiv). 
101 Sommarregn (2007), s. 13 
102 Sommarregn (2007), s. 10ff. 
103 Hälsovårdstillsyningsmannens årsrapport för 1908 (Luleå stad, Hälsovårdsnämnden, Rapportbok 1908-1909, 
Luleå stadsarkiv). 
104Årsrapport till hälsovårdsnämnden i Luleå för 1903 (Luleå stad, Hälsovårdsnämnden, Luleå stadsarkiv). 
105 Stadsfullmäktige protokoll 13/12 1902 § 4 (Luleå stadsarkiv). 
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ombesörjdes av renhållningsbolagets tjänster kan jämföras med antalet fastigheter i Luleå som 
dittills (1907) fått vatten och avlopp indraget. Det handlade om knappt trehundra fastigheter, 
varav endast omkring 3 % ännu hade installerat WC.106 Således var omhändertagandet av 
latrin och annat avfall fortfarande i väldigt begränsad omfattning centralt organiserat, utan 
handhades av landsbor som använde avfallet/latrinet som gödsel eller åkare som förde det till 
stadens avstjälpningsplats. Att kostnaden alltid var lika stor för fastighetsägare som anlitade 
åkare, oberoende av om det var ett eller flera kärl som skulle forslas bort, utgjorde ett 
problem. Detta bidrog till att fastighetsägare i regel samlade på sig väldigt mycket avfall 
innan de anlitade en åkare.107 Enligt tillsyningsmannen var detta ett tillräckligt skäl för att låta 
bortforslandet skötas i stadens regi.108   

Tillsyningsmannen konstaterade 1903 att det stora antalet rapporter (231 st) under det 
gångna året över försummad gårds- och avträdesrenhållning ”bero nog till största delen på 
saknad af kloakledning.”109 Efter att avloppsnätet varit i drift under ett år (1907) 
konstaterades emellertid att det; 

 
borde tyckas som gårdsegarne skulle få lättare att ombesörja sin renhållning nu 
sedan kloak- ock vattenledningen blivit färdigbyggd, men ändå slarvas med 
orenlighetsämnenas bortskaffande ganska mycket.110

 
Ytterligare ett år senare, 1908, slog dock tillsyningsmannen fast att ”en mängd olägenheter 
numera var aflägsnade ifråga om gårdsrenhållning [med anledning av avloppsnätet].” Han 
trodde dessutom att det med tiden torde kunna ”inplantas i det allmänna medvetandet att 
renhållning af gården och uthus äro en nödvändig sak.”111

Speciellt förstaden Bergviken framhölls några år in på 1900-talet av tillsyningsmannen 
utgöra ett samhälle ”utan tillstymmelse till ordning” vad gällde renhållning. Här låg gårdarna 
”om hvarandra”, inga gator fanns och dräneringen skedde genom öppna diken som inte sällan 
ledde rätt över grannens tomt.112 Många gårdar saknade dessutom dränering, vilket skulle 
vara ”förenadt med stora svårigheter” att åtgärda så länge bebyggelsen inte följde någon 

                                                 
106 Hälsovårdstillsyningsmannens årsrapport för 1907 (Luleå stad, Hälsovårdsnämnden, Rapportbok 1908-1909, 
Luleå stadsarkiv). 
107 Årsrapport till hälsovårdsnämnden i Luleå för 1903 (Luleå stad, Hälsovårdsnämnden), 
Hälsovårdstillsyningsmannens årsrapporter för 1907 och 1908 (Luleå stad, Hälsovårdsnämnden, Rapportbok 
1908-1909, Luleå stadsarkiv). 
108 Hälsovårdstillsyningsmannens årsrapport för 1907 (Luleå stad, Hälsovårdsnämnden, Rapportbok 1908-1909, 
Luleå stadsarkiv). 
109 Årsrapport till hälsovårdsnämnden i Luleå för 1903 (Luleå stad, Hälsovårdsnämnden), 
110 Hälsovårdstillsyningsmannens årsrapport för 1907 (Luleå stad, Hälsovårdsnämnden, Rapportbok 1908-1909, 
Luleå stadsarkiv). 
111 Hälsovårdstillsyningsmannens årsrapport för 1908 (Luleå stad, Hälsovårdsnämnden, Rapportbok 1908-1909). 
112  Ibid. 
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stadsplan.113 Köksavfallet dumpade bergviksborna vanligtvis i den närliggande skogen ”där 
det utkastades lite hvarstädes”.114  

Den bristande renhållningen i Luleå gällde inte bara privata gårdar och boningshus utan 
även industriella verksamheter och affärsverksamheter. Bageriarbetare som ”ligga sofvande 
på arbetsborden under sina raster”, avskrädeshögar vid garverier med ”osund” lukt och 
restauranger som hällde ut ”slask och köksavfall” vid ”sjöstranden”.115  

Det är inte svårt att föreställa sig de sanitära problem som var förknippade med att hålla 
boskap inom tätbebyggt område. Sven Olsson (1961) menar tom. i sin historiska översikt över 
Västerås stads tekniska verk att i ljuset av den ”revolution på renhållningens område” som det 
innebar när stadsbor upphörde att vara boskapsskötare; 

 
förblekna alla den moderna tidens reformer på […] [renhållningens område] – 
även avloppsledningens och vattenklosettens införande i stadslägenheten.116  
 

I Luleås innerstad var det fortfarande vanligt med svinhållning så sent som sju, åtta år in på 
det nya seklet, dvs. även ett par år efter att avloppsnätet var uppbyggt. Detta kan jämföras 
med Norrköping där svinhållning förbjöds på 1880-talet (enligt Drangert och Hallström, 2002, 
som en självklar effekt av avloppsnätets etablering ett decennium tidigare117). De 
hälsovårdande myndigheterna i Luleå fastslog vid upprepade tillfällen under åren kring 
sekelskiftet att svinhållningen innebar olägenheter för grannar till “osnygga” svinhus, vilka 
bl.a. inte kunde öppna fönstren eftersom “rummen då genast fylldes af den vedervärdiga 
lukten”.118 Under åren 1907 och 1908 var antalet svin som hölls i Luleås innerstad ca. 50-60 i 
antal, och antalet gårdar som höll svin var omkring 25 st. Det handlade således inte om 
svinhållning i större skala – vanligtvis hölls 1-3 st. svin som slaktades om höstarna.119

Under 1800-talet blev det allt vanligare att avfall i svenska städer transporterades till 
centrala latrinterminaler utanför staden, varifrån en del såldes som gödsel till bönder.120 I 
Stockholm började man under sent 1880-tal att frakta sopor via järnväg till Löfsta 
renhållningsverk (tidigare hade de fraktats till Fjäderholmarna på pråmar). Vid 
renhållningsverket användes till en början svin i hanteringen. Svinen fick dock snart tas ur 
verksamheten till följd av farligt glas och plåt i soporna.121 Den ökande mängden plåt, glas 

                                                 
113 Hälsovårdstillsyningsmannens årsrapport för 1907 (Luleå stad, Hälsovårdsnämnden, Rapportbok 1908-1909, 
Luleå stadsarkiv). 
114 Hälsovårdstillsyningsmannens årsrapport för 1908 (Luleå stad, Hälsovårdsnämnden, Rapportbok 1908-1909, 
Luleå stadsarkiv). 
115 Hälsovårdstillsyningsmannens årsrapporter för 1907 och 1908 (Luleå stad, Hälsovårdsnämnden, Rapportbok 
1908-1909, Luleå stadsarkiv). 
116 Olsson (1961), s. 11. 
117 Då svinen förlorade i betydelse som en första avfallsbehandlare. 
118 Sommarregn (2007), s. 18. 
119 Hälsovårdstillsyningsmannens årsrapporter för 1907 och 1908 (Luleå stad, Hälsovårdsnämnden, Rapportbok 
1908-1909, Luleå stadsarkiv). 
120 Dufwa och Pehrson M. (1989). 
121 Drangert och Hallström (2002), s 16f. 
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och keramik i hushållsavfallen från svenska städer i slutet av 1800-talet, bidrog generellt med 
att det osorterade avfallet kom till allt mindre användning i jordbruket. Även den ökande 
användningen av kemikalier i industrin bidrog till att försvåra sopsortering och återvinning 
(bidrog i förlängningen till separat sortering av avfall från en ökande andel industrigrenar).122 
I Norrköping nyttjades vid början av 1900-talet fortfarande hushållsavfall av jordbrukare 
kring staden även om man hade börjat uppleva problem med plåt och glas i 
avfallet/gödslet.123 I Luleå hälsovårdsnämnds protokoll från 1890-talet omnämns 
återkommande en avfallsförbränningsugn belägen utanför den bebyggda delen av staden, där 
brännbart avfall brändes och det icke brännbara avfallet lades i komposthögar. Den som ville 
kunde där förse sig med gödsel.124 I december 1899 skickade emellertid hälsovårdsnämnden 
ett brev till stadsfullmäktige i vilket stora brister med ”avstjälpningsplatsen” framhölls. I 
brevet framgår att platsen var belägen på stranden norr om Pontusudden samt att den; 

 
till följd av stadens alltjemt fortgående utveckling […] visat sig alltmera 
otillräcklig och olämplig för ändamålet.125

 
Utöver att området där platsen var belägen numera helt och hållet föll inom stadsplanen – 
vilket påpekades var tvärt emot gällande lag – hade ”nuvarande provisoriska brännugn” visat 
sig oförmögen att tillintetgöra stora mängder sopor, med följden att dessa i stället spreds ut 
efter stranden. I ”omedelbar närhet” till platsen hade dessutom uppförts ett sågverk vars 
brädupptag erbjöd lättantändbart ämne för gnistorna från brännugnen.126 På Pontusudden 
fanns också en smedja som ansökte hos stadsfullmäktige om nedsatt arrende till följd av de 
olägenheter som avfallsstationen bidragit med under 1900.127 Hälsovårdsnämnden föreslog i 
brev till stadsfullmäktige i december 1899, att i stället ”strandremsan längst in vid Skutviken” 
150 m. på andra sidan om bäcken (från Mjölkuddstjärn) från landsvägen räknat, skulle nyttjas 
för ändamålet.128 En ny avfallsstation synes ha tagits i bruk någon gång under 1900/1901129 
och i september 1901 (bifölls i november130) motionerades i stadsfullmäktige om att Luleå 
renhållningsaktiebolag borde få plats upplåten på den nya avfallsstationen på Mjölkudden, 

                                                 
122 Drangert och Hallström (2002), s 11f. 
123 Drangert och Hallström (2002), s 17. 
124 Sommarregn (2007), s. 13. 
125 Hälsovårdsnämnden – stadsfullmäktige 6/12 1899, Stadsfullmäktige protokoll och handlingar 1899 (Luleå 
stadsarkiv). 
126 Ibid. 
127 Ägaren till smedjan ansökte i januari 1902 retroaktivt om nedsatt arrende och anförde som motiv, utöver 
olägenheterna från avfallsstationen (vilka han för övrigt angav endast gällde år 1900, vilket i sin tur tyder på att 
stationen flyttades senast under 1901), ”de tryckta penningeförhållanden som varit rådande under den senaste 
tiden (Brev till stadsfullmäktige 13/1 1902, Stadsfullmäktige protokoll 1902, s. 175, Luleå stadsarkiv). 
128 Hälsovårdsnämnden omnämner platsen som Vreten no. 725 (eller möjligtvis 125?). Hälsovårdsnämnden – 
stadsfullmäktige 6/12 1899, Stadsfullmäktige protokoll och handlingar 1899 (Luleå stadsarkiv). 
129 Se not 126 ovan. 
130 Stadsfullmäktige protokoll 22/11 1901 § 2 (Luleå stadsarkiv). 
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dels för uppläggande av komposthögar och dels för uppförande av byggnad avsedd att tina 
upp latrin.131  

Efter bara några år var emellertid även den nya avstjälpningsplatsen enligt tillsynings-
mannen ”i ett bedröfligt skick”, med ”en tunna här [och] en annan där” och där synes inte ha 
förekommit någon reglerad förbränning.132 Enligt tillsyningsmannen var det under rådande 
förhållanden inte möjligt med någon förbränning genom att platsen var ”öfverströdd” med 
bråte och det skulle vara ”synnerligen” riskabelt att köra upp i skräphögarna emedan det fanns 
en stor mängd trasigt glas bland avfallet som kunde skada hästarnas hovar och ben. Han 
framhöll det därför som önskvärt att en ”enkel, praktisk och billig” förbränningsugn förlades 
till platsen med en ”ordnad” och ”systematisk” förbränning.133 Redan året innan (1907) hade 
tillsyningsmannen konstaterat att ett förbränningsförfarande borde vara lättare att ordna sedan 
avloppsnätets tillkomst bidragit till att avfallsämnena inte längre till större delen bestod av 
flytande beståndsdelar.134  

Det var både köksavfall, latrin och andra sopor som fraktades till nämnda avstjälpnings-
plats. Från platsen flöt enligt tillsyningsmannen ”en mängd orenlighet” ner i Norra 
stadsfjärden (Skutviken), vars nära nog stillastående vatten därigenom förorenades.135 Han 
konstaterade att ”en mängd obehag” dessutom uppstått till följd av att en del av avfallsämnena 
användes som gödsel, genom spridandet av ”vidrig lukt” och det ”osnygga utseende hvilket 
förlänats åt de åkrar hvilka öfvergödslats med affallet.”136 I detta fall upplevdes situationen 
vara speciellt illa i förstaden Bergviken där;  

 
åkrarna […] på ömse sidan om järnvägen företett en allt annat än treflig anblick 
och mycket besvär till och med åtal hava nödvändiggjorts innan det gått för sig 
att förmå jordägarne att åtminstone nedmylla smörjan.137  
 

I samband med att avträdesrenhållningen och stadens avstjälpningsplats omnämns i 
hälsovårdsnämndens handlingar från åren kring sekelskiftet, omtalas i flera fall ”landsborna” 
och deras användning av stadens latrin som gödsel som ett centralt inslag i den totala 
avfallshanteringen. Frågan är hur detta återvinningsförfarande fungerade under det långa 
vinterhalvåret. Det torde ha varit högst årtidsberoende och inaktuellt under större delen av året 
i en stad på så nordliga breddgrader som Luleå. Om avträdesrenhållningen i regel verkställdes 
av ”landsbor” som hämtade latrinen ”för gödselns skull” bör det således ha varit mycket 

                                                 
131 Stadsfullmäktige protokoll 12/9 1901 § 16 (Luleå stadsarkiv). 
132 Hälsovårdstillsyningsmannens årsrapport för 1908 (Luleå stad, Hälsovårdsnämnden, Rapportbok 1908-1909, 
Luleå stadsarkiv). 
133 Ibid. 
134 Hälsovårdstillsyningsmannens årsrapport för 1907 (Luleå stad, Hälsovårdsnämnden, Rapportbok 1908-1909, 
Luleå stadsarkiv). 
135 Hälsovårdstillsyningsmannens årsrapport för 1908 (Luleå stad, Hälsovårdsnämnden, Rapportbok 1908-1909, 
Luleå stadsarkiv). 
136 Ibid. 
137 Hälsovårdstillsyningsmannens årsrapport för 1908 (Luleå stad, Hälsovårdsnämnden, Rapportbok 1908-1909, 
Luleå stadsarkiv). 
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ovanligt att något latrin/avfall överhuvudtaget forslades bort från gårdarna under 
vinterhalvåret. Då torde det i stället ha frusit och till delar dolts i snö, men det som döljs i snö 
kommer fram i tö …. och det är inte svårt att föreställa sig att Luleås gator och gårdar blev 
särdeles svårframkomliga (vattenfyllda) och illaluktande (stora mängder upptinat latrin) i 
samband med snösmältningen om vårarna.138

Under 1800-talet var det huvudsakliga syftet med avloppsledningar att dränera områden 
med dålig naturlig avvattning. De relativt få WC som fanns i Sverige vid slutet av 1800-talet 
hade erhållit tillstånd under förutsättning att exkrementerna samlades i tömbara latringropar 
eller i genomströmningsbehållare ”septic-tanks”.139 I Stockholm infördes WC på allvar först 
några år in på 1900-talet.140 Om anledningen till detta företrädesvis var ekonomisk141 eller en 
fråga om riskvärdering ur ett hållbarhetsperspektiv142 har diskuterats av bl.a. Anders Gullberg 
(1998) och Eva Jakobsson (1999). Faktum kvarstår dock att omkring 700 000 latrinkärl 
fortfarande samlades in per år i Stockholm (300 000 invånare) under 1900-talets första 
decennium.143 I Norrköping började man koppla WC till avloppsnätet redan 1875 och 1910 
hade omkring halva befolkningen tillgång till WC (18 % i Stockholm).144 I Luleå hade 1907, 
ett år efter att VA-systemet färdigställts, ännu endast tre procent av alla till avloppsnätet 
anslutna fastigheter WC (21 WC i totalt 10 av 300 fastigheter).145 Året därpå framhöll dock 
tillsyningsmannen behovet av att de kommunala myndigheterna formulerade en ”klausul 
angående afträden och klosetter.” Detta skedde efter att WC installerats och tagits i bruk i 
bl.a. den fastighet som inhyste läroverket, utan att detta anmälts till hälsovårdsnämnden.146  

Sannolikt utgjorde den problematiska latrinhanteringen tillsammans med vissa 
dräneringsproblem, inte minst under vårarna, ett starkt motiv till uppförandet av ett 
avloppsnät. Vad beträffar tillgången på vatten för hushållsbehov torde den ha upplevts som 
god i Luleå, där vatten av relativt god kvalitet kunde hämtas från såväl brunnar (se nedan) 
som från älven innan vattenledningsnätets tillkomst. Detta kan förklara varför Luleå stad, 
åtminstone initialt, premierade uppbyggnaden av ett avloppsnät framför ett vattenledningsnät. 
Förstaden Bergviken synes inte ha upplevt samma goda vattentillgång som innerstaden. Här 

                                                 
138 Det är rimligt att anta att avfall också kördes ut på isen om vintrarna och således så småningom ”försvann” i 
älven. Enligt Thomas Åkerlund, chef för Luleå stadsarkiv, förekom detta förfarande i grannkommunen Piteå. 
139 Isgård (1998), s. 38. 
140 Se Cronström (1986), s. 101ff. 
141 Stockholms stad förfinade fortfarande under sent 1800-tal hanteringen av latrinet och förutsåg fortsatta vinster 
genom försäljning av gödsel (vilket naturligtvis skulle gå till spillo om latrinet släpptes ut i avloppsnätet) 
(Gullberg, 1998, s. 116). 
142 Att koppla WC till stadens avloppsnät innebar en risk för att vattnet, vid uppsjö, skulle förorenas i det redan 
uppbyggda vattenledningsnätet (Jakobsson, 1999, s. 124f.). 
143 Burström (2005). 
144 Drangert och Hallström (2002), 12f. 
145 Hälsovårdstillsyningsmannens årsrapport för 1907 (Luleå stad, Hälsovårdsnämnden, Rapportbok 1908-1909, 
Luleå stadsarkiv). 
146 Hälsovårdstillsyningsmannens årsrapport för 1908 (Luleå stad, Hälsovårdsnämnden, Rapportbok 1908-1909, 
Luleå stadsarkiv). 
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hämtade man i regel sitt vatten ur Norra stadsfjärden (Skutviken)147 där vattnet förorenades av 
den närbelägna avfallsstationen. Bergviken skulle emellertid inte komma att få ta del av 
Luleås VA-system förrän många år efter innerstaden. Förstaden fick emellertid en 
vattenkastare uppsatt strax ovanför järnvägen under 1907.148  

Avslutningsvis kan vi konstatera att det avloppssystem som så småningom skulle 
komma att ersätta ovan beskrivna latrinuppsamlingssystem, på flera grundläggande plan 
skiljde sig från detsamma. Om latrinsystemet var arbetsintensivt skulle avloppssystemet 
komma att bli kapitalintensivt. Vidare var latrinsystemet baserat på individuellt ansvar och 
individuella val (beträffande bl.a. upphämtning), och således decentraliserat, under det att 
avloppssystemet blev automatiserat, kontinuerligt, centralstyrt och beroende av kommunalt 
underhåll.149

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
147 Se ”Karta öfver Luleå stad, sammandragen år 1897 af kartograf V. Åberg” (bilaga i Rantalo & Åkerlund, 
2005). 
148 Hälsovårdstillsyningsmannens årsrapport för 1907 (Luleå stad, Hälsovårdsnämnden, Rapportbok 1908-1909, 
Luleå stadsarkiv). 
149 Tarr (1984), s. 234f. 
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Snöslask på Timmermansgatan 26/28, våren 1903 – ett par år innan VA-systemets etablering. Luleå 
kommuns bildarkiv. 
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Vatten- och avloppsledningar läggs ner i Kyrkogatan framför domkyrkan år 1905. Luleå kommuns 
bildarkiv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grävningsarbete inför framdragandet av vattenledning mellan Gammelstadsvägen och järnvägen 
vid Kallkällan år 1905. Luleå kommuns bildarkiv. 
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Vattenledningen korsar Gammelstadsvägen i riktning mot Mjölkuddsskolan. Soldater på väg till 
förläggningen på Notviksslätten år 1905. Luleå kommuns bildarkiv. 
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Vattenledningsgrav fylls igen i Ytterviken år 1905. Luleå kommuns bildarkiv. 
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Sprängningsarbete inför framdragandet av vattenledning till högreservoaren på Mjölkuddsberget år 
1905. Luleå kommuns bildarkiv. 
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Arbetsledare vid anläggandet av VA-systemet. Fotograferad på Södra hamnplan år 1905. Luleå 
kommuns bildarkiv. 
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Vy mot västra stadsdelen 1893. Staden drev länge frågan att vatten till vattenledningsnätet borde hämtas ur 
älven väster om stadshalvön (rikligt med vatten och korta ledningssträckor). Expertisen betraktade det 
emellertid som alltför riskfyllt med tanke på föroreningsrisken (avloppsutsläpp från staden), varför resultatet 
blev att vatten istället kom att hämtas ur Gammelstadsfjärden. Luleå kommuns bildarkiv. 
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J. G. Richerts förslag till vattenledningens sträckning. Sannolikt sammanställt år 1900. Som 
kartan visar skulle vatten till Luleå stads vattenledning i slutändan komma att tas ur 
Gammelstadsfjärden. Luleå kommuns bildarkiv. 
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Uppbyggnaden av Luleås VA-system  
 

Flera privata initiativ – stadsledningen ville samordna  
Frågan om uppförandet av ett avloppsnät lyftes sannolikt i Luleå stadsledning så tidigt som 
1885/1886, dvs. 20 år innan Luleås VA-system kom till stånd. I många städer var det primära 
intresset vanligtvis att anlägga vattenledningsnät. I dessa sammanhang växte avloppsnät fram 
som en parallell nödvändighet bredvid vattenledningsnäten (ökad mängd vatten ger ett 
avloppsproblem). I Luleå synes emellertid det primära intresset initialt ha varit att anlägga ett 
avloppsnät. Flera ansökningar inkom i slutet av 1800-talet från privatpersoner till Luleå 
stadsfullmäktige beträffande uppförandet av avloppsledningar på kortare sträckor i staden (se 
nedan) och det fanns från början inte något motsvarande intresse vad gällde vattenledningar. 
En ingenjör fick också i uppdrag av stadens byggnadsnämnd att upprätta en avloppslednings-
plan för staden. Liknande plan för vattenledningsnät uppfördes inte förrän många år senare 
(1898), trots att staden upplevde en förödande brand i juni 1887 (en önskan om att förbättra 
brandsäkerheten utgjorde ett centralt motiv i många andra städer för att anlägga vatten-
ledningsnät). Stadshalvöns belägenhet mitt i Lule älv torde ha inverkat på denna situation. 
Inte någonstans i staden var det mer än ett par minuters gångavstånd till älven där såväl 
brandsprutor och vattenvagnar (spolade av gator) kunde fyllas på och vatten till industri- och 
hushållsbehov fanns att tillgå. Att däremot latrin-/avfallsfrågan upplevdes som ett stort 
sanitärt problem i Luleå under sent 1800-tal vet vi genom bevarad dokumentering över de 
hälsovårdande myndigheternas verksamhet. Dessa faktorer tillsammans torde kunna förklara 
det större intresset i Luleå under 1880-talet och det tidiga 1890-talet, för att bygga ut ett 
avloppsnät (framför ett vattenledningsnät). 

Flera ansökningar inkom till Luleå stadsfullmäktige från privatpersoner under sent 
1800-tal angående anläggandet av avloppsledningar på kortare sträckor i staden. Bland annat 
inkom änkefru Brandt m.fl. under våren 1893 med en ansökan om att staden skulle anlägga 
huvudavlopp på den delen av Kyrkoallén som låg mellan Storgatan och Stadsviken så att hon 
och ett antal grannar kunde ansluta sidorör från sina fastigheter till huvudavloppet. I ansökan 
framhölls bl.a. att; 

 
så många hushåll bo inom det qvarter som här är i fråga, [och] det är en i 
sanitärt hänseende viktig angelägenhet att ifrågavarande afloppsrör inrättas, så 
snart sådant låter sig göras.150   
 

Det är oklart vilket beslut stadsfullmäktige tog i just denna fråga. Några år tidigare, år 1890, 
hade dock stadsfullmäktige gett N. B. Öhman m.fl. tillstånd att anlägga en gemensam 
avloppsledning från sökandens gårdar. Stadsfullmäktige hade remitterat ansökan till ingenjör 
J. A Forssgren (ledamot i Luleå byggnadsnämnd) för yttrande, som uppgavs ha fått i uppdrag 
av byggnadsnämnden att utarbeta ett ”dräneringsförslag för staden i dess helhet”. Forssgren 
hade gett sitt stöd till Öhmans ansökan.151  

                                                 
150 Stadsfullmäktige protokoll 12/8 1893 § 4 och 19/6 1893 (Luleå stadsarkiv). 
151 Stadsfullmäktige protokoll 18/3 1890 § 6 och 10/4 1890 § 3 (Luleå stadsarkiv). Tyvärr har undertecknad inte 
lyckats finna Ingenjör Forssgrens utlåtande i frågan. 
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I april 1894 gav stadsfullmäktige tillstånd åt flera gårdar i kvarteret Tjädern att anlägga 
kloakledningar under förutsättning att de följde hamndirektionens och byggnadsnämndens 
direktiv samt så länge de förband sig ”ingå i blifvande allmänna afloppsledning”. Direktiven 
gällde bl.a. rörens diameter (4 tum genom tomten/6 tum genom Skeppsbrogatan) och ”täthet”, 
såväl som rensningsbrunnars placering och kajöppningens diameter och djup (1 fot i fyrkant 
på minst 6 fots djup under medelvattenstånd).152 Byggnadsnämnden framhöll att eftersom det 
nu fanns en ”plan för afloppsledningar”153 borde enskildas ledningsrör placeras i ”samklang” 
med den (det torde handla om det ”dräneringsförslag för staden i dess helhet” som Forssgren 
fått i uppdrag att sammanställa några år tidigare). Byggnadsnämnden anförde också att 
eftersom staden för närvarande ”icke lärer vilja bekosta hufvudledningar” borde inte enskilda 
nekas rätten att anlägga väl behövliga avloppsledningar från sina gårdar.154 Varför staden 
1894 ännu inte skulle vilja bekosta huvudledningar förtäljs inte här. 

Det kom också in ansökningar till stadsfullmäktige under sent 1800-tal angående 
dränering av överskottsvatten genom diken. E. J. Lundberg ansökte i augusti 1890 om att 
staden skulle låta uppta ”nödigt vattenaflopp” från hans tomt för bortforsling av det vatten 
som om vårarna rann från tomter inom ”54 qvarteret” och stannade på hans tomt, speciellt 
efter att Smedje- och Skeppsbrogatorna höjts. Stadsfullmäktige gav drätselkammaren i 
uppdrag att utföra nämnda avlopp på så sätt som stadsbyggmästaren K. A. Smith 
rekommenderat i ett utlåtande till stadsfullmäktige några månader tidigare (i maj 1890).155 
Stadsbyggmästare Smith hade fått i uppdrag av stadsfullmäktige att lämna utlåtande om 
lämpligt genomförande av vägsträckornas förbättring (frågan om förbättring av vägarna i 
staden kom upp vid i stort sett vartenda stadsfullmäktigemöte under våren 1890). 
Stadsbyggmästare Smith slog i sitt utlåtande fast att de schaktade och nyutlagda gatorna i 
staden borde makadamiseras och grusas samt borde diken grävas upp utmed de nyplanerade 
gatorna ”för beredande af nödigt vattenaflopp”. Dikena skulle anläggas två meter från husen 
och ”i allmänhet göras med mycket ringa djup” (undantaget de lägre delarna av gatorna). 
Smith påpekade att med diken behövde ”ej så stor bredd af gatan […] grusas och […] [kunde] 
gångbanor erhållas emellan dikena och huslinierna”.156

Under 1895 anhöll också handlaren C. Brandfors om att få anlägga kloakledning.157 
Magistraten (statlig förvaltningsmyndighet i stad) i Luleå fick kännedom om Brandfors 
anhållan och bad i skrivelse till stadsfullmäktige om att rådhuset skulle få koppla egen 
kloakledning till Brandfors ledning eftersom ”Rådhuset sakna[de] gård eller annan plats för 
slaskkärls utställande”.158 Det är oklart vilket beslut stadsfullmäktige tog i de(t) sistnämnda 
ärende(n). 

                                                 
152 Stadsfullmäktige protokoll 27/4 1894 § 8 (Luleå stadsarkiv). 
153 Undertecknad har tyvärr inte återfunnit nämnda plan. Sannolikt handlade det om en plan som Forssgren 
sammanställt. 
154 Byggnadsnämnden – stadsfullmäktige 18/4 1894 (Stadsfullmäktige protokoll april 1894, Luleå stadsarkiv). 
155 Stadsfullmäktige protokoll 17/10 1890 § 6 med bilagor (Luleå stadsarkiv). 
156 K.A. Smith – Stadsfullmäktige 5/5 1890 (Stadsfullmäktige protokoll 12/6 1890, Luleå stadsarkiv). 
157 C. Brandfors – Stadsfullmäktige 23/4 1895 (Stadsfullmäktige protokoll 12/6 1890, Luleå stadsarkiv). 
158 Magistraten – Stadsfullmäktige 7/5 1895 (Stadsfullmäktige protokoll 12/6 1890, Luleå stadsarkiv). 
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Parallellt med att ansökningar inkom till de lokala myndigheterna i Luleå angående 
anläggandet av avloppsledningar, växte myndigheternas krav på att privata initiativ till 
avloppsledningar skulle samordnas. Byggnadsnämnden framhöll exempelvis i samband med 
en år 1895 inkommen anhållan om tillstånd för att få lägga ned en kloakledning över en 
kortare sträcka på stadshalvön, att utöver hittills nedlagda ledningar kunde många fler 
förväntas;  

 
så att stadens gator så småningom blifva genomdragna av kloaker, hvilka 
visserligen kunna vara till fördel för anläggarne, men blifva av ringa gagn utan 
fast mer till skada för samhället, enär de enskilda kloakerna nedläggas efter olika 
system och vanligen icke förses med gatubrunnar för ledningarnas befriande från 
ansamlingar af fast orenlighet, hvilket haft till följd att ledningarna flera gånger 
på betydliga sträckor behöft återuppgräfvas till stor skada för gatornas körbanor, 
som derefter icke kunnat återhårdgöras af den enskilde. 159

 
Utöver byggnadsnämnden argumenterade även hamndirektionen i Luleå för en ökad 
samordning av avloppsbyggandet, och framhöll bl.a. i ett yttrande 1895, att det aktuella 
ärendet borde lämnas vilande tills detaljerad plan uppförts;  

 
öfver ett allmänt kloaknät för hela staden […] till förekommande av de 
olägenheter som för framtiden måste uppkomma genom enskilda ledningars 
anläggande här och där inom stadsplanen.160

 
Vilket bl.a. citaten ovan belyser handlade byggnadsnämndens och hamndirektionens 
argument dels om framtida svårigheter i samband med ett offentligt övertagande av avlopps-
nätet, om brister i utförandet (bl.a. för få gatubrunnar) och andra problem förknippade med att 
enskilda ledningar grävdes ner här och där och efter olika system – inte minst detta att nätets 
uppbyggnad och drift var beroende av det allmänna vägnätet och enskilda inte hade förmåga 
att återställa vägbanans hårdhet (man kan anta att byggnadsnämnden här åsyftade såväl 
ekonomiska som tekniska faktorer). Dels framställdes problemen i hälso-/miljötermer, dvs. att 
dåligt rensade ledningar utgjorde ett sanitärt problem och att ett stort antal avloppsnät bidrog 
med en ökad förorening av stränderna jämfört med ett avloppsnät. På ett indirekt plan kan 
byggnadsnämndens och hamndirektionens argument sägas ha handlat om den ekonomiska 
såväl som tekniska, administrativa och miljömässiga ineffektiviteten i att låta enskilda bygga 
upp nätet utan detaljerad plan. Argumenten kan också sägas belysa insikten att avloppsnätet 
besatt en inneboende spårbundenhet och att det därför fanns anledning att ta ett samlat 
offentligt grepp kring dess utveckling. 

Byggnadsnämnden såväl som hamndirektionen efterfrågade en detaljerad plan för ett 
allmänt kloaknät under 1895, ”så att ledningarne utföres efter ett förutbestämt system”.161 

                                                 
159 Byggnadsnämnden – Stadsfullmäktige 5/6 1895 (Stadsfullmäktige protokoll 9/5 1895, Luleå stadsarkiv). 
160 Hamndirektionen – Stadsfullmäktige 11/6 1895 (Stadsfullmäktige protokoll 12/6 1890, Luleå stadsarkiv). 
161 Byggnadsnämnden – Stadsfullmäktige 5/6 1895 (Stadsfullmäktige protokoll 9/5 1895, Luleå stadsarkiv). 
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Den ”plan för afloppsledningar”/”dräneringsförslag för staden i dess helhet” som funnits 
sedan flera år torde således inte ha uppfattats som tillräckligt detaljerad. Stadsfullmäktige gav 
drätselkammaren i uppdrag att anlita ”dertill lämplig person” och än en gång anlitades J. A. 
Forssgren för uppdraget.162 Knappt ett år senare, i maj 1896, överlämnade Forssgren ett 
sådant förslag till stadsfullmäktige.163  

 
”Förslag till vattenaflopp i Luleå” 
För en beräknad kostnad av 126 000 kr hade Forssgren sammanställt en plan för ett 
avloppsnät för stora delar av staden, från järnvägen i öster till Kastellgatan i nordväst 
(kvarteren Biet och Humlan i väster). Norrut så högt som till Parkgatan, dock inte till 
kvarteren väster om Hermelinsgatan och norr om Malmgatan. Han hade även ritat ut 
avloppsnät för ”den blifvande stadsdelen” öster om järnvägen (dvs. Östermalm), där ännu inte 
så mycket mer än epidemisjukhus och fattiggård fanns uppfört. Ledningar var i regel inte 
utritade för både lång- och tvärgator. Ett undantag var stadens södra sluttning där det enligt 
Forssgren fanns ett särskilt behov för detta för att de lägre belägna tomterna inte skulle 
behöva ”blifva besvärade af vatten från ofvan belägna.”164 Huvudrörnätet var planerat för att 
senare kunna utvidgas. Forssgren markerade på en stadsplan var nätet skulle läggas ned samt 
var gatutrummor/brunnar skulle anläggas för att ta emot ytvattnet från rännstenarna. 
Avloppsvattnet skulle släppas ut genom flera avlopp i såväl Norra som Södra fjärdarna samt i 
Skurholmsfjärden. Forssgren omnämnde inte frågan om en eventuell behandling av 
avloppsvattnet innan utsläpp.  

Mängden förbrukat vatten (spill- och regnvatten) beräknade Forssgren till 35 kannor per 
dag och individ (han konstaterade samtidigt att man beräknade 50 kannor per dag och individ 
i England165). Det förbrukade vattnet skulle enligt Forsgen till största delen komma att bestå 
av spillvatten och han föredrog ”underjordiska ledningar” i ”torrläggningen” av en stad 
eftersom det skulle vara förenat med ”många olägenheter” att föra bort detta i öppna 
rännstenar (det är anmärkningsvärt att detta överhuvudtaget övervägdes). Trots att det enligt 
Forssgren totalt per år skulle handla om en större andel spillvatten än nederbörd, menade han 
att spillvattnet var ”en obetydlighet” jämfört med den på kort tid avrinnande vattenmängden 
vid maximal nederbörd och snösmältning. Det senare var den mängd som rördimensionerna 
borde beräknas efter. Det handlade således om kombinerade ledningar. De rörledningar i det 
allmänna nätet som Forssgren menade var ”nödvändiga” för ”torrläggning” utgjordes bl.a. av 
båda ändarna av Residens-, Skeppsbro- och Magasinsgatorna, norra delarna av Rådstu- och 
Kyrkogatorna, västra delen av Sandviksgatan, delar av Kungsgatan, östra delarna av Stor- och 
Skeppsbrogatorna (mot Skurholmsfjärden), samt utefter järnvägen.166 Han torde här inte mena 
                                                 
162 Stadsfullmäktige protokoll 21/6 1895 § 14 (Luleå stadsarkiv). 
163 Stadsfullmäktige protokoll 18/5 1896 § 13 (Luleå stadsarkiv). 
164 Forssgren – drätselkammaren 15/2 1896, ”Förslag till vattenaflopp i Luleå” (Vattenledningsstyrelsens 
handlingar 1888-1906, Luleå stadsarkiv). 
165 I Storbritannien var WC utbrett vid den här tiden, vilket naturligtvis bidrog till den större 
vattenförbrukningen. Utgick måhända Forssgren från att ett utbrett WC-innehav i Luleå låg ganska långt fram i 
tiden? 
166 Handritad karta över Forssgrens förslag till avloppsnät samt ytterligare karta från 1896 (Vattenlednings-
styrelsens handlingar 1888-1906, Luleå stadsarkiv) 
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annat än att läget på dessa områden bidrog till att det fanns ett stort behov av att omhänderta 
nederbörden. Forssgren konstaterade att Luleå stads belägenhet i allmänhet annars var ”sund 
och höglänt” och dessutom ”gynnsam för erhållande af goda vattenaflopp till de omgifvande 
fjärdarna.”167

I det allmänna rörnätet föreslog Forssgren att rören skulle tillverkas av stengods och ha 
en inre diameter av 9-21 tum (27-63 cm), där de med störst diameter skulle användas vid de 
större utloppen mot Stadsviken, Gråskälfjärden och Skurholmsfjärden (vid de mindre 
utloppen från Gültzauudden och Östermalm räckte det enligt Forssgren med en diameter om 
12 tum, 36 cm, eller mindre). Brunnar borde upprättas på max 300 fots avstånd från varandra 
för ytvattnet i rännstenarna.  

Materialet i sidoledningarna borde enligt Forssgren utgöras av bränd glaserad lera 
(användes vid ledningsarbeten i Stockholm redan 1875168), eftersom de ”i behörig lutning” 
var självrensande, samt borde de ha en inre diameter om 15 cm för att inte täppas till. Varje 
gård borde vidare tilldelas en uppsamlingsbrunn i syfte att förekomma att fasta ämnen 
spolades ned i ledningarna, samt borde alla brunnar ha ett vattenlås i syfte att förhindra att 
”osund” lukt spreds från ledningarna. Av samma anledning borde avloppsmynningarna 
inomhus för slaskvattnet vara försänkta under vattenytan. Avloppsmynningarna och 
brunnarna borde dessutom vara täckta med sil eller galler. Slutligen borde alla rörledningar på 
”behöriga ställen” och alltid på ledningarnas högsta punkt, förses med ventiler (stuprör som 
ledde kloakgaserna upp på taken). Även slaskrör som ledde genom kök ”eller andra lokaler” 
borde utmynna på taken (närmare än så här gick inte Forssgren in på hur ledningarna skulle 
utformas inne i byggnader). 

För att rören skulle vara ”självrensande” borde lutningen enligt Forssgren vara 1:300 för 
12-tums ledningar (större lutning för större ledningar) och fogningen bestå av lera för rör 
under 18 tum och av cement för större rör. Fogningen framhölls som central, framförallt i 
fråga om att undvika spridningen av dålig lukt. Han förslog vidare att rör för vattenledning 
och avlopp borde läggas ned samtidigt i syfte att minska nedläggningskostnaderna, och att 
nedläggningen borde ske från utloppen.169

Vad i övrigt gällde uppbyggnaden och driften av avloppsnätet informerade Forssgren att 
det i andra städer med avloppsnät var vanligt att staden bekostade och underhöll ett 
avloppsrör från den allmänna ledningen fram till tomtgränsen, varpå tomtägaren bekostade 
och höll brunnar och ledningar rena på den egna tomten.170 Forssgrens plan skulle komma att 
revideras innan avloppsnätet färdigställdes mer än 10 år senare (1906). 

Hur förmådde Forssgren uppföra ett så pass detaljerat förslag på avloppsnät? Vi känner 
inte till att han hade några tidigare erfarenheter av dylika ingenjörsprojekt. Det finns dock 
faktorer som tyder på att han kan ha erhållit visst stöd från ingenjör och sedermera 
landshövding för Norrbottens län, Lars Berg. Berg var ingenjör med examen (år 1860) från 

                                                 
167 Forssgren – drätselkammaren 15/2 1896, ”Förslag till vattenaflopp i Luleå” (Vattenledningsstyrelsens 
handlingar 1888-1906, Luleå stadsarkiv). 
168 Cronström (1986), s. 100. 
169 Forssgren – drätselkammaren 15/2 1896, ”Förslag till vattenaflopp i Luleå” (Vattenledningsstyrelsens 
handlingar 1888-1906, Luleå stadsarkiv). 
170 Ibid. 
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högre Artilleriläroverket Marieberg och dessutom major och distriktschef i Öfre norra väg- 
och vattenbyggnadsdistriktet vid Väg- och vattenbyggnadskåren från 1883.171 Han byggde 
upp vatten- och avloppsanläggningen i Sundsvall under slutet av 1870-talet (projekterades av 
J.G Richert)172 och blev landshövding för Norrbottens län 1885. Det finns ett brev bevarat 
från Lars Berg bland den så kallade Vattenledningsstyrelsens handlingar (1888-1906) vid 
Luleå stadsarkiv adresserat till ”Herr Ingeniör” och daterat den 5/4 1886. Landshövding Berg 
ursäktar att det dröjt hela 6 månader sedan han lovat skicka de handlingar han nu bifogar och 
framhåller som förklaring hur ont om tid han fått sedan han blev landshövding. De bifogade 
handlingarna utgörs av anteckningar kring planeringen av Örnsköldsviks vatten- och 
avloppssystem. Landshövdingen omnämner projektet som sitt ”sista ingeniörsarbete”.173  Med 
största sannolikhet var brevet adresserat till ingenjör Forssgren som satt med i 
byggnadsnämnden vid tiden för brevväxlingen, samt senare även i Vattenledningsstyrelsen. 
Sannolikt var förfrågan om att få ta del av landshövding Bergs anteckningar kring planeringen 
av Örnsköldsviks vatten- och avloppssystem en effekt av att Forssgren redan fått i uppdrag av 
byggnadsnämnden att utarbeta ett dräneringsförslag för Luleå.174 Brevet är intressant i sig 
eftersom det indikerar att frågan om anläggandet av vatten- och avloppsnät bör ha varit uppe i 
stadsledningen så tidigt som 1885/1886.175  

 Stadsfullmäktige gav efter sommaren, i september 1896, drätselkammaren i uppdrag att 
låta ”sakkunnig person” granska Forssgrens förslag. Samtidigt erhöll P. O. Nordström för 
Allmänna hypotekskassan (för Sveriges städer) tillstånd att anlägga kloakledning från 
fastighet 303 utefter Nygatan och Storgatan till Kyrkogatan och Norra kajen under 
förutsättning att det följde Forssgrens förslag. Byggnadsnämnden och hamndirektionen hade 
båda bifallit detta. Stadsfullmäktige konstaterade i beslutet hur det nu fanns ett förslag med 
”fullständigt reglerade” grunddelar, samt utgjorde avloppssträckan som ansökan gällde ”ett 
sjelfständigt system” i planen. Ledningen skulle dimensioneras och konstrueras efter förslaget 
och möjliggöra anslutningar från fastigheter utefter sträckan. Arbetet skulle övervakas av 
stadsbyggmästaren och staden förband sig att i framtiden inlösa ledningen till anläggnings-
kostnad.176 Uppenbarligen förlitade man sig tillräckligt på Forssgrens förslag för att redan nu 
tillåta en start av uppbyggnaden av avloppsnätet. Sannolikt torde också chansen att tillsvidare 
få en del av nätet finansierat av Hypotekskassan ha tett sig lockande för staden. 

Det är oklart om och i så fall när Hypotekskassan anlade nämnda avloppsledning. 
Utifrån stadsfullmäktiges och drätselkammarens protokoll synes ärendet ha gått ett extra varv 

                                                 
171 Senare blev han kårens överste och chef samt, från 1893, generaldirektör och chef för väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsen (Nordisk familjebok. Konversationslexikon och Realencyklopedi, 1904)). 
172 Nilsson (1942), s. 171ff. 
173 Landshövding Lars Berg till ”Herr  Ingeniör” den 5/4 1886 (Vattenledningsstyrelsens handlingar 1888-1906, 
Luleå stadsarkiv). 
174 Här bör noteras att undertecknad gått igenom byggnadsnämndens protokoll från augusti 1884 – augusti 1887 
utan att finna någon notering överhuvudtaget kring anläggandet av vatten- och avloppsnät. Eventuella 
förehavanden i byggnadsnämnden på området måste således ha skett ”off-the-record”. 
175 Vid en genomgång av såväl byggnadsnämndens som hälsovårdsnämndens, drätselkammarens och 
stadsfullmäktiges protokoll från augusti/september 1885 till april/maj 1886, antyds ingenting om någon 
brevväxling med Lars Berg eller ens om VA-system överhuvudtaget. 
176 Stadsfullmäktige protokoll 19/9 1896 § 3 och 4 med bilagor (Luleå stadsarkiv). 
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ett och ett halvt år senare, dvs. under våren 1898. I april detta år avstyrkte nämligen 
drätselkammaren ett förslag från Nordström om ”anläggande av kloakledning för affledande 
af slaskvatten”.177 Eventuellt hade Nordström här försökt få projektet finansierat med 
offentliga medel. Ärendet återkom till drätselkammaren i maj 1898, som då förväntades 
lämna yttrande om såväl ”kostnadsförslag som verkställande” av kloakledningar, upp-
samlingsbrunnar etc. (drätselkammaren överlät åt stadsbyggmästaren att utreda ärendet).178 
Under juni och september biföll kammaren ansökningar från tre gårdar om tillstånd att ansluta 
slaskrör/kloakledningar från sina gårdar till avloppet från Hypotekskassans fastighet under 
villkor att stadsbyggmästaren övervakade arbetet.179 Att ge tillstånd åt dessa ledningar innebar 
inget större risktagande för staden eftersom det endast handlade om sidorör som var 
avhängiga ett projekt som redan stod under stadens kontroll (reglerat genom beslut från 
september 1896). Som redan anförts är det oklart om nämnda huvudledning kom till stånd i 
detta skede. 

Såsom stadsfullmäktige begärt anlitade drätselkammaren en sakkunnig person att 
granska Forssgrens förslag, nämligen arkitekten och ingenjören vid Stockholms 
byggnadskontor, Otto Fröman, som några år tidigare utarbetat ny stadsplan för Luleå efter 
stadsbranden 1887.180 Fröman inkom med sitt yttrande över förslaget i juli 1898 och 
konstaterade bl.a. att åtskilliga tomter i kvarteren Gladan, Bofinken och Fågeln (västra delen 
av innerstaden) inte skulle erhålla några ledningar enligt förslaget (ledning var endast utritad 
utefter västra delen av dessa kvarter – vilket lämnade östra delen av kvarteren utanför 
nätet).181 Fröman påpekade också att då vattenledningsrör borde läggas ovanpå avlopps-
ledningar i syfte att underlätta reparationer och servisledningars intagning, borde 
avloppsledningarna läggas djupare än vad Forssgren föreslagit (2,1 m till rörets botten).182 
Fröman ville öka på djupet till 2,7 m till avloppsledningsrörens överkant. Även brunnarnas 
vattenlås var enligt Fröman så lågt beräknat att det fanns risk för att fasta ämnen kunde 
passera från brunn till ledning samt för kloakgas att läcka ut på gatan. Dessutom ansåg 
Fröman att brunnskonstruktionerna försvårade brunnarnas och vattenlåsens rensning, och att 
tillverka delar av gårdsbrunnarna i trä menade han var ur såväl ”sanitär som ekonomisk 
synpunkt [..,] förkastligt” eftersom de då skulle vara ”utsatta för en snar förruttnelse.” Fröman 
ifrågasatte också Forssgrens förslag att låta stuprör fungera som ventilationsrör för 
avloppsledningarna eftersom det skulle riskera att kloakgaser trängde in genom de fönster 
som stuprören passerade samt då det skulle innebära att det inte fanns någon ventilation vid 
starkare nederbörd eftersom stuprören då skulle fyllas med nedströmmande vatten. Han 
föreslog i stället särskilda ventilationsrör utefter husväggarna eller ventilationsöppningar 
försedda med galler i gatuplan.  
                                                 
177 Drätselkammarens protokoll ¾ 1898 § 8 (Luleå stadsarkiv). 
178 Drätselkammarens protokoll 25/5 1898 § 8 (Luleå stadsarkiv). 
179 Drätselkammarens protokoll 7/6 1898 § 19 och 14/  1898 § 6 (Luleå stadsarkiv). 
180 Försteingenjör vid Stockholms byggnadskontor, gatu- och trumbyggnader (Svensk rikskalender, 1908). 
181 Se blåkopia över Forssgrens förslag till avloppsledningsnät (Vattenledningsstyrelsens handlingar 1888-1906, 
Luleå stadsarkiv). 
182 Denna uppgift har undertecknad inte återfunnit i Forssgrens ”Förslag till vattenaflopp”. Var det måhända en 
uppgift Forssgren lämnat muntligen till Fröman? 
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Fröman påpekade att Forssgren inte gett något förslag till grundvattenledningar 
(dräneringsledningar), men aviserade att han utgick ifrån att det berodde på att sådana inte 
antagits vara nödvändiga till följd av stadens höglänta läge. Vi vet dock att man upplevt 
dräneringsproblem i Luleå, bl.a. till följd av att gator höjts, samt vet vi att staden redan 
tidigare låtit företa/finansiera dräneringsföretag. Fröman framhöll hur det utifrån såväl 
sanitära skäl som för att bereda möjlighet till anläggandet av källare var att föredra 
förberedandet av anslutningar av ett antal grundvattenledningar till närmaste avloppsledning. I 
övrigt ansåg Fröman att Forssgrens förslag var ”synnerligen förtjänstfullt.”183  

 
Älvvatten eller grundvatten? – vattenledningsfrågan tog vid 
Först efter att planen för avloppsnät var färdigställd väcktes i september 1896 frågan om att 
staden också borde anlägga vattenledningsnät. Det var ledamot Sjöberg som tog upp frågan i 
stadsfullmäktige.184 Drätselkammaren fick då i uppdrag att överlämna utredningen av 
vattenledningsfrågan till den sakkunnige person som skulle komma att granska Forssgrens 
förslag.185 Som bekant vände sig drätselkammaren till Otto Fröman. Han ansåg sig dock inte 
lämplig att utreda vattenledningsfrågan utan rekommenderade staden att i stället vända sig till 
arbetschefen för Stockholms vattenledning, Löjtnant Wilhelm Hansen. Enligt Fröman hade 
Hansen redan uppgett sig vara villig att fullgöra uppdraget om han fick en direkt förfrågan.186  

Fredrik Wilhelm Hansen var väg- och vattenbyggnadsingenjör (examen från tekniska 
högskolan 1882) och löjtnant i Väg- och vattenbyggnadskåren från 1888. Från 1894 var han 
arbetschef för Stockholms vattenledning (förste ingenjör från 1897). Han blev senare VD för 
Trollhätte kanal och vattenverk (från 1905) och kom att leda projekteringen och utförandet av 
Trollhättans kraftverk. Hansen projekterade därutöver flera städers vatten- och avlopps-
ledningsnät på privat uppdrag.187  

Hansen lät meddela från Stockholm att han var villig att åta sig uppdraget och ville veta 
om det ännu gjorts någon undersökning över lämplig vattentäkt för vattenledningen. I så fall 
ville han få sig tillsänt en karta där ”belägenheten var utmärkt”. Vad gällde själva 
vattenledningsnätet påpekade Hansen att det kunde uppgöras efter den stadsplanekarta som 
fanns hos Fröman.188 Luleås stadsbyggmästare Smith fick i uppdrag att svara Hansen och 
föreslog i ett brev att vatten till vattenledningsnätet kunde tas ur älven vid ångsnickerifabriken 
på Oskarsvarv (en av stadens dåvarande största arbetsgivare).189 Hansen var inte nöjd med 
detta förslag eftersom han ansåg det föreligga en stor risk att älvvattnet, om än inte ännu så i 
sinom tid skulle komma att förorenas av avloppsvatten från stadens norra och västra delar, 
och vid inström även från stadens övriga delar på denna plats (uttalandet gjorde han utifrån en 

                                                 
183 O. Fröman – Drätselkammaren 4/7 1898, Vattenledningsstyrelsen, handlingar 1888-1906 (Luleå stadsarkiv). 
184 Stadsfullmäktige protokoll 19/9 1896 § 15, Luleå stadsarkiv. 
185 Drätselkammarens protokoll 2/10 1896 § 6, Luleå stadsarkiv. 
186 Drätselkammarens protokoll 3/10 1896 § 6, Luleå stadsarkiv. 
187 Nordisk familjebok (1909). Konversationslexikon och Realencyklopedi (1909). 
188 Hansen – drätselkammaren 13/11 1896, Protokollsbilagor 1895-1897, Luleå stad, drätselkammaren. 
189 Drätselkammaren protokoll 20/11 1896 § 10, och Hansen – F. Waldenström (drätselkammaren) 21/1 1897, 
Vattenledningsstyrelsen, Handlingar 1888-1906 (Luleå stadsarkiv). 
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karta – han hade ännu inte hade besökt Luleå). Hansen undrade om exempelvis inte 
Björkskatafjärden var mer skyddad och därmed lämpligare, eller om det fanns någon annan 
högt belägen vattenansamling där självtryck utan uppfordringskostnad kunde erhållas. 
Framförallt förespråkade han emellertid användandet av grundvatten och undrade om det inte 
fanns ”underjordiska vattenförande lager” i stadens närhet.190

Stadsbyggmästare Smith stod emellertid fast vid sin åsikt och framhöll det som 
”naturligt” att vatten togs från ”Sveriges måhända vattenrikaste och renaste flod” som 
passerade precis vid ”stadens ena kant” – ”denna aldrig sinande källa”. Han bifogade som 
stöd för sin åsikt ett utlåtande från Paul Hellström vid Kemisk-växtbiologiska anstalten i 
Luleå. Hellström hade under föregående år gjort en undersökning av stadens brunnar för 
hälsovårdsnämndens räkning och intygade att så många som 13 brunnar haft såväl större 
klorhalt och koksalthalt än älvvattnet, en del dubbla till tredubbla mängden, såväl som 
organiska ämnen och syreförbrukning. Detsamma kunde sägas om ammoniak, salpeter-
syrlighet och salpetersyra. Enligt Hellström överträffade således älvvattnets kvalitét, ur 
kemisk synpunkt, ”betydligt” den på vattnet i brunnarna.191   

Vad gällde risken för förorening av älvvattnet anförde Smith hur det såväl ”in- och 
utomlands” till följd av vattendragens ”sjelfrenande förmåga”, visat sig vara möjligt att släppa 
ut ganska stora mängder kloakvatten i ”till och med obetydliga vattendrag” utan att dessa ”i 
nämnvärd grad” förorenats. Även om Luleå skulle komma att tiodubbla sin befolkning skulle 
avloppsvattnet enligt Smith vara;  

 
så försvinnande obetydligt, jämfördt med hvart och ett af de mäktiga 
vattenbäcken, hvilka på norra och södra sidan omgifva staden eller i förhållande 
till det ständigt rinnande flodvattnets riklighet.192

 
Smith avvisade sedan vart och ett av de förslag till vattentäktsalternativ som Hansen lyft fram. 
Någon vattenansamling varifrån man kunde erhålla självtryck menade han inte fanns och 
Björkskatafjärden och andra närmast angränsande vatten var ”inte stort mer än mycket grunda 
insjöar med tidtals illaluktande vatten”. Tog man dessutom in reservoaren i beräkningen, 
fortsatte Smith, måste det bli mycket dyrare att anlägga en reservoar på exempelvis 
Lulsundsberget jämfört med ett vattentorn på stadshalvön (förslagsvis på Gültzauudden), 
eftersom det bl.a. skulle innebära längre ledning och dyrare byggnadssätt. Dessutom påpekade 
Smith att Städernas Allmänna Brandstodsbolag fordrade högre höjd på en naturlig reservoar 
jämfört med ett vattentorn (han bifogade ett utdrag på fordringar från styrelsen för nämnda 
bolag, upprättade den 8/11 1892).193

Vad beträffade Hansens förslag att nyttja grundvatten framhöll Smith hur det var honom 
väl bekant att; 

 
                                                 
190 Hansen – F. Waldenström (drätselkammaren) 21/1 1897 (Vattenledningsstyrelsen, Handlingar 1888-1906, 
Luleå stadsarkiv). 
191 Hellström – Smith 16/2 1897 (Vattenledningsstyrelsen, Handlingar 1888-1906, Luleå stadsarkiv). 
192 Smith – Hansen 18/2 1897 (Vattenledningsstyrelsen, Handlingar 1888-1906, Luleå stadsarkiv). 
193 Smith – Hansen 18/2 1897 (Vattenledningsstyrelsen, Handlingar 1888-1906 (Luleå stadsarkiv). 
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hygienens lika väl som teknikens målsmän numera äro ense, att grundvatten är att 
föredraga framför andra källor för en vattenledning, men jag vet äfven, att 
svårigheterna att tillgodonjuta sig sådana källor visat sig betydande.194  

 
Här gav Smith som exempel hur det vid befintliga grundvattenanläggningar visat sig uppstå 
problem med slam som hindrat vattnets inlopp i rörbrunnarna, samt hur ”[grund]vatten-
tillgången minskats genom vattenafledningar, torrläggning eller skogars sköflande.”195 För 
övrigt, fortsatte Smith, fanns det med hans ”ofullkomliga geologiska insigt” heller inga större 
vattenförande underjordiska lager att tillgå i området.196

Hansen svarade att eftersom det inom rimligt avstånd inte synes finnas en högt belägen 
vattenansamling återstod att ta reda på om det fanns något grundvatten eller ”måste [man] 
taga sin tillflyckt till de öppna vattendragen.”197 Att använda vatten ur Lule älv från den 
föreslagna platsen utanför snickerifabriken avrådde han dock återigen starkt ifrån. ”Då man 
numera anser att afloppsvatten från menskliga boningar äfven i ytterst utspätt tillstånd innebär 
den största fara”198 för dricksvattnets lämplighet och då ”en enda smittoförande bakterie” 
visat sig kunna ”fortverka som sjukdomsfrö”.199 På denna plats i älven rådde enligt Hansen 
dessutom ”säregna förhållanden” avseende strömriktningen varför man inte kunde ”lita på 
[…] flodens sjelfrensning”.200  

Om kemist Paul Hellströms utlåtande framhöll Hansen hur en kemisk undersökning 
ägde ”föga vitsord för direkt påvisande av dylika föroreningar” till skillnad från en 
bakteriologisk undersökning, vilken ”med all önskad tydlighet” skulle bekräfta att vattnet var 
förorenat. Om vatten skulle erhållas ur älven var det enligt Hansen tvunget att vattenuttaget 
förlades långt ovanför staden, såsom ovanför Gäddvikssundet, väster om Notviken. De 
föroreningar som där skulle komma med vattnet nedströms torde enligt Hansen ”ur sanitär 
synpunkt vara utan betydelse […] ty härvidlag kan elfvens sjelfrensande förmåga med fog 
tagas med i räkningen.”201 En förläggning av vattenuttaget långt från staden skulle emellertid 
innebära så betydande anläggningskostnader att det enligt Hansen skulle bli billigare att nyttja 
grundvatten i stadens närhet.202 Sammantaget vidhöll således Hansen att borrningsförsök 
borde vidtas och lade fram många argument för grundvattnets fördelar, såsom att grundvatten 
i regel inte behövde filtreras, inte utsattes för yttre föroreningar och hade jämn temperatur 
hela året. Dessutom var det numera inte så svårt att bestämma tillgång på och tillgodogöra sig 
grundvattenförekomster, järnet kunde relativt enkelt fällas ut och salthalten var, om den ej var 

                                                 
194 Karl Smith – Hansen 18/2 1897 (Vattenledningsstyrelsen, Handlingar 1888-1906, Luleå stadsarkiv). 
195 Ibid. 
196 Ibid. 
197 Hansen – drätselkammaren 5/7 1897 (Vattenledningsstyrelsen, Handlingar 1888-1906, Luleå stadsarkiv). 
198 Ibid. 
199 Hansen – drätselkammaren 5/4 1897 (Vattenledningsstyrelsen, Handlingar 1888-1906, Luleå stadsarkiv). 
200 Ibid. 
201 Hansen – drätselkammaren 5/4 1897 (Vattenledningsstyrelsen, Handlingar 1888-1906, Luleå stadsarkiv). 
202 Hansen – drätselkammaren 5/7 1897 (Vattenledningsstyrelsen, Handlingar 1888-1906, Luleå stadsarkiv). 
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alltför hög, utan ”avsevärd” olägenhet.203 Vad gällde reservoarfrågan påpekade Hansen att 
den naturligtvis inte kunde avgöras innan vattenverkets läge avgjorts, men det kunde han 
emellertid säga att vattentorn alltid var dyrare än reservoarer på naturlig höjd, bl.a. därför att 
de förstnämnda krävde större uppfordringsverk.204

Hansen erbjöd sig i brev till drätselkammaren i januari 1897, i samband med sitt första 
bemötande av Smiths argument, att han kunde komma till Luleå under försommaren i syfte att 
”på platsen taga de lokala förhållandena i ögonsigt”.205 Smith var inte särskilt angelägen om 
att få hit Hansen utan framhöll i sitt svar hur han inte ansåg det vara nödvändigt för Hansen 
att ”ännu hitresa” då han torde kunna få en ”ganska tydlig” uppfattning om de lokala 
förhållandena genom vad Smith anfört i brev.206 I april bad trots allt drätselkammaren Hansen 
att besöka Luleå under kommande sommar ”för undersökning om lämpligaste sättet m.m. för 
vattenledningsanläggningen.”207 Hansen besökte Luleå i juli 1897 och vidhöll även efter detta 
att staden genom sakkunnig person borde låta verkställa försöksborrningar efter grund-
vatten.208 Drätselkammaren anlitade för detta C. Ekendahl, specialist på ”undersökningar för 
sanitära och chemiskt-tekniska vattenfrågor” vid Stockholms vattenledning. På Ekendahls 
personliga brevpapper framgår hur han utöver nämnda specialitet också genomförde ”alla 
slags jordborrningar efter vatten ifrån de enklaste till sådane der stort djup eller stor rörvidd 
ifrågakommer.”209 Det är sannolikt att Hansen tipsat Luleå stads ledning om Ekendahls 
specialitet i frågan. De arbetade ju inom samma organisation, Stockholms vattenledning. 

Ekendahl åtog sig uppdraget under vissa villkor. Bland annat krävde han ersättning för 
resor i första klass med ångbåt och i andra klass med järnväg. Borrapparat med förman 
kostade 17 kr per dag och borrapparat utan förman kostade 12 kr. För borrningen krävdes 3-
tums rör för omkring 10 kr. metern (6 kr. metern i ”särdeles lätt terräng” och 13.83 kr. metern 
i ”mycket hård jordmån”), vilken beställaren själv kunde tillhandahålla om han så önskade. 
Ekendahl meddelade att han själv oftast använde ”Vapwellded Steamtubes”. Han åtog sig 
uppdraget under förbehåll att borrapparaten inte skulle behöva borra genom ”granit eller annat 
urberg”, vilket den inte hade kapacitet till.210 Luleå stad avtalade med Ekendahl att han 
(tillsammans med borrförman) skulle genomföra den tre dagar långa tågresan från Stockholm 
till Luleå i början av september 1897, samt att allt material som behövdes för borrningarna 

                                                 
203 Hansen – drätselkammaren 5/4 1897 (Vattenledningsstyrelsen, Handlingar 1888-1906, Luleå stadsarkiv). 
204 Ibid. 
205 Hansen – Landträntmastaren F. Waldenström (drätselkammaren) 21/1 1897 (Vattenledningsstyrelsen, 
Handlingar 1888-1906, Luleå stadsarkiv). 
206 Smith – Hansen 18/2 1897 (Vattenledningsstyrelsen, Handlingar 1888-1906, Luleå stadsarkiv). 
207 Drätselkammarens protokoll, 21/4 1897 § 3 (Luleå stadsarkiv). 
208 Hansen – drätselkammaren 30/6 1897 (Protokollsbilagor 1895-1897, Luleå stad, drätselkammaren, Luleå 
stadsarkiv); samt Drätselkammarens protokoll 6/9 1897 § 4 (Luleå stadarkiv); samt Hansen – drätselkammaren 
5/7 1897 (Vattenledningsstyrelsen, Handlingar 1888-1906, Luleå stadsarkiv). 
209 Ekendahl – K. A. Fredholm (drätselkammaren) 31/8 1897 (Protokollsbilagor 1895-1897, Luleå stad, 
drätselkammaren, Luleå stadsarkiv). 
210 ”Kostnadsförlag för jordborrning”, sammanställt av C. Ekendahl i juli 1897 (Vattenledningsstyrelsen, 
Handlingar 1888-1906, Luleå stadsarkiv). 
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(rör inkluderat) skulle fraktas med ångbåt.211 Ekendahl skulle komma att befinna sig i Luleå i 
drygt två månader och genomföra försöksborrningar för en sammanlagd kostnad av 1313 
kr.212  

Väl i Luleå genomförde Ekendahl även bakteriologiska prover av älvvattnet, dels vid 
Snickerifabriken och dels vid Hafsandvikens norra udde. Proven visade att Lule älvs vatten, 
även invid stranden och på måttligt djup, endast förde ett ”relativt måttligt antal bakterier”. 
Bakteriernas antal ökade trots allt i älvens nedre lopp, vilket Ekendahl menade fick antas bero 
på ”stadens närhet”.213 Vi vet inte varför Ekendahl genomförde proven. Var det kollegan 
Hansen i Stockholm som bett honom om det i syfte att bevisa att älven närmast staden inte 
dög som vattentäkt till vattenledningsnätet – eller var det en beställning av staden i syfte att 
bevisa motsatsen? Vattenprover tillhörde trots allt Ekendahls specialitet såväl som borrning. 
Han sände resultaten från vattenproven på begäran till rektor K. Fredholm (ledamot i 
stadsfullmäktige) i september 1897.214

Provborrningar efter grundvatten genomfördes på såväl stadshalvön som på Lulsundet 
och i Skutviken.215 När man efter dessa borrningar ännu inte stött på en tillräckligt rik källa 
med grundvatten föreslog Hansen att försöksborrningar skulle vidtas vid den ”mäktiga 
grusbank” som han upplysts om att Ekendahl påträffat i närheten av Notviken och för övrigt 
den plats ”där ett vattenverk från elfven bord förläggas [om det skulle bli aktuellt].”216 En 
grundvattenförekomst var dock att föredra framför en ytvattenkälla, upprepade Hansen, och 
rekapitulerade argumenten om grundvattnets jämna temperatur och hur det inte behövde 
filtreras samt lade till att man med grundvatten inte heller behövde befara ”anledning till 
besmittelse”.217

Provborrningarna i åsen bortom Notviken (i skjutbanans ände) gav resultat och i oktober 
1897 påträffades en riklig vattenförekomst i ett mer än 5 meter djupt grus- och sandlager på 
4,6 meters djup. Efter avslutad kontinuerlig pumpning ur vattenförekomsten hade man 
upplevt att vattnet ”hastigt” återtagit sin ursprungliga nivå. Dessutom tycktes vattnet i röret ha 
varit beroende av vattentillståndet i älven. Tillsammans menade Ekendahl att dessa resultat 
tydde på en ”stark och pålitlig” förekomst som ”mycket väl” skulle kunna vara tillräcklig för 

                                                 
211 ”Kostnadsförlag för jordborrning”, sammanställt av C. Ekendahl i juli 1897 (Vattenledningsstyrelsen, 
Handlingar 1888-1906, Luleå stadsarkiv). 
212 Ekendahl – K. A. Fredholm (drätselkammaren) 23/11 1897 (Vattenledningsstyrelsen, Handlingar 1888-1906, 
Luleå stadsarkiv). 
213 ”Vattenprof från Lule elf tagna 8/9 1897”, sammanställt av C. Ekendahl den 18/9 1897 
(Vattenledningsstyrelsen, Handlingar 1888-1906, Luleå stadsarkiv). 
214 Ekendahl – K. A. Fredholm (drätselkammaren) 18/9 1897 (Vattenledningsstyrelsen, Handlingar 1888-1906, 
Luleå stadsarkiv). 
215 På stadshalvön gjordes tre borrningsförsök i Kvarteret Biet till 4 a 5 meters djup, varpå endast fin hård sand 
och sten påträffades. I Lulsundet gjordes borrningsförsök vid sandgropen och på udden. Här kunde borras på 
något större djup, till 10 a 12 meter, men även här påträffades endast sand och så småningom sten. Genom 
rapporten framgår att viss grundvattenförkomst påträffats vid de tre försöksborrningarna vid Skutviken, men i 
”alltför ringa mängd för det afsedda ändamålet” (Ekendahl – K. A. Fredholm, drätselkammaren, 23/11 1897, 
Vattenledningsstyrelsen, Handlingar 1888-1906, Luleå stadsarkiv). 
216 Hansen – K. A. Fredholm (drätselkammaren) 28/9 1897, Vattenledningsstyrelsen, Handlingar 1888-1906 
(Luleå stadsarkiv). 
217 Ibid. 
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ändamålet, dvs. för att täcka stadens vattenförsörjningsbehov. Ytterligare försöksborrningar 
som gjordes på Hansens uppmaning i Notviken visade inte på någon ytterligare 
vattenförekomst, trots att dessa företogs så djupt som på omkring 20 meter.218 Ekendahl 
menade att detta inte berodde på att det endast var i detta enda borrhål som det förekom 
vatten, nej, det handlade snarare om att ”åsens oregelbundna bildning” gjorde det svårt att ”ta 
reda på” övriga vattenförekomster.219 Ekendahl lämnade sin slutrapport till stadsfullmäktige i 
slutet av november 1897.220 I december rapporterade Norrbottenskuriren om borrningarna 
och meddelade att vattenprover (på grundvattnet) skickats till Stockholms stads vatten-
laboratorium (där hade bakteriologiska prov genomförts från och med 1888).221 Vi känner 
inte till resultaten på vattenproverna men oberoende av vad de uppvisade kan vi konstatera att 
resultaten av själva provborrningarna inte torde ha upplevts som genombrytande, åtminstone 
inte vad staden beträffade. Efter att ha startat provborrningarna på själva stadshalvön fann 
man en grundvattenkälla först så långt bort som bortom Notviken (omkring sex kilometer från 
stadshalvön). Att leda vatten till staden ända därifrån skulle naturligtvis kräva större utgifter 
jämfört med om vatten kunnat tas ur älven närmast stadshalvön. För övrigt hade staden ännu 
inte gett upp alternativet att ta vatten därifrån… 

På stadsfullmäktigesammanträdet i januari 1898, någon månad efter att Ekendahl 
inkommit med slutrapport från provborrningarna, beslutades att man inte skulle begränsa sig 
till grundvattenalternativet utan även utreda älvvattnet vidare. Således anlitades Paul 
Hellström för Kemisk-växtbiologiska anstalten i Luleå i syfte att vidta en bakteriologisk 
undersökning av älvvattnet på skilda platser under ett år (bland annat närmast staden).222 
Hälsovårdsnämnden stöttade beslutet men trodde inte att undersökningen skulle få särskilt 
stor betydelse för avgörandet av vattenledningsfrågan eftersom ”elfvattnet näppeligen under 
några förhållanden skulle kunna användas till dricksvatten utan att först filtreras.”223 Hur kom 
det sig att staden gick emot en auktoritet på området, Hansen, som ju egentligen helt förkastat 
alternativet att använda älvvattnet? Sannolikt handlade det i hög grad om direkta ekonomiska 
motiv (det var billigare att ta vatten nära stadshalvön) i kombination med de försiktighets-
åtgärder som torde ha tett sig rimliga vid en investering av denna kaliber – att noggrant utreda 
alla alternativ innan man låste fast sig i ett av dem. Dessutom torde det helt enkelt ha varit 
svårt att ge upp tron på ”Sveriges måhända vattenrikaste och renaste flod”. För övrigt hade 
hittills genomförda vattenprov (Hellströms och Ekendahls) inte visat på någon allvarlig 
förorening av älvvattnet ens närmast staden. Således torde det i detta skede (januari 1898) ha 
varit svårt för stadsledningen att släppa älvvattenalternativet. Situationen skulle dock komma 
att förändras. 

                                                 
218 Hansen – K. A. Fredholm (drätselkammaren) 25/10 1897 (Vattenledningsstyrelsen, Handlingar 1888-1906, 
Luleå stadsarkiv). 
219 Ekendahl – K. A. Fredholm (drätselkammaren) 23/11 1897, samt Drätselkammarens protokoll 2/11 1897 § 4 
(Vattenledningsstyrelsen, Handlingar 1888-1906, Luleå stadsarkiv). 
220 Ekendahl – K. A. Fredholm (drätselkammaren) 23/11 1897 (Vattenledningsstyrelsen, Handlingar 1888-1906, 
Luleå stadsarkiv). 
221 Norrbottenskuriren 31/12 1897. 
222 Stadsfullmäktige protokoll 29/1 1898 § 15 och 13/4 1898 § 13 (Luleå stadsarkiv). 
223 Hälsovårdsnämndens protokoll 12/3 1898 § 2 (Luleå stadsarkiv). 
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Resultatet av den årslånga undersökningen av älvvattnet rapporterades till 
drätselkammaren av Paul Hellström i september 1899. Hellström konstaterade att älvens 
vatten ur såväl kemisk som bakteriologisk synpunkt var av ”synnerligen god kvalité” samt att 
”stadens avfallsämne” förorenade den egentliga strömfåran endast vid snösmältning och 
islossning. Bedömningen gjordes utifrån mängden organiska ämnen, ammoniak, 
salpetersyrlighet och salpetersyra. Den ökande mängden salthalt i hamnen under vintertid 
föranledde trots allt Hellström att föreslå att intagningspunkten ”för en blifvande 
vattenledning” förlades ”längre upp i strömfåran, helst ovanför Gäddviksströmmen”.224  Vid 
det här laget, i slutet av 1899, hade staden hunnit anlita ytterligare en sakkunnig i Luleås VA-
fråga, nämligen Johan Richert, och då han såväl som tidigare Hansen kom att förkasta 
förslaget att ta vatten ur älven i stadshalvöns närhet, synes till slut även staden ha börjat 
släppa detta alternativ. Paul Hellströms rapport lades till handlingarna i december 1899.225

 
Johan Richert anlitades som sakkunnig 
Samtidigt som stadsfullmäktige tagit beslutet att anlita Paul Hellström för en bakteriologisk 
undersökning av älvvattnet i december 1897, hade man givit drätselkammaren i uppdrag att 
skaffa ”ytterligare upplysning och utredning, särskilt beträffande kostnaden för rening af 
elfvattnet för vattenledningens behof genom strandfilter.”226 Till följd av detta väckte konsul 
H. Örtenbladh (ledamot i drätselkammaren) i mars 1898 förslaget att man skulle kontakta 
Johan Richert angående ett allmänt uttalande om och en ungefärlig kostnadsuppskattning för 
vatten- och avloppsledning i Luleå.227 Ännu hade man inte erhållit något utlåtande från O. 
Fröman beträffande Forssgrens förslag till avloppsnät, trots att det snart var 1,5 år sedan han 
fått uppdraget (inkom först i juli 1898). Antagligen kände Fröman till att vattentäkt ännu inte 
var beslutat och upplevde det måhända inte som bråttom med leveransen av sitt utlåtande. 
Således hade Luleå stadsledning i början av år 1898 ännu endast ett två år gammalt förslag till 
avloppsnät (Forssgrens), resultatet av Ekendahls provborrningar samt vissa bakteriologiska 
prover av älvvattnet. Dessutom hade staden uppenbarligen inte heller fullt ut ”köpt” Hansens 
förslag. Det kan kanske därför inte anses vara särskilt anmärkningsvärt att man ville ge hela 
uppdraget, att kommentera såväl vatten som avlopp, till ytterligare en expert. I själva verket 
uppmanades emellertid såväl Hansen som Richert genom skrivelser i juni 1898 (en månad 
innan man erhöll Frömans utlåtande), att begränsa sina uppdrag till att tills vidare endast 
omfatta utlåtande om vattenledningsnätet.228 Hade måhända Fröman börjat känna pressen på 
sig att slutföra granskningen av Forssgrens förslag för att inte förlora uppdraget, och 
annonserat att det var på gång? 

Varför man valde att tillfråga Johan Richert kan vi inte med säkerhet veta. Dittills hade 
man anlitat experter efter personliga kontakter/rekommendationer (Forssgren var en lokal 
förmåga såväl som Hellström. Fröman kände man sedan tidigare, som i sin tur 

                                                 
224 Stadsfullmäktige protokoll 18/12 1899 §14, med bilagor (Luleå stadsarkiv). 
225 Ibid. 
226 Stadsfullmäktige protokoll 30/12 1897 § 7 (Luleå stadsarkiv). 
227 Drätselkammarens protokoll 1/3 1898 § 25 (Luleå stadsarkiv). 
228 Drätselkammarens protokoll den 7/6 1898 § 4 (Luleå stadsarkiv) 
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rekommenderade Hansen, som i sin tur sannolikt rekommenderade Ekendahl). Eventuellt 
existerade det personliga kontakter mellan konsul H. Örtenblad i drätselkammaren och Johan 
Richert.229 Vad vi vet blev emellertid inte Richert rekommenderad av någon av de dittills 
anlitade experterna. Det är för övrigt inte anmärkningsvärt att man tillfrågade Richert som ju 
onekligen var en av de främsta på området och som nyligt startat en konsultationsbyrå för 
VA-frågor i Stockholm. Samtidigt som Richert anlitades av Luleå höll han bl.a. på att slutföra 
ett projekt i Göteborg där han i samarbete med tyska hydrologer nyttjade grundvatten-
strömmar som kunde fyllas på med ytvatten från Göta älv genom konstgjord infiltration. Detta 
var det första svenska exemplet på konstgjord infiltration (år 1898). Metoden hade utvecklats 
i Tyskland och Richert spred den härmed till Sverige.230 Det skulle visa sig att metoden med 
konstgjord infiltration lämpade sig särdeles väl för området bortom Notviken i Luleå, där 
grundvattenförekomsten påträffats. Vi vet inte huruvida denna specialistkunskap hos Richert 
var avgörande för att staden skulle anlita just honom. Det är dock inte troligt med tanke på att 
denna metod inte alls diskuterades under stadens tidiga kommunikation med Richert. 

I vattenledningsstyrelsens handlingar (1888-1906) vid Luleå stadsarkiv, finns något som 
ser ut som ett utkast till ett första brev till Richert. Författaren till utkastet är okänd men det är 
troligt att det är rektor K. A. Fredholm (ledamot av drätselkammaren) genom att utkastet är 
skrivet på baksidan av ett papper med en handskriven förteckning över ”lärjungar vid 
allmänna läroverket som åtnjuta undervisning i instrumentalmusik”.231 Författaren till 
brevutkastet konstaterade att försöksborrningarna givit negativt resultat med undantag av ”ett 
enda borrhål […] beläget på längst afstånd från staden”. Författaren ”fruktade” att ytterligare 
borrningsförsök närmare staden ”ej skola gifva gynnsamt resultat, […] i synnerhet som 
markens geologiska beskaffenhet öfverallt är densamma”. Slutsatsen var att grundvatten inte 
kunde erhållas annat än genom ”ofantligt” lång ledning och således ”slutliga följden” blev att 
nyttja Lule älvs vatten.232 Med den utgångspunkten såg författaren två möjliga alternativ: (1) 
att filtrera vatten hämtat utanför snickerifabriken och bygga vattentorn; eller (2) uttag vid 
Bergnäsudden ”där vattnet är lika rent som vattnet ovanför Gäddvik”, med reservoar på berget 
bredvid och med ledning dragen tvärs över älven till staden. Författaren visste dock inte om 
detta ”ur tekniskt hänseende” lät sig göras och ombad därför Richert att utöver nämnda 
förslag till uttag i älven även yttra sig om kostnaderna förknippade med att dra en ledning från 
grusåsen på Notviken med reservoar på Mjölkuddsberget. Tyckte för övrigt Richert att man 
borde vidta fler försöksborrningar?233 Richert tackade drätselkammaren för förtroendet i en 
skrivelse i mitten av april 1898, och uppgav samtidigt att han redan telegraferat sin assistent, 
löjtnant C. Insulander som för tillfället uppehöll sig i Norrland, om att besöka Luleå och 
skaffa de upplysningar som ”för frågans utredning äro behäftiga.”234

                                                 
229 I sitt brev till drätselkammaren i april 1898 omnämner Richert att ett personligt möte ägt rum i Stockholm 
mellan honom och konsul Örtenblad (Richert – drätselkammaren 17/4 1898, Vattenledningsstyrelsen, 
Handlingar 1888-1906, Luleå stadsarkiv). 
230 Isgård (1998), s. 16. 
231 Vattenledningsstyrelsen, Handlingar 1888-1906 (Luleå stadsarkiv). 
232 Ibid. 
233 Vattenledningsstyrelsen, Handlingar 1888-1906 (Luleå stadsarkiv). 
234 Richert – drätselkammaren 17/4 1898 (Vattenledningsstyrelsen, Handlingar 1888-1906, Luleå stadsarkiv). 
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Richert inkom med sitt utlåtande i september 1898 efter att ha genomfört ”erforderliga 
okulära undersökningar” i assistans av löjtnant C. Insulander. Richert och Insulander hade 
besökt Luleå i juli 1898.235 För Luleås räkning föreslog Richert en vattenledning beräknad för 
15 000 invånare (staden hade vid detta tillfälle 7000 inv.) med en uppskattad förbrukning om 
50-80 liter/person. Han konstaterade att en vattenledning enligt gällande 
brandstodsföreskrifter236 måste ha en kapacitet om 45 sekundliter för att vara tillräcklig;  

 
äfven för en kraftig eldsläckning och därigenom berättiga till största möjliga 
nedsättning af de särskildt för Norrländska städer mycket dryga brandstod-
safgifterna.237  
 

Richert förklarade att det handlade om att vattenledningen måste förfoga över en konstant 
vattentillgång om 1200 kubikmeter per dygn och dessutom ha tillräcklig kapacitet för att 
under sex timmar kunna lämna 45 liter i sekunden vid 30 meter minimitryck.238 I syfte att 
uppnå tillräckligt tryck i ledningarna för eldsläcknings- och utjämningsbehov förespråkade 
han också en ”högreservoar” om 1000 kubikmeter i Mjölkuddsberget, med reservoarens 
botten 54 meter över havet. Vattenledningsrören måste enligt Richert förläggas 3,5 meter 
under gatan till skydd mot frosten (djupare än vad Fröman antytt i samband med att han 
diskuterade avloppsrörens djup), samt förses med brandposter och avstängningsluckor. Vad 
beträffade rörens dimensionering förespråkade han en storlek på huvudledningen till 305 mm 
i diameter (övriga 127 mm och 203 mm) i syfte att uppnå brandkravet på ett minimitryck i 
ledningarna om ”30 meter över gatan.” Han angav inte vilket rörledningsmaterial han ansåg 
lämpligast.  

Vattenuttaget ville Richert förlägga till Gammelstadsfjärden i syfte att få ett vatten 
”absolut fritt från hvarje förorening genom stadens kloaker och på samma gång oberoende af 
Bottenhafvets sälta.” Samtidigt ville han att detta vatten skulle filtreras efter modernaste 
princip, så kallad konstgjord infiltration där strandbädden vid uttagsplatsen skulle användas 
som ett ”naturligt filter” genom vilket vattnet kunde uppfordras genom brunnar (således ett 
slags mellanting mellan yt- och grundvatten). Han berättade att principen redan tillämpades i 
Göteborg, Uddevalla, Kalmar och Falun, och att den ”antagligen” snart skulle komma att 
tillämpas i många fler städer. Skulle man i stället för konstgjord infiltration använda 
bassänger, påpekade Richert att man i så fall skulle tvingas täcka över dessa till följd av det 
stränga klimatet, samt skulle temperaturen inte bli lika konstant och reningen inte lika effektiv 
som genom ett ”naturligt filter”. Han konstaterade också att även om det vid en första anblick 
skulle bli billigare att ta vattnet exempelvis utanför Gültzauudden, skulle man bli tvungen att 
ordna filtreringen där; 

 

                                                 
235 Richert – K. A. Fredholm (drätselkammaren) 24/6 1898 (Vattenledningsstyrelsen, Handlingar 1888-1906, 
Luleå stadsarkiv). 
236 Städernas Allmänna Brandstodsbolags Cirkulär af den 8/11 1892 (Vattenledningsstyrelsen, Handlingar 1888-
1906, Luleå stadsarkiv).  
237 Richert – drätselkammaren 15/9 1898 (Vattenledningsstyrelsen, Handlingar 1888-1906, Luleå stadsarkiv). 
238 Ibid. 
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på det mest rationella sätt med iakttagande af alla de försiktighetsmått, som den 
moderna hygienen föreskriver. 239

 
I detta sammanhang åberopade Richert bl.a. den av Robert Koch uppställda 
maximifilterhastigheten om 2,4 meter per dygn. Koch var en mycket erkänd samtida tysk 
professor i bakteriologi, som bl.a. bidrog till att påvisa att sjukdomar kunde orsakas av 
bakterier, ett faktum som dittills varit omstritt. Vad beträffade förslaget att ta vatten vid 
Bergnäsudden förkastades aven detta av Richert med argumentet att det skulle bli allt för svårt 
och kostsamt att leda älvvattnet under älven.  

Kostnaden för naturfilter, brunnar, pumpverk, tryckledning, högreservoar, huvudledning 
och rörnät i staden (dock endast väster om Kungsgatan och söder om Lulsundsgatan) 
beräknade Richert till 330 000 kronor (365 000 kronor inklusive ”administration, oförutsedda 
utgifter och diverse”).240 Det skulle så småningom visa sig bli precis så som Richert föreslog 
1898, med vattenuttag och konstgjord infiltration vid Gammelstadsfjärden och högreservoar 
på Mjölkuddsberget. Ännu skulle det dock dröja flera år innan anläggningsarbetena tog vid. 

 
Början till (be)slutet – slutliga förslag och ansökan om obligationslån 
Utan framgång efterfrågade Hansen under upprepade tillfällen våren 1898, kompletterande 
uppgifter inför utarbetandet av ett utlåtande.241 Sannolikt speglar denna ovilja till bemötande 
från stadens sida ett bristande förtroende för Hansen efter hans starka förordande av 
grundvattentäkt, tom. efter de inte helt lyckade borrningsförsöken? Hansen inkom trots allt 
med sitt utlåtande i november 1898, nästan två år efter att han fått uppdraget.242  

I sitt utlåtande framhöll Hansen att en vattenledning ”alltid bör planläggas med hänsyn 
till den framtida utveckling vederbörande samhälle inom den närmaste tiden kan få.”243 
Vattenledningen menade han därför inte borde beräknas för en mindre folkmängd än 10 000 
personer (5000 färre än Richert rekommenderat). Dygnsåtgången beräknade han till 1000 m3 
(200 m3 mindre än Richert förordat) och kapaciteten till 40 sekundliter (Richert hade beräknat 
kapaciteten till 45 sekundliter under 6 timmar). Liksom Richert åberopade även Hansen 
kraven från Städernas Allmänna Brandstodsbolag.244 Likaså förespråkade Hansen nu ett 
vattenuttag i höjd med Notviken med högreservoar på Mjölkuddsberget, där han höll öppet 
för såväl ett uttag ur älven som ur en grundvattenttäkt i grusås vid Notviken kombinerat med 
ett reservuttag från älven. Hansen förordade således inte längre lika ensidigt nyttjandet av en 
grundvattentäkt utan gav här ett alternativ som i hög grad samstämde med Richerts, dock med 
den centrala skillnad att Richerts förslag till konstgjord infiltration skulle garantera 
grundvattenförekomsten på platsen. Kostnaderna för de olika förslagen till vattenuttag 
beräknade Hansen till 503-524 000 kronor beroende på om älvvatten eller grundvatten 

                                                 
239 Richert – drätselkammaren 15/9 1898 (Vattenledningsstyrelsen, Handlingar 1888-1906, Luleå stadsarkiv). 
240 Ibid. 
241 Drätselkammarens protokoll den 7/6 1898 § 4, samt Hansen – drätselkammaren 15/6 1898 (Luleå stadsarkiv). 
242 Hansen – drätselkammaren 21/10 1898 (Vattenledningsstyrelsen, handlingar 1888-1906, Luleå stadsarkiv). 
243 Ibid. 
244 Ibid. 
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nyttjades. Hansen använde i stort sett samma argument som Richert mot att förlägga 
vattenuttaget närmare stadshalvön, vid Oscarsvarv/ Gültzauudden eller Bergnäsudden. Som 
ytterligare argument framhöll han alla de praktiska problem som en undervattensledning 
(Bergnäsförslaget) skulle innebära i form av vanskligt utförande och problem att upptäcka och 
laga eventuella läckor. Dessutom använde han argument som var vanliga under 1800-talets 
kanal- och järnvägsbyggen, hur man med en lång vattenledning till Notviken och om stadens 
utveckling gick mot norr, kunde påräkna ”ytterligare inkomstkällor […] från de områden 
hvilka ledningen berör”.245 Hansens påpekade slutligen hur det i hans förslag (som var nästan 
150 000 kronor dyrare än Richerts) ingick ”många rörledningar inom staden, hvilka icke 
genast behöfva komma till utförande” (han hade täckt ett mycket större område i 
ledningsplanen än Richert). Dessutom påpekade han att kostnaden skulle bli mindre om 
vatten- och avloppsrör lades ner samtidigt.246 Vi vet inte varför Hansen slutade att, såsom 
tidigare, starkt förorda grundvattentäkt framför ytvattentäkt – i slutförslaget förordades inget 
alternativ framför det andra. Blev han övertygad genom provborrningarna att det inte fanns 
någon tillräckligt stor grundvattentäkt? Befarade han att han skulle förlora uppdraget om han 
fortsatte att driva grundvattenalternativet? Kände han till Richerts linje i frågan? 

I januari 1899 fick Forssgren i uppdrag av drätselkammaren att granska de utlåtanden 
som inkommit i vattenledningsfrågan, och speciellt utifrån aspekten om en eventuell samtidig 
nedläggning av vatten- och avloppsledningar. Notera att stadsledningen i detta skede således 
inte var helt övertygad om att de båda näten skulle läggas ned samtidigt. Forssgren 
konstaterade att det skulle innebära kostnadsbesparingar så till vida att schaktningar och 
”gators iståndsättande” på de områden som var gemensamma för de båda näten (8940 meter) 
bara skulle behövas göras en gång. I reella tal handlade det enligt Forssgren om 59 000 kr i 
besparingar. Vad beträffade rörnätet inom staden konstaterade han att Hansens förslag var 
såväl mer detaljerat som omfattande. I övrigt ansåg han att Richerts förslag ”ega afgjort 
företräde.”247  

Längre fram på våren 1899 ansökte stadsfullmäktige hos Kungl. Maj:t om att få uppta 
ett obligationslån om 1 600 000 kronor för förestående förverkligande av en rad ändamål, 
vilkas genomförande ännu endast delvis beslutats om i stadsfullmäktige. Det handlade bl.a. 
om en omorganisering av stadens brand- och polisväsende, om inrättandet av södra hamn, 
samt om uppförandet av en saluhall och ett stadshus. Att dessa skulle förverkligas hade 
stadsfullmäktige redan beslutat. Därutöver handlade den största utgiftsposten (550 000 kr) om 
inrättandet av vatten- och kloakledning; en handlade om tillbyggnad av Luleås allmänna 
läroverkshus; och en annan om uppförandet av tullokal samt om utvidgning av elektricitets-
verket. Kungl. Maj:t gav 1899 staden rätt att lägga upp ett obligationslån på den summa man 
ansökt om, dvs. 1 600 000 kr, och skyldighet att återbetala lånet inom en tid av högst 40 år. 
Staden måste dock ansöka hos Kungl. Maj.t innan obligationer fick avyttras för ändamål 
vilkas genomförande stadsfullmäktige ännu inte beslutat om.248

                                                 
245 Hansen – drätselkammaren 21/10 1898 (Vattenledningsstyrelsen, handlingar 1888-1906, Luleå stadsarkiv). 
246 Ibid. 
247 Forssgren – drätselkammaren 30/1 1899 (Vattenledningsstyrelsen, handlingar 1888-1906, Luleå stadsarkiv). 
248 Se Kungl. Maj:t – stadsfullmäktige 19/5 1899 (Stadsfullmäktige protokoll 1899, s. 641f, Luleå stadsarkiv). 
Samt Stadsfullmäktige protokoll 6/7 1899 § 22 (Luleå stadsarkiv). 
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På drätselkammarens anmodan tog stadsfullmäktige i mars 1899 det formella beslutet att 
anlita sakkunnig person i syfte att åstadkomma en ”fullständig utredning” om hur ”vatten- och 
kloakledning må kunna på en gång genomföras” och samtidigt granska Forssgrens förslag 
(vilket dittills granskats av Fröman).249 Hansen och Richert hade ju bara uttalat sig i 
vattenledningsfrågan. När det formella beslutet togs hade Richert redan fått reda på att han 
fått uppdraget samt hade han hunnit meddela drätselkammaren att en av hans assistenter 
skulle komma till Luleå i juni i syfte att undersöka den plats som föreslagits för naturfilter. 
Grundens beskaffenhet skulle undersökas genom borrningar såväl som sandens förmåga att 
motta inpumpat älvvatten.250  Richert inkom med sin utredning först ett år senare, i april 1900. 
Att det dröjde så pass länge innan han fick sin utredning färdig torde bl.a. ha berott på att han 
samtidigt med utredningen av Luleå var involverad i flera andra vatten- och avloppslednings-
projekt (bl.a. i Jönköping och Landskrona251) och nyss avslutat andra (bl.a. en anläggning för 
konstgjord infiltration i Göteborg252). Om Forssgrens förslag sade Richert, liksom tidigare 
Fröman, att det var ”förtjenstfullt utarbetat” men att det krävde vissa modifikationer för att 
kunna tillfredsställa ”äfven framtidens tekniska och sanitära fordringar”.253 ”Kloakplanen” 
var, med Hr Frömans föreslagna modifikationer;  

 
i alla avseenden riktigt beräknad och konstruerad samt i hygieniskt afseende 
tillfredsställande den närmaste framtidens kraf. 254 (understrykning i original) 

 
Richert trodde dock inte att ”med den förutsättningen Luleå eger för att blifa en stor och 
välbyggd stad” att de föreslagna utloppen i Stadsviken och Skurholmsfjärden skulle vara 
tillfredsställande i längden. Särskilt i Stadsviken var älvens omsättning inte tillräcklig för 
kloakvattnets utspädning och oskadliggörande. Richert föreslog följande omarbetning av 
kloakplanen; för att det i västra bassängen (Stadsviken?) vid torka och låga vattenstånd inte 
skulle uppstå sanitära olägenheter föreslogs uppförandet av pumpstationer med tillhörande 
avskärande ledningar vid de två avloppsmynningarna (elektriskt driven centrifugalpump) till 
östra kloaksystemet. Enligt samma princip föreslogs även pumpstationer för stadsdelarna 
kring Skurholmsfjärden. Ingendera av pumpstationerna skulle dock enligt Richert behöva 
uppföras ”vid den första anläggningen”, utan kloakplanen borde utarbetas så att 
pumpstationerna kunde insättas vid behov, ”utan ändring av förut bestående förhållanden”. 
Det var 10 år senare som Richert skulle komma att agera sakkunnig i samband med 
uppförandet av avskärande ledningar i Stockholm (se ovan under Avloppsnäten ”andrafiolen” 
och avloppsreningen). Här måste nog staden anses ha haft tur i anlitandet av Richert. Frågan 

                                                 
249 Stadsfullmäktige protokoll 6/3 1899 § 11 (Luleå stadsarkiv). 
250 Richert – rektor K. A. Fredholm 18/2 1899 (Vattenledningsstyrelsens handlingar 1888-1906, Luleå 
stadsarkiv). 
251 Isgård (1998) 22f. 
252 Ibid. 
253 Richert – drätselkammaren 14/4 1900 (Vattenledningsstyrelsens handlingar 1888-1906, Luleå stadsarkiv). 
254 Richert – rektor K. A. Fredholm 18/2 1899 (Vattenledningsstyrelsens handlingar 1888-1906, Luleå 
stadsarkiv). 
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är om någon annan svensk expert på området vid denna tid skulle ha kommit på tanken att 
förbereda för avskärande ledningar i förebyggande syfte.  

Vad beträffade grävningsdjup för ledningarna menade Richert nu att det skulle räcka 
med två meters djup för vattenledningarna (och avloppsledningarna därunder) pga. 
grundvattnets jämförelsevis höga vintertemperatur. Vad gällde gårdsbrunnarna menade 
Richert att erfarenheter från det senaste året visat att spillvattnet (kök, badrum, WC) inte 
behövde ledas dit innan utsläpp i gatuledningen, utan kunde det i stället ledas direkt till 
tomtledningen. Därigenom skulle kloakluften erhålla fritt utlopp genom de över taken 
stigande fallrören; 

 
Detta är icke, som man förut antagit, förenadt med den minsta risk, ty luften är 
mycket renare i gatuledningarna än i sådana husledningar, som måste 
genomsläppa gaserna från gårdsbrunnens stinkande afsättningar.255

 
Richert meddelade drätselkammaren att han ”med nöje” även kunde upprätta ett detaljerat 
”kloakförslag” om så önskades.256 Redan månaden därpå fick Richert i uppdrag av 
stadsfullmäktige att göra detta. Samtidigt fick drätselkammaren i uppdrag att utreda 
möjligheterna till förvärv eller nyttjande av den mark som skulle komma ifråga för näten.257 
Stadsfullmäktige uppvisade således en alert hantering av VA-frågan i detta skede. Nu skulle 
man snart ha en färdig plan för hela VA-systemet. Processen hit hade varit lång och många 
experter hade hunnit vara inblandade sedan frågan om ett avloppsnät väcktes på 1880-talet. 
Speciellt drätselkammaren hade burit en stor börda i denna process och de senaste årens alla 
ärenden kring såväl elektricitetsverk som blivande vattenledningsverk bidrog till att man 
denna vår (år 1900), för första gången diskuterade behovet av att tillsätta en särskild styrelse 
för handhavandet av vattenledningsverksfrågor.258  

Richert torde ha inkommit med färdig plan för såväl vatten- som avloppsledning 
tillsammans med kostnadsförslag någon gång under hösten 1900 eller tidig vår 1901.259 I 
mars 1901 föreslog nämligen drätselkammaren för stadsfullmäktige att vatten- och 
kloakledning skulle utföras i enlighet med Richerts plan och beräknade kostnadsförslag på 
507 000 kr (350 000 kr för vattenledningsnät och 157 000 kr för avloppsnät).260 Att Richert 
vid denna tid skickat in fullständig plan tyder också ett brev som ingenjör Sven Lübeck, 
verksam vid Richerts Vattenbyggnadsbyrå (sedermera VD för densamma, såväl som 
uppskattad högerpolitiker), skickade till rektor Fredholm i drätselkammaren i april 1901. 
Lübeck undrade om vattenlednings- och avloppsnäten skulle börja byggas under kommande 

                                                 
255 Richert – drätselkammaren 14/4 1900 (Vattenledningsstyrelsens handlingar 1888-1906, Luleå stadsarkiv). 
256 Ibid. 
257 Stadsfullmäktige protokoll den 10/5 1900 § 6 (Luleå stadsarkiv). 
258 Drätselkammarens protokoll ¾ 1900 § 7 (Luleå stadsarkiv). 
259 Undertecknad har gått igenom såväl stadsfullmäktiges som drätselkammarens protokoll och bilagor för 1900 
och 1901, som Vattenledningsstyrelsens handlingar 1888-1906, utan att finna Richerts slutliga plan för vatten 
och avlopp. Genom arbetsrapporten från december 1906 erhåller vi emellertid en god översikt över såväl 
innehållet i Richerts slutliga plan som över det slutliga genomförandet (se nedan i brödtext). 
260 Drätselkammarens protokoll 27/3 1901 § 1 (Luleå stadsarkiv). 
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sommar (år 1901) och om han i så fall kunde erhålla en ”posthafvande ingeniörsbefattning” 
vid bygget. Han skulle i vilket fall ägna sig åt byggnadspraktik denna sommar. Lübeck 
berättade att Richert menade att man i så fall kunde vara färdig under kommande år. Nu var 
prisnivåerna dessutom så låga, påpekade Lübeck, att leveranskontrakt lämpligen borde göras 
upp.261 Vi vet tyvärr inte vad som fick stadsledningen att välja Richerts ”linje” framför 
Hansens. Inte heller vet vi om det var ”linjen” eller personen –systembyggaren – man valde. 
Vi vet inte ens varför staden valde att tillfråga Richert till att börja med, men ett sannolikt svar 
torde vara att han var en auktoritet på området, samt hade det blivit lite snett från allra första 
början med Hansen (se brevväxling Hansen – Schmidt samt resultaten från provborrningarna 
ovan). 

 
Beslutet dröjde – staden vidtog nya borrningar 
Trots att en så gott som färdig plan för VA-systemets uppbyggnad i Luleå således förelåg 
under våren 1901, skulle det dröja ytterligare fyra år innan anläggningsarbetena kom igång. 
Inledningsvis synes fördröjningen ha berott på att stadsledningen upplevde Kungl. Maj:t 
villkor kring dragandet av vattenledningsrör över Notvikens exercisfält som mycket ”hårda”. 
Drätselkammaren framhöll bl.a.; 

 
de svårigheter som vore förenade med brunnarnas placering derstädes, 
hvarigenom att kulor från skjutbanan vid Notviken under pågående skjutöfningar 
alltjemt stryka öfver platsen[.]262

 
Med huvudargumentet att de vinande kulorna skulle bidra med en svår situation vid 
pumpstationen anhöll drätselkammaren hos stadsfullmäktige i maj 1901 om att återuppta 
provborrningar på stadshalvön (Oscarsvarv) i syfte att se om konstgjord infiltration kunde ske 
där i stället för i Notviken. De påpekade att en sådan möjlighet för övrigt ”betydligt” skulle 
sänka kostnaden för vattenledning.263 Ett par provborrningar verkställdes också än en gång på 
Oscarsvarv under sensommaren 1901, dock utan önskat resultat. Som en effekt av detta kom 
Richert med förslaget att förlänga tryckledningen något, så att skjutbanor och exercisfält inte 
berördes.264 När anläggningsarbetena väl påbörjades under åren 1905/06 skulle det visa sig att 
vinande kulor inte utgjorde något reellt problem. Dessutom hade regementet redan innan 
provborrningarna vidtogs, meddelat staden att regementet var intresserat av att som villkor 
mot att vattenledningen drogs över regementet, få ta del av vattenledningsvattnet för dryck 
och kokning för de trupper som var förlagda vid Notvikens mötesplats. Problemet var 
emellertid att regementschefen ville få det levererat kostnadsfritt.265 Ett starkt argument för att 

                                                 
261 Lübeck – rektor Fredholm (drätselkammaren) 29/4 1901, bilaga april 1901, Drätselkammarens 
protokollsbilagor 1901 (Luleå stadsarkiv). 
262 Stadsfullmäktige protokoll den 31/5 1901 § 8 (Luleå stadsarkiv). 
263 Stadsfullmäktige protokoll den 31/5 1901 § 8 (Luleå stadsarkiv). 
264 Richert – drätselkammaren 14/10 1901 (Luleå VFA, Handlingar 1898-1908, arkiv, SWECO, Stockholm). 
265 Det var regementschefen vid Norrbottens regemente som i december år 1900, på anmodan av Kungl. 
Arméförättningens Intendentsdepartement, bad om upplysningar kring möjligheten att kostnadsfritt erhålla 
vattenledningsvatten mot villkoret att staden fick dra vattenledningen över platsen (Regementschef Axel von 
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vidta ytterligare provborrningar var naturligtvis också möjligheten att erhålla en vattentäkt 
närmare staden (kortare/billigare ledning).  

I Luleå existerade uppfattningen under 1900-talets första år att VA-systemet skulle 
komma att dröja trots att färdig plan fanns. Detta framgår bl.a. genom ett brev från den fasta 
brandkåren i Luleå till stadsfullmäktige i maj 1900, där kåren framhöll behovet av att ännu en 
kombinerad spruta köptes in till brandkåren; 
 

då fullständig vattenledning inom staden icke torde vara fullständigt inledd förrän 
efter flera års förlopp.266

 
Stadsfullmäktige biföll brandkårens vädjan och beslutade under sammanträde i juni 1900 att 
köpa in en kombinerad spruta för 1200 kr.267

Efter borrningarna vid Oscarsvarv under sensommaren 1901 och Richerts förslag att 
förlänga tryckledningen, kom staden i sakta mak allt närmare ett beslut i VA-frågan även om 
platsen för vattenuttag fortfarande var oviss. I december 1901 konstaterades i stadsfullmäktige 
att inspektören för städernas Allmänna Brandstodsbolag vid besök i staden uttryckt en 
förhoppning om att vattenledningsfrågan skulle få en ”skyndsam och lycklig lösning.”268 I 
maj 1902 togs sedan tre olika beslut i stadsfullmäktige som förde staden närmare beslut i VA-
frågan. Dels gav stadsfullmäktige det nya lasarettet (fortfarande under byggnation) tillstånd 
att uppföra avloppsledning efter Richerts förslag (från lasarettet utefter Repslagaregatan ner 
till Färjeläget) under villkor att lasarettsbyggnadskommittén följde stadsingenjörens 
föreskrifter och förband sig att låta staden lösa in avloppssträckan ”så snart stadens vatten- 
och kloakledning kommer till utförande.”269 Lasarettsbyggnadskommittén hade från början 
ansökt om att uppföra avloppsledning via Repslagaregatan och Residensgatan till Norra 
hamnen vid Norrbottens bryggeri. Drätselkammaren hade dock konstaterat att även om det 
jämfört med Richerts plan skulle bli ”betydligt billigare” att dra ledningen som 
lasarettskommittén föreslagit, skulle det vara ”till synnerlig” skada för bryggeriets 
verksamhet. Det handlade inte om att bryggeriets vattenbehov skulle gå om intet, nej, 
bryggeriet tog sitt vatten ur brunnar. Däremot skulle det faktum att bryggeriet redan släppte ut 
sitt avloppsvatten i norra hamnen, tillsammans med ett eventuellt ytterligare avlopp (från 
lasarettet), kunna ”väcka misstro [hos allmänheten] till dess fabrikat” och skada bryggeriets 
affärer, vilket i sin tur staden i en framtid skulle kunna tvingas stå till svars för.270  

Ännu ett beslut som förde staden närmare ett avgörande i VA-frågan utgjordes av ett 
fastställande i stadsfullmäktige om att inte häva köpet av marken vid platsen för det 

                                                                                                                                                         
Arbin – drätselkammaren 10/12 1900, bilaga till Stadsfullmäktige protokoll 7/2 1901, Luleå stadsarkiv). På 
uppmaning av Richert gick staden med på att leverera vatten till mötesplatsen mot en kostnad av 6 öre per 
kubikmeter mot att staden fick dra ledningen över platsen. (se Richert – drätselkammaren 10/1 1901, bilaga till 
Stadsfullmäktige protokoll 7/2 1901, samt Stadsfullmäktige protokoll 7/2 1901 § 12, Luleå stadsarkiv). 
266 Fasta brandkåren – stadsfullmäktige 10/5 1900 (Stadsfullmäktige protokoll 1900, s. 237, Luleå stadsarkiv). 
267 Stadsfullmäktige protokoll 7/6 1900 § 3 (Luleå stadsarkiv). 
268 Stadsfullmäktige protokoll 13/11 1901 § 9 (Luleå stadsarkiv). 
269 Stadsfullmäktige protokoll 29/5 1902, § 11 (Luleå stadsarkiv). 
270 Drätselkammarens protokoll 21/5 1902 § 2 (Luleå stadsarkiv). 
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föreslagna vattenverket. Det hade man genom klausul i aktuellt köpebrev haft möjlighet att 
göra fram tom. sommaren 1902. Eftersom dittills genomförda försök att erhålla vatten från 
närmare håll till vattenledningen ”icke krönts med framgång”, och då ”förlusten av 
köpeskillingen för området skulle blifva så försvinnande liten gent emot fördelarna af ett 
närmare beläget vattenintag”, beslöt man behålla området.271 Därutöver tog stadsfullmäktige 
beslutet att låta stadsingenjören upprätta arbetsplan för vattenledningsarbetet under 
förutsättningen att vattenuttaget skulle komma att förläggas till Gammelstadsfjärden.272 
Stadsingenjören (Herman Atterberg) hade numera i vissa sammanhang ett vidgat ansvars-
område speglat i sin titel, och kunde benämnas vattenlednings- och stadsingenjör.273  

Sannolikt delvis pga. att drätselkammaren under våren 1900 fått i uppdrag att utreda 
möjligheterna till förvärv eller nyttjande av den mark som skulle komma ifråga för näten kom 
rättsförhållandet mellan Luleå stad och innehavarna av dess donationsjord att behandlas i 
drätselkammare och stadsfullmäktige under framförallt 1902. Bland annat fastställdes regler 
kring eventuellt upplåtande av mark med äganderätt (under villkoret att stadsfullmäktige 
måste godkänna all eventuell bebyggelse på marken), lämpliga jordskattenivåer och stadens 
möjlighet att förbehålla sig rätten att inlösa mark vid eventuellt upprättande av 
vattenledning.274 Vissa sträckor skulle vattenledningen komma att gå över kyrko-/kronojord 
tillhörande bl.a. kyrkoherden och andra komministern i Neder-Luleå församling. Här fick 
staden ansöka hos kronan om tillstånd att dra fram vattenledning, och erhöll under våren 1902 
under vissa villkor275tillstånd att för en tid av 50 år från arbetets början dra fram vattenledning 
och vid behov reparera den.276  

I maj 1903 inkom stadsingenjör Atterberg till stadsfullmäktige med en granskning av 
Richerts plan för vatten- och avloppsledning (oklart när han fått detta uppdrag).277 Atterberg 
ifrågasatte bland annat brandposternas placering och påpekade att det vore olämpligt att 
placera dem mitt över ledningarna eftersom man skulle tvingas gräva upp snön kring 
brandpostlocken, vilket i sin tur vore olämpligt ur trafiksynpunkt. Richert konstaterade i sitt 
svar i november 1903 att Atterberg visserligen hade rätt i fråga om brandposternas placering 
men påpekade också att man i Helsingborg tvingats flytta brandposter från trottoarer till 
placering rakt över huvudledning till följd av att sidoledningarna frusit sönder. Atterberg hade 
                                                 
271 Stadsfullmäktige protokoll 29/5 1902 § 3 (Luleå stadsarkiv). 
272 Ibid. 
273 Se Johan Wikberg – Stadsfullmäktige 23/4 1902 (Stadsfullmäktige protokoll 1902, s. 147, Luleå stadsarkiv). 
Wikberg var sannolikt en ledamot i stadshusbyggnadskommittén som fått i uppdrag att utreda behovet att 
använda en del lokaler i nya stadshusbyggnaden för lokala tjänstemän (Stadsfullmäktige protokoll 24/3 1902 § 3, 
Luleå stadsarkiv). 
274 Se bl.a. Protokoll hållet vid drätselkammarens sammanträde för behandling af donationsjordskommitténs 
betänkande den 13, 16 och 20 maj 1902 (Stadsfullmäktige protokoll 1902, s. 383, Luleå stadsarkiv), samt 
Stadsfullmäktige protokoll 30/10 1902 § 6 (Luleå stadsarkiv). 
275 Dels skulle staden komma överens med ”boställeshafvaren” om lämpligaste sträckning, dels skulle staden 
upprätta och överlämna karta över vattenledningens sträckning till pastorsarkivet senast två månader efter att 
anläggningen tagits i användning (Kungl Maj:t – Konungens befallningshafvande, Luleå, 25/4 1902, inkom till 
stadsfullmäktige 16/7 1902, Stadsfullmäktige protokoll 1902, s. 294ff, Luleå stadsarkiv). 
276 Kungl Maj:t – Konungens befallningshafvande (Luleå) 25/4 1902, inkom till stadsfullmäktige 16/7 1902, 
Stadsfullmäktige protokoll 1902, s. 294ff (Luleå stadsarkiv). 
277 Stadsfullmäktige protokoll 19/5 1903 § 12 (Luleå stadsarkiv). 
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också föreslagit att man skulle byta ut ångpumpverket i Richerts plan till en elektromotor-
pump och en fotogenmotor i reserv. Detta förslag ville Richert ”med nöje” ansluta sig till och 
berättade att han blivit föreslagen samma sak i såväl Hudiksvall som Söderhamn, men att man 
i dessa städer tillsvidare installerat två fotogenmotorer. Atterberg hade till sitt brev även 
bifogat ett förslag till arbetsordning inför VA-nätens uppförande. Richter föreslog att 
arbetsordningen skulle göras ”mer forcerad” och slog fast att om arbetena påbörjades i maj 
1904 skulle de kunna färdigställas under 1906 och därigenom 1 års ränta på arbetskapitalet 
besparas, såväl som brandstodsavgiften sänkas och stadens invånare ”ett år förr komma i 
åtnjutande af vattenledningens och dräneringens fördelar.”278

Arbetena kom inte igång i maj 1904, däremot kontaktades Richert av staden under 
sommaren 1904 och ombads omarbeta kostnadsförslaget från 1900 ”med hänsyn till nu 
rådande arbets- och materialpriser.” Richert slog fast att kostnaden mycket riktigt ”åtskilligt” 
skulle komma att understiga den beräknade med anledning av såväl sänkt arbetspris som sänkt 
pris på järnrör jämfört med 1900. Han gav dessutom ytterligare ett förslag till lösning på 
problemet med de vinande kulorna, nämligen att förflytta maskinhuset och bostadshuset 
(förmannens) i mera nordlig riktning ”till en för kulorna mera skyddad plats”. Richert 
påpekade att detta alternativ skulle vara flera tusen kronor billigare än alternativet att förlänga 
tryckledningen, men konstaterade samtidigt att det skulle vara mindre fördelaktigt ”ur teknisk 
synpunkt”.279

 
Projektet sjösattes i september 1904 
Vid stadsfullmäktigesammanträdet den 12 september 1904 hade man tagit del av Richerts 
garantier om sänkta kostnader för VA-projektets genomförande till följd av rådande låga 
priser på arbetskraft och material, och beslut togs om att uppföra vatten- och kloakledning 
enligt Richerts uppdaterade plan och kostnadsförslag om 597 000 kr (man angav de sänkta 
kostnaderna som motiv). Arbetena skulle om möjligt påbörjas redan samma höst så att 
anläggningen skulle kunna tas i bruk innan 1906 års utgång. Stadsfullmäktige beslutade 
samtidigt att ansöka hos Kungl. Maj:t om att få avyttra den del av obligationslånet från 1899 
som var avsedd för vatten- och kloakledningar (550 000 kr). Därutöver beslutades att en 
vattenledningskommitté om sju personer280 skulle tillsättas med uppdragen att: (a) 
tillsammans med drätselkammaren ge förslag på hur ytterligare medel skulle kunna lånas upp 
om det blev nödvändigt (man hyste vissa förhoppningar om att det inte skulle behövas, se 
nedan); (b) antingen ordna ”nödigt skydd” för pumpstationen från skottlossningen på 
regementets skjutbanor eller eventuellt göra upp med regementschefen om flyttning av 
skjutbanorna; (c) komma överens med densamme om vattenledningens framdragande över 
Notvikens mötesplats; och (d) träffa avtal med Vattenbyggnadsbyrån om arbetets ledning.281  
                                                 
278 Richert – stadsingenjör H. Atterberg  9/11 1903 (Luleå VFA, Handlingar 1898-1908, arkiv, SWECO, 
Stockholm). Atterbergs brev har inte återfunnits. De ärenden som här framförs att Atterberg lade fram, har 
framgått ur Richerts svar. 
279 Richert – drätselkammaren 23/8 1904 (Luleå VFA, Handlingar 1898-1908, arkiv, SWECO, Stockholm). 
280 Till ledamoter i vattenledningskommittén valdes konsul Örtenbladh, ingenjör Forssgren, mekanikus 
Johansson, ingenjör Melkersson, fabrikör Naesvall, mekanikus Marklin, och t.f. stadsingenjör Rönnström 
(Stadsfullmäktige protokoll 12/9 1904 § 15, Luleå stadsarkiv).  
281 Stadsfullmäktige protokoll 12/9 1904 § 15 (Luleå stadsarkiv). 
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I Norrbottenskuriren dagen efter stadsfullmäktiges beslut redogjordes för hur det 
framfördes betänkligheter från flera ledamöter i stadsfullmäktige inför beslutet att anlägga ett 
vatten- och avloppsnät. Notviksfrågan var ju ännu inte löst och skulle man klara av att bära 
utgifterna? Redan var ju 31 000 kr utlagt på undersökningar (provborrningar, vattenanalyser 
etc.) och kursen på obligationerna kunde ha varit bättre. Kunde man kanske dra ner 
Vattenbyggnadsbyråns arvode på 24 000 kr? Konsul Örtenbladh hade utgjort en stark motpol 
under sammanträdet mot alla framförda betänkligheter och bl.a. framhållit hur regements-
chefen ”visat det tillmötesgåendet” att han inkommit till arméförvaltningen med förslaget att 
slopa en av skjutbanorna mot att staden förband sig att utvidga övriga banor. Dessutom kunde 
man för ”ytterligare säkerhet” anlägga ”kulfångare” på kullen bakom skjutbanorna. Att 
säkerhetsproblemet med de vinande kulorna i detta läge (september 1904) således synes vara 
ett minne blott torde kunna bero på att regementet eventuellt fått kännedom om att det skulle 
komma att flyttas från Luleå till Boden.282 Vad beträffade Vattenbyggnads-byråns arvode 
påpekade Örtenbladh att den följde fastställd taxa, samt var byråns skicklighet ”vida känd” 
och hade vid byråns senast utförda vattenledningsarbeten beräknade kostnader snarare 
underskridits än överskridits.283  

Det skulle visa sig att Örtenbladh hade rätt vad gällde Vattenbyggnadsbyråns förmåga 
att underskrida beräknade kostnader trots att såväl sträckningen av huvudledningen som en 
ändrad sträckning för ett av utsläppen skulle komma att innebära avsevärt höjda omkostnader 
för delar av projektet. Slutsumman för hela VA-systemet kom i december 1906 att landa på 
knappt 573 000 kr (24 000 kronor mindre än beräknat).284 Dessvärre skulle de av ledamöterna 
som uttryckt betänkligheter inför investeringen, trots den lägre slutsumman på pappret 
komma att delvis få fog för betänkligheterna. Staden blev nämligen under åren 1905 och 1906 
bedragen på knappt 100 000 kr av en viss Hugo Roland Sixten Nisbeth som agerade som 
agent för en tysk leverantör av gjutjärnsrör. Effekterna av detta blev att såväl staden som 
ledamöterna privat i Vattenledningskommittén fick punga ut med stora summor pengar utöver 
de 573 000 kronorna.285 Detta var dock ledamöterna i stadsfullmäktige fortfarande under 
1904 lyckligt ovetande om. 

Vattenledningskommittén sammanträdde första gången knappt två veckor efter att beslut 
tagits om dess bildande, och vid dess tredje sammanträde medverkade Richert själv.286 Även 
om det inte framgår i protokollet från den 20e oktober 1904 förefaller det som att kommittén 
diskuterade möjligheterna med Richert vid hans besök i Luleå, om att minska kostnaderna för 
VA-näten ytterligare i syfte att slippa ta ytterligare lån (utöver vad avyttringen av 
obligationerna skulle ge, dvs. 550 000). Några veckor senare inkom nämligen Richert med en 
skrivelse där han bl.a. föreslog grövre biledningar i syfte att kunna minska den totala längden 
på de dyrare huvudledningarna. Här framgår inte tydligt vilket nät Richert talar om, eller om 

                                                 
282 Regementet flyttades från Notviken till Boden under 1907. 
283  Norrbottenskuriren 13/9 1904 (Luleå stadsbibliotek). 
284 Arbetsberättelse, Vattenbyggnadsbyrån – Vattenledningskommittén 12/12 1906 (Luleå VFA, Handlingar 
1898-1908, arkiv, SWECO, Stockholm). 
285 Olsson (2004), s. 35f. 
286 Vattenledningskommitténs protokoll 1904 – 1907, 24/9 1904 och 20/10 1904 § 3 (Vattenledningsstyrelsens 
protokoll 1904-1912, Luleå stadsarkiv). 
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han talar om båda, vilket speglar hur åtminstone Richert betraktade VA-näten som ett 
sammanhängande system. Han uppskattade besparingen som de utökade biledningarna skulle 
uppbringa till knappt 6000 kr. Utöver denna åtgärd föreslog Richert en del justeringar 
(jämfört med ursprungliga planen) av huvudledningar och utlopp i avloppsnätet, såsom nya 
sträckningar och ett par ”provisoriska utlopp”.287 Det är oklart hur mycket dessa justeringar 
var kostnadsrelaterade respektive berodde på pågående väg- och hamnarbeten etc. Sannolikt 
handlade det om en kombination av nämnda skäl. Under sammanträdet i oktober beslutades 
också att utreda behovet av att dra VA-näten även till området ”öster om järnvägen” (Öster-
malm).288 Richert konstaterade i den efterföljande skrivelsen (med förslagen till förändringar) 
att detta var möjligt, och prickade in på en karta hur näten i så fall skulle dras inom detta 
område, ehuru det skulle kräva en utökad budget.289

Under vattenledningskommitténs sammanträden hösten 1904 togs i övrigt bl.a. beslut 
kring upphandlingsfrågor, såsom att annonser om upphandling av gjutjärnsrör (vattenledning) 
skulle införas i såväl Teknisk tidskrift som i Tidning för leveranser till staten m.m., Tidskriften 
Norden samt Norrbottenskuriren.290 Kommittén gav Vattenbyggnadsbyrån i uppdrag att 
därefter välja bland inkomna anbud.291 Kommittén tog också tidigt beslutet att eventuellt be 
om anbud från AB Skandinaviska Elektricitetsverk, såsom ägare till ”Hedensforssar” i Lule 
älv, angående leverans av elektrisk ström till Luleå stad.292 Bakgrunden till detta beslut var 
naturligtvis att man hade för avsikt att använda elkraft för pumpdriften.293

I februari 1905 inkom Richert till Vattenledningskommittén med en ”Arbetsplan för 
Luleå vattenledningsbyggnad” (obs ej avlopp294). I denna beräknade han att det för sommaren 
1905 skulle åtgå drygt 260 personer under 100 arbetsdagar: där 155 personer ägnade sig åt 
schaktning för tryckledning från pumpstation till staden (knappt 19 000 m3 schaktning) samt 
åt rörnätet i staden (47 000 m3 schaktning295); där 45 personer schaktade, muddrade och 
grundlade brunn, pumphus och bostadshus vid pumpstationen (själva byggnaderna skulle 
                                                 
287 Richert – Vattenledningskommittén 22/11 1904 (Luleå VFA, Handlingar 1898-1908, arkiv, SWECO, 
Stockholm). 
288 Vattenledningskommitténs protokoll 20/10 1904 § 7 (Vattenledningsstyrelsens protokoll 1904-1912, Luleå 
stadsarkiv). 
289 Richert – Vattenledningskommittén 22/11 1904 (Luleå VFA, Handlingar 1898-1908, arkiv, SWECO, 
Stockholm). 
290 Vattenledningskommitténs protokoll 26/11 1904 § 5 (Vattenledningsstyrelsens protokoll 1904-1912, Luleå 
stadsarkiv). 
291 Vattenledningskommitténs protokoll 3/1 1905 § 1 (Vattenledningsstyrelsens protokoll 1904-1912, Luleå 
stadsarkiv). 
292 Vattenledningskommitténs protokoll 21/12 1904 § 4 (Vattenledningsstyrelsens protokoll 1904-1912, Luleå 
stadsarkiv). 
293 Staden hade visserligen redan ett elektricitetsverk (se Lundholm, 1996), men dess kapacitet torde ha 
betraktats som allt för begränsad för detta ändamål. 
294 Det är inte särskilt anmärkningsvärt att arbetsplan i detta skede inte också uppfördes för avloppsledningarnas 
utläggande. Detta var ett i omfattning mycket mindre projekt än vattenledningsbyggnaden eftersom det varken 
innefattade anordning för vattenuttag, vattenreservoar eller tryckledning, utan endast ett rörnät i staden. 
295 Richert beräknade dock att man endast skulle hinna med att schakta 11 000 m3 i staden under sommaren 1905 
(”Arbetsplan för Luleå vattenledningsbyggnad”, Richert – Vattenledningskommittén 20/2 1905, Luleå VFA, 
Handlingar 1898-1908, arkiv; SWECO, Stockholm). 
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läggas ut på entreprenad); samt där 60 personer bildade 4 rörläggarlag (ett större för staden 
och 3 mindre för tryckledningen). Ett mindre rörläggarlag bestod av följande: 

 
1 rörläggare, 3 diktare, 1 blysmältare, 4 handtlangare, 3 á 4 diktgropare och 1 
pojke.296

 
I arbetsplanen beräknade Richert att även kloakbrunnarna skulle hinna färdigställas under 
sommaren 1905, och han föreslog att dessa skulle läggas ut på entreprenad. Vad beträffade 
vintern 1905/06 föreslog Richert att rörläggarna i detta skede skulle placeras som hantlangare 
vid maskinuppsättningen (bergsprängning), samt att de av den övriga arbetsstyrkan som hade 
erfarenhet av bergsprängning skulle spränga för reservoaren (ca. 700 m3) och för 
tryckledningen mellan reservoaren och staden (ca. 800 m3). Vad angick slutligen sommaren 
1906 beräknade Richert att det då skulle kvarstå 36 000 m3 schaktning samt rörläggning i 
staden.297

Vattenledningskommittén rådgjorde också tidigt i anläggningsprocessen med Richert 
angående ordnandet av avgifterna för hushållsförbrukningen av vattenledningsvatten. Richert 
slog fast att det i huvudsak var fyra olika principer som tillämpades i Sverige vid 
bestämmandet av utgående vattenavgift till hushåll: (a) fri hushållsförbrukning; (b) avgiften 
fastställdes efter antalet boningsrum i fastigheten; (c) avgiften fastställdes efter fastighetens 
taxeringsvärde; och (d) avgift efter reell vattenförbrukning (fastställdes genom mätare). 
Richert förespråkade å sin sida den fjärde principen, införandet av mätare, då den ”ha till 
ändamål att förebygga slöseri med vatten”. Genom de andra betalningsmetoderna kunde 
däremot slöseri förekomma ”opåkallat” och ”i hvilken utsträckning som helst”, såväl som 
”värden” slösas bort som ”betydligt” översteg kostnaden för installerandet av mätarna. 
Genom att det ”ur hygienisk synpunkt” kan framföras betänkligheter mot att införa mätare 
från första början eftersom det visat sig leda till sådan sparsamhet av vattenförbrukningen att 
vattenledningens ”sanitära effekt kan förfelas”, föreslog emellertid Richert att 
hushållsförbrukningen i Luleå antingen skulle vara fri eller beläggas med avgift beräknad 
efter fastighetens taxeringsvärde fram till dess att förbrukningen motsvarade 40 liter per 
individ och dygn.298

 
Anläggningsarbetena startade i maj 1905 
När anläggningsarbetena påbörjades i juni 1905 skulle Richerts arbetsplan från februari visa 
sig stämma väl överens med verkligheten. Således gick arbetet under sommaren 1905 ut på att 
anlägga pumpstation och schakta för vattenledning. Pumpstationen drevs i slutändan med 
explosionsmotorer (fotogen) av Bolinders mekaniska verkstads ”nya typ” Columbia (30 hk) 
eftersom de nått en utveckling där ”användningen af sådana för mindre pumpverk med 
diskontinuerlig drift[,] [….] ur såväl anläggnings- som driftsynpunkt [är] mera ekonomiskt än 

                                                 
296 ”Arbetsplan för Luleå vattenledningsbyggnad”, Richert – Vattenledningskommittén 20/2 1905 (Luleå VFA, 
Handlingar 1898-1908, arkiv; SWECO, Stockholm). 
297 Ibid. 
298 Richert – Vattenledningskommittén 12/8 1905 (Luleå VFA, Handlingar 1898-1908, arkiv; SWECO; 
Stockholm). 
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ångdrift.” Dessutom iordningställdes pumpverket så att en övergång till elektrisk drift skulle 
kunna ske utan större kostnader ”beaktat de på sista tiden uppkomna planerna att överföra 
elektrisk energi från vattenfall till Luleå”.299 Maskinhuset inrymde utöver maskinsal och 
fotogenrum (1500 liters fotogencistern), verkstads-, förråds- och kontorsrum. För belysningen 
införskaffades två ”Aladdinlampor” om vardera 200 ”normalljus” och från kontorsrummet 
installerades telefon med anknytning till maskinistbostaden. Maskineriet bestod utöver 
explosionsmotorerna av två dubbelcylindriska kolvpumpar av fabrikatet ”Ludwigsbergs 
mekaniska verkstad”, båda med 82 meters uppfordringshöjd. Nämnda verkstad levererade och 
monterade samtliga maskiner och rörledningar till pumpstationen. Bostadshus och tillhörande 
uthus uppfördes på entreprenad av den lokale byggmästaren Flemström.300

Pumpbrunnen levererades av aktiebolaget Gefle Verkstäder och bestod av 12 st. 
gjutjärnsringar om vardera tre meter i diameter och 0,8 meters höjd. När brunnens kapacitet 
provades med hjälp av en centrifugalpump och lokomobil som tillhörde staden, noterades att 
brunnen inte skulle kunna leverera mer än 15 liter/sek. (pumparna hade beräknats för 20 liter). 
Som lösning på detta anordnades fyra rörbrunnar på 20 meters avstånd från varandra (foderrör 
som slogs ned i marken med hjälp av hejare och samtidig tryckvattenspolning med hjälp av 
den lånade centrifugalpumpen). Rörbrunnarna förbands med pumpbrunnen genom 
hävertledningar. I slutrapporteringen påpekades att det inte fanns någon anledning att befara 
att älvvattnet skulle förorena brunnsvattnet eftersom schaktningen för pumpstationens 
maskineri bidragit till att det infiltrerade vattnet måste passera mer sand än tidigare innan det 
kom fram till brunnen. Totala kostnaden för pumpstationen inklusive byggnader, maskineri, 
brunnar, planerings och vägarbeten etc., uppgick till drygt 55 000 kr, vilket var omkring 1700 
kr mindre än beräknat.301

Vad beträffade tryckledningen från pumpstationen drogs denna fram ”i hufvudsaklig 
överensstämmelse med förslaget af år 1900”, dvs; 

 
Öfver Norrbottens Regementes norra och mellersta skjutbana, korsande 
Gammelstad – Karlsvikshyttans järnväg och landsvägsöfvergången till Gäddvik 
samt vidare öfver kasernområdet mellan exercishuset och officerspaviljongen. 302

 
De båda skjutbanor vilkas läge utgjort fara för säkerheten inom pumpstationsområdet 
”slopades” och i stället utvidgades södra skjutbanan med förlängd skottvall. Vad angick i 
övrigt schaktningen för tryckledningen från pumpstationen till reservoaren på 
Mjölkuddsberget, bestod marken till stor del av lätthanterbar sandjord. Denna situation, 
tillsammans med den gynnsamma väderlek som rådde vid ledningens nedläggning, de låga 
rörpriserna och det faktum att ledningen stakades om gentemot ursprungsplanen och blev hela 
315 meter kortare, minskade den reella kostnaden drastiskt gentemot kostnadsförslaget. Här 
och var i schaktningen stötte man trots allt på problem, såsom vid schaktningen under det 
                                                 
299 Arbetsberättelse, Vattenbyggnadsbyrån – Vattenledningskommittén 12/12 1906 (Luleå VFA, Handlingar 
1898-1908, arkiv; SWECO, Stockholm). 
300 Ibid. 
301 Ibid. 
302 Ibid. 
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stora avloppsdiket på kasernområdet där rören för att komma rostfritt måste läggas ned under 
grundvattenytan och tätspåntning tillämpas. Dessutom tvingades man vid korsningen av 
järnvägen dra fram tryckledningen i en cementkulvert i syfte att undvika att banken måste 
skäras ut vid eventuellt rörbrott. Vidare bestod sänkan invid Mjölkuddstjärn av så vattensjuk 
lera att rörgravarna måste spåntas långa sträckor. Den kortare sträckningen uppnådde man 
genom att ändra sträckningen från kasernområdet till en mer direkt, västlig sträckning över 
exercisfältet och genom skogen fram till Stugnäs303 i stället för, enligt planerna, mitt i den 
mycket steniga landsvägen. Dessutom, konstaterades i slutrapporten, skulle en nedläggning i 
själva vägen ”rätt afsevärdt” ha stört trafiken. Efter Stugnäs fick ledningen gå i en bruten linje 
över ägorna mellan landsvägen och Mjölkuddstjärn till en plats i närheten av järnvägen där 
ledningen delade sig i två. Här fortsatte den ena till reservoaren i Mjölkuddsberget och den 
andra in till staden. Det konstaterades att markersättningsfrågan inte utgjort något problem 
pga. stadens överenskommelse med innehavare av stadens donationsjord om att erforderliga 
rör ”för en eventuell vattenledning” skulle få läggas ned utan ersättning. Den totala kostnaden 
för tryckledningen uppgick till drygt 75 000 kr, vilket var omkring 25 000 kr mindre än 
beräknat.304  

Även huvudledningen till staden drogs fram i huvudsaklig överensstämmelse med det 
ursprungliga förslaget, dvs. väster om järnvägen, men då såväl mer berg som vattensjuk lera 
påträffades här än beräknat, kom kostnaderna att överstiga beräkningarna med knappt 8000 
kr. Den totala kostnaden för denna sträcka blev 74 000 kr. Tryck- och huvudledningsrören 
lades i allmänhet ned på sådant djup att rörens överkant kom två meter under markytan. På 
sträckan från pumpstationen till staden anordnades såväl luftventiler (för tömning av 
eventuellt samlad luft) som flera avstängningsluckor.305

Under vintern 1905/06 gick arbetet ut på att uppföra högreservoaren i Mjölkuddsberget. 
Även denna uppfördes i huvudsaklig enlighet med Richerts ursprungliga förslag. Här 
påbörjade 12 man sprängningsarbetet i slutet av oktober 1905. En körväg anlades uppför 
berget så långt det var möjligt, varefter en omkring 100 meter lång rälsbana uppfördes för 
transport av material den sista biten upp till toppen (vindspelet drevs med en hyrd 
fotogenmotor). Vid slutet av körvägen uppfördes också en upplagsplats dit grus, sand och sten 
för betonggjutningen och stödjemuren kördes upp redan under vintern 1905. I maj 1906, när 
sprängningsarbetena för reservoaren avslutats, ställdes formarna för betonggjutningen upp. 
Under sommaren/tidig höst 1906 genomfördes gjutningen, nödvändiga jordfyllningar (kring 
reservoar samt över rör närmast reservoar) och inre putsning (av reservoaren), samt uppfördes 
träöverbyggnad och stödjemur av sten. Reservoaren uppfördes på entreprenad av 
cementgjutaren W. Westerholm i Boden. Då lämpligt byggnadsmaterial inte kunde erhållas 
från nära håll och således måste fraktas relativt långa sträckor (sten från Bälingebergen, 
avstånd ca 15 km, och grus från Karlsvik, avstånd ca sex km), samt då transporterna den sista 

                                                 
303 Sannolikt är det gården ”Fjällstugan” vid foten av Mjölkuddsberget som avses (se Gatunamn i Luleå). 
304Arbetsberättelse, Vattenbyggnadsbyrån – Vattenledningskommittén 12/12 1906 (Luleå VFA, Handlingar 
1898-1908, arkiv; SWECO, Stockholm). 
305 Ibid. 
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biten upp till bergets topp blev väldigt dyrbara, uppgick kostnaderna för reservoaren till ca 
44 000 kr, vilket var drygt en tredjedel mer än beräknat.306  

Vad gällde vatten- och avloppsnäten i staden pågick arbetet med nedläggandet av dessa 
under en längre tid, från juni 1905 till oktober 1906. Här fick en del ledningssträckningar 
förändras mot Richerts ursprungliga plan, antingen till följd av att vissa gatuprofiler inte 
reglerats i överensstämmelse med fastställd stadsplan (bl.a. Varvsgatan, Parkgatan och norra 
delarna av Timmermansgatan och Skomakargatan) eller därför att staden inte inlöst berörda 
tomter (bl.a. Sandviksgatan). I andra fall utfördes avsevärda fyllningar och gatuhöjningar av 
oreglerade gator i samband med ledningarnas framdragande (bl.a. Kungs- och Sandviks-
gatorna).  Planen att låta en utloppsledning i avloppsnätet korsa bangården mitt för Skepps-
brogatan fick ändras då det vid en förfrågan hos SJ:s distriktsförvaltning ansågs ”föga 
sannolikt” att järnvägsstyrelsen skulle godkänna förslaget. I stället drogs utloppsledningen till 
området öster om järnvägen strax nedanför fattiggården.307 Enligt Richert vanns på detta sätt 
två fördelar: dels förbereddes uppbyggnaden av avloppsnät för fastigheterna i området öster 
om järnvägen; dels mynnade utloppet i en djupare del av fjärden där omsättningen på vattnet 
var större. Man hade dock stött på osäkra grundförhållanden i samband med sträckningen av 
avloppsledningen genom detta område, varpå man tvingats schakta undan det övre lagret på 
en bredd av två meter och lägga ut en rustbädd (grundläggningskonstruktion av trä) på det 
underliggande hårdare laget. På rustbädden lades sedan i turordning makadam, 
avloppsledning och sist en sandbank i tillräcklig höjd för att utgöra frostskydd. Vad gällde 
grundförhållandena i övrigt i staden genomfördes större bergsprängningsarbeten i Stations-
gatan, Köpmangatan och Hermelinsgatan. I övrigt utgjordes marken i staden i allmänhet av 
sand och lättare pinnmo, och på sina håll jordsten.308

Avloppsrören lades i regel ned på 2,5 meters djup, och vattenledningsrören på 2,2-2,3 
meter. Där marken utgjordes av pinnmo och tjälen visat sig tränga djupast lades fin sand 
närmast rören. Detta gällde speciellt sidoledningarna till brandposterna. Brandposterna fick 
om möjligt också servisledningar utdragna från sig i syfte att uppnå omsättning på 
ledningsvattnet och förhindra frysning. Då kunde de placeras i gångbanorna i stället för i 
körbanorna (rakt över huvudröret) där ”gropar” (i snön) i annat fall måste hållas öppna kring 
brandposterna vintertid till olägenhet för trafiken. I syfte att minska olägenheterna där 
brandposterna måste placeras rakt över huvudröret färdigställdes ramar med lock av trä att 
ställa över brandposterna vinterid. Detta att dra ut servisledningar från brandposterna 
framkom inte när Richert ett par år tidigare diskuterat brandposternas placering med 
stadsingenjör Atterberg. Var det måhända en lösning som arbetades fram speciellt för Luleås 
säregna klimatförhållanden? Luleå torde ha varit den dittills nordligaste orten för etableringen 
av ett VA-system.309

                                                 
306Arbetsberättelse, Vattenbyggnadsbyrån – Vattenledningskommittén 12/12 1906 (Luleå VFA, Handlingar 
1898-1908, arkiv; SWECO, Stockholm). 
307 Idag ligger Sundsgården inom detta område. 
308 Arbetsberättelse, Vattenbyggnadsbyrån – Vattenledningskommittén 12/12 1906 (Luleå VFA, Handlingar 
1898-1908, arkiv; SWECO, Stockholm). 
309 Ibid. 
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Vattenledningsrören kom efter upphandlingen under vintern 1904/05 som bekant att 
levereras av Actiengesellschaft Bergwerkverein Friedrich Wilhemslütte (”Nisbethska affären” 
omnämns i slutrapporten endast i sammanhanget ”utredningskostnader” om 700 kr). För 
servisledningar användes i regel galvaniserade järnrör på 1 tums diameter för fastigheter med 
mindre än 10 ”tappkranar” (upp till 2 tums diameter för fastigheter med fler än 10 
tappkranar). För tätning av skarvarna användes bly. För avloppsrör upp till 0,46 meters 
diameter nyttjades saltglaserade stengodsrör och för större rör (upp till 0.75 meters diameter) 
nyttjades cementrör, varav en del levererades av Skånska cementgjuteriet och en del 
tillverkades på plats av bl.a. Palmgren och Lindér i Luleå. I slutrapporten konstaterades att de 
rör som tillverkats på plats visat sig klara högre belastning än de som levererats av Skånska 
cementgjuteriet.310  

Gatubrunnar kunde inte anläggas på alla de platser som planerats till följd av att 
rännstenar ännu inte var utlagda. På flera platser ordnades i stället provisoriska träbrunnar. 
Nedstigningsbrunnarna uppfördes på entreprenad av Nordiska Cementvarubolaget och de 
gjutna höljena till samtliga brunnar och trummor levererades av Sala maskinfabrik.311  

Luleås VA-system stod efter en första anläggningsfas färdigt i december 1906. I regel 
hade en timlön på 30-50 öre utgått till schaktare, rörnedläggare etc. (bergsprängare erhöll 6-10 
kr/m3), och i endast ett fall hade livränta behövt köpas in – när en arbetare förlorade 
synförmågan i ena ögat i samband med en bergsprängning.312

 
VA-systemet på plats - nya frågor (om WC) tog vid 
Genom Luleå hälsovårdstillsyningsmans årsberättelse från 1907 vet vi att omkring 300 
fastigheter i centrala Luleå var anslutna till vatten och avloppsledningar vid nätens 
färdigställande. I stort sett varenda kvarter kring det som vi idag känner som domkyrkan, 
stadshotellet, stadshuset, gymnasiebyn, norra hamnen, Gültsauudden, Karpens P-hus, Flora 
kulle, posten och Charlottendal hade fastigheter med vatten- och avloppsledningar. Ett antal 
stadsdelar i innerstadens ytterområden omfattades ännu inte av näten, såsom kvarteret Skatan, 
Svartholmen, större delen av Båthusbacken och stadsdelen Östermalm (hade däremot ett 
avloppsutlopp).  Inte heller förstaden Bergviken var anslutet. Ett fåtal vattenkastare fanns i 
regel uppställda i dessa ytterområden som kompensation. Hälsovårdstillsyningsmannen 
konstaterade i årsberättelsen från 1907 hur sedan vattenkastaren satts upp i Bergviken; 

 
strax ofvan Järnvägen […], den förut knappa vattentillgången blifvit någorlunda 
tillgodosedd. Förut var befolkningen hänvisad att taga sitt vatten från sjön 
nedanför och att detta ej var af bästa beskaffenhet kan lätt inses då men vet att all 
orenlighet från Stadens afstjälpningsplats där nedrinner ...313

 

                                                 
310 Arbetsberättelse, Vattenbyggnadsbyrån – Vattenledningskommittén 12/12 1906 (Luleå VFA, Handlingar 
1898-1908, arkiv; SWECO, Stockholm). 
311 Ibid. 
312 Ibid. 
313 Hälsovårdstillsyningsmannens årsrapport för 1907, s. 14 (Luleå stad, Hälsovårdsnämnden, Rapportbok 1908-
1909, Luleå stadsarkiv). 
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Hälsovårdstillsyningsmannen omnämnde också den kritiska avloppssituationen i förstaden 
Bergviken men konstaterade att trots att flera gårdar saknade avlopp för ytvatten ”var det 
naturligtvis förenadt med stora svårigheter att kunna genomföra någon ordning härutinnan” så 
länge man inte följde någon byggnadsplan. 

Något år efter att VA-nätet färdigställts hade 21 vattenklosetter i totalt 10 fastigheter i 
Luleå anslutits till detsamma. I en fastighet (No 9) i kvarteret Ibisen vid Domkyrkan fanns 
hela sju vattenklosetter anslutna.314 Vattenledningsstyrelsen, efterträdare till vattenlednings-
kommittén, tog redan i mars 1907 (bara några månader efter att VA-systemet tagits i bruk) 
kontakt med Richert eftersom man fått i uppdrag av hälsovårdsnämnden att utreda frågan om 
ett eventuellt behov av att inrätta ”septic tanks” vid respektive fastighet med WC. Richert 
rekommenderade inte att så gjordes då ju avloppsledningarna i Luleå uppförts enligt 
”modärna” principer, bl.a. med silar vid utloppen, samt då det enligt honom inte förelåg 
någon betydande risk för att vattendragen kring staden skulle komma att förorenas allvarligt 
(relativt liten folkmängd och stora vattenmassor i älven). År 1906 var ett VA-system etablerat 
i Luleå, efter att frågan diskuterats och planerats i omkring två decennier. Hur systemet skulle 
komma att se ut blev inte klart förrän under själva uppbyggnaden. Det planerades och 
byggdes i en tid av teknisk och vetenskaplig omdaning – nya tekniker (uppfordringsteknik, 
förbrännings- och elmotorer etc.) och vetenskaper (bakteriologin) växte fram under denna 
period som påverkade systemets tekniska utformning. Knappt hann systemet etableras innan 
det ställdes inför nya utmaningar. Sannolikt hade inte stadsledningen förväntat sig att så snart 
behöva utreda WC-frågan, och under de kommande 20 åren skulle ytterligare 1000 WC 
komma att installeras i Luleå.315  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
314 Hälsovårdstillsyningsmannens årsrapport för 1907 (Luleå stad, Hälsovårdsnämnden, Rapportbok 1908-1909, 
Luleå stadsarkiv).  
315 Luleå vatten- och reningsverk 1904-2004 – en jubileumshistorik, s. 48f. 
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Del 3 Slutsatser 
 

Inledningsvis uppgavs målet med denna historiska delrapport vara att kartlägga planering och 
uppbyggnad av Luleås VA-system vid förra sekelskiftet i syfte att erhålla fördjupad kunskap 
om sammansättningen på/funktionen av de tekniska system (vatten och avlopp) vilka såväl 
bidrar till miljöproblemen i fokus för detta forskningsprogram (dagvattenutsläpp i Luleälven) 
som inverkar på möjligheten att mer hållbart hantera dem. Likaså uppgavs att ansatsen var 
grundläggande systemteoretisk med hänsyn till miljöfaktorer i syfte att nå en bred 
identifiering och förklaring av systemens utveckling och struktur. Detta motiverar att såväl de 
rent materiella komponenterna behandlas i analysen som de administrativa enheter som 
omgärdar tekniken, såväl som teknikens utveckling i relation till dess omgivning. Med en 
utgångspunkt i teorin om spårbundenhet framhölls i inledningen också hur det motiverade att 
fokus lades på uppbyggnadsfasen med allt vad det innebär av initiala motiv och val och dess 
begränsningar för framtida val. 

I föreliggande analys görs inledningsvis ett försök att på fem sidor ge svar på de två 
första centrala frågeställningarna; Vilken inverkan har vetenskaplig och teknisk utveckling 
haft på systemens utformning?, och; I vilken mån har idéer om hållbarhet historiskt påverkat 
utformningen av systemen? De fem sidorna är sammanställda så att de förhoppningsvis även 
skall fungera som en grov sammanfattning på hela rapporten. I ett efterföljande avsnitt 
presenteras några tankar kring spårbundenhet givet de lärdomar vi kan dra utifrån den 
empiriska analysen av VA-systemet i Luleå. Sist i analysen görs ett försök att besvara den 
sista centrala frågeställningen: Vilka grundläggande lärdomar kan vi dra ur kartläggningen 
och analysen i utformandet av en hållbar miljöpolitik idag? Här diskuteras också hur 
fortsättningen på denna historiska delrapport kan komma att se ut. 

 
 

Inverkan av teknik, vetenskap och idéer om hållbarhet på uppbyggnaden 
av Luleås VA-system – En sammanfattning 

 
Diskussioner om ett eventuellt upprättande av ett avloppsnät uppstod i Luleå under 1880-talet. 
Vattenledningsfrågan tog inte vid förrän under andra halvan av 1890-talet. Beslut togs i Luleå 
stadsfullmäktige 1904 om att upprätta näten och på senhösten 1906 fanns de på plats. Detta 
var förhållandevis sent med svenska mått mätt. Flertalet svenska städer uppförde VA-system 
under 1800-talets två sista och 1900-talets första decennier (samtida med amerikanska städer). 
Att speciellt frågan om ett vattenledningsnät dröjde i Luleå torde bero på stadens gynnsamma 
läge sett ur ett vattentillgångsperspektiv. Var du än befann dig i Luleå hade du inte mer än ett 
par minuters gångväg till älven där flödet var rikligt och vattenkvalitén förhållandevis god. 
Trots att staden utsattes för en förödande brand så sent som 1887 utgjorde inte önskan om att 
uppnå högre brandsäkerhet med ett uppbyggt vattenledningsnät och tillhörande brandposter, 
någon stark drivkraft till uppförandet av ett vattenledningsnät i Luleå till skillnad från i många 
andra städer. Detta torde delvis spegla den särdeles goda vattentillgången. 

Brister i avfallshanteringen, inte minst i bortfraktandet av slask och latrin ur staden, 
såväl som dräneringsproblem på gator och gårdar, inte minst i samband med snösmältningen 
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om vårarna, utgjorde med stor sannolikhet starka drivkrafter bakom intresset för att uppföra 
ett avloppsnät redan under 1880-talet. Nämnda problem lär inte heller ha minskats under 
1890-talet då Luleå upplevde en anmärkningsvärd befolkningsökning. Motiven bakom 
uppförandet av ett avloppsnät var således sanitära, eller med ett bredare begrepp, miljö-
relaterade. 

Bakom stadsledningens initiativ att utreda avloppsnätsfrågan stod privata initiativ till 
uppförandet av avloppsledningar/nät på begränsade sträckor i Luleå. Såväl byggnadsnämnd 
som hamndirektion upplevde ett starkt behov vid mitten av 1890-talet av att samordna dessa 
initiativ, inte minst i syfte att underlätta för ett framtida offentligt övertagande av 
avloppsnäten. De nämnde ehuru också både ekonomiska, tekniska och miljörelaterade 
argument för en ökad samordning och för att det borde uppföras en mer detaljerad plan för ett 
allmänt avloppsnät. Den lokale ingenjören J. A. Forssgren anlitades av staden med uppdraget 
att uppgöra en sådan plan. 

Luleå vann fördelar med att – utifrån ett svenskt perspektiv – vara sen i uppförandet av 
ett VA-system. När diskussionerna kring ett avloppsnät uppstod i Luleå på 1880-talet fanns 
redan flera experter på området i Sverige (far och son Richert, Leijonancker m.fl.), som var 
och en hunnit uppföra ett antal VA-nät och således byggt upp en inhemsk kunskapsbas på 
området. Denna kunskapsbas kom också att väsentligen utvecklas ytterligare under de 
decennier som hann förlöpa innan ett VA-system stod färdigt 1906. 

Flera centrala tekniska/vetenskapliga aspekter kring uppförandet av VA-system var 
etablerade vid tiden för planeringen av Luleås VA-system, såsom: lämpligt ledningsmaterial 
och lämplig lutning på avloppsledningar; man kunde välja mellan ett antal skilda avlopps-
ledningssystem (kombinerat, duplikat och separat); det fanns teknik för att räkna ut och 
åstadkomma ett bestämt tryck i ledningarna; såväl som grundläggande uppfordringsteknik och 
teknik för att konstruera vattenreservoarer. Andra aspekter var fortfarande oklara, inte minst 
till följd av att nära relaterade vetenskaper och tekniker upplevde en stark utveckling och i 
vissa fall ren omdaning under slutet av 1800-talet. Uppfordringsteknisk utveckling, utvecklad 
borrteknik och utveckling inom bl.a. hydrologin bidrog exempelvis under 1890-talet till att 
grundvattenförekomster ökade i betydelse som vattentäkter. Vidare bidrog utvecklingen inom 
bakteriologin f o m framförallt 1880-talet till att rådande förpestnings och smittospridnings-
teorier (vilka betonade vikten av en god sanitär miljö) så småningom ställdes på ända. 
Sanitetsargumentet fortsatte dock att utgöra ett centralt motiv (tillsammans med andra, såsom 
bl.a. ökad brandsäkerhet) bakom uppförandet av VA-system. Detta belyses bl.a. genom 
Luleåfallet, där vi kan se hur sanitära problem kopplade till inte minst latrinhanteringen 
framhölls som motiv till att uppföra avloppsnät av såväl enskilda som av Luleå hälsovårds-
tillsyningsman.  

Tekniska och vetenskapliga utvecklingstrender tenderar att till att börja med få 
genomslag inom expertisen och först efter ett tag även hos allmänheten. Även detta speglas i 
Luleåfallet där staden länge kämpade för att vattnet i Luleälven närmast staden skulle nyttjas 
som vattentäkt. Det är lätt att förstå sig på stadens hållning då ju faktiskt en av Sveriges 
vattenrikaste och renaste älvar omgärdade staden och då dessutom ytvattentekniken länge 
varit allena rådande. Dessutom framgår hur lokala förmågor som Ingenjör Forssgren, 
stadsbyggmästare Schmidt och Hellström vid Kemisk-växtbiologiska anstalten lade vikt 
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snarare vid ”osunda gaser” och kemiska aspekter än vid bakteriologiska (efter kritik från 
Hansen vidtog emellertid Hellström även en bakteriologisk undersökning). Det var externa 
experter som Hansen, Ekendahl och Richert som bidrog till att bakteriologiska aspekter togs 
med i bedömningen av vattentäkt och som bidrog till att vatten i slutändan kom att tas flera 
kilometer utanför staden. Richert var också den som tvärtemot Forssgren och Fröman 
påpekade att kloakgas ”inte var förenadt med minsta risk”. 

Tekniska aspekter som fortfarande inte var fullt utredda vid tiden för planeringen av 
Luleås VA-system var bl.a. vilken konsumtionsnivå de skulle utformas efter. Hur fort skulle 
exempelvis WC komma att slå igenom i Luleå (detta påverkade konsumtionen av såväl vatten 
som avlopp)? Detta kunde man omöjligt veta då man planerade nätens dimension. Var detta 
faktum en anledning till att man i Luleå synes ha planerat vattenbehov och ledningskapacitet 
lika mycket efter gällande brandstodsföreskrifter som efter beräknad hushållsförbrukning? 

En del oklarheter på det tekniska området följde av stadens nordliga läge och det faktum 
att ett VA-system aldrig tidigare anlagts på dessa breddgrader. Således var ledningsdjupet och 
ledningarnas placering i gatan omdebatterade vid planeringen av Luleås VA-system. Hur 
djupt måste ledningen ligga/ var måste brandposterna placeras för att ledningarna inte skulle 
frysa sönder? Sannolikt bidrog denna situation till att nya tekniker efter behov utvecklades på 
plats, såsom detta att dra ut servisledningar från brandposterna i syfte att undvika att 
ledningarna till brandposterna frös sönder. Källmaterialet tyder på att det var en lösning som 
arbetades fram speciellt för Luleås särpräglade klimatförhållanden. 

Vad beträffar stadens val av experter baserades sannolikt dessa i mycket hög grad på 
personliga kontakter. Ingenjör Forssgren var en lokal förmåga såväl som Hellström vid 
Kemisk-växtbilogiska anstalten och byggnadsingenjör Fröman kände man sedan tidigare. Den 
senare rekommenderade Hansen som i sin tur sannolikt rekommenderade Ekendahl. Vad 
beträffar valet av John Richert vet vi inte om det på något sätt baserades på personliga 
kontakter. Vi kan bara konstatera att han var en auktoritet på området och sannolikt bekant för 
delar av Luleås stadsledning till följd av att VA-frågan varit aktuell för staden under en lång 
rad av år.  

Nämnda experter (Forssgren och Hellström i sin lokala miljö) fungerade i större eller 
mindre utsträckning som kanaler för nya vetenskapliga och tekniska rön att inverka på 
utformningen av Luleås VA-system. Här utmärkte sig Richert, som synes ha haft en 
synnerligen nära kontakt med vetenskapen. Utöver att han applicerade de nya bakteriologiska 
och grundvattentekniska kunskaperna på Luleås VA-system, importerade han bl.a. periodisk 
filtrering till Sverige och Luleå såväl som förberedde systemet för elmotorer och bräddavlopp 
i syfte att rusta staden för pågående elektrifiering och kommande befolkningsökning/risk för 
förorening av recipienter. Hansen var i rättvisans namn först med att förmedla grundvatten-
tekniken in i planeringen av Luleås vattenledningsnät, men hade problem med att 
implementera idén i stadsledningen som så småningom i stället bjöd in Richert att planera 
anläggningen. Nu blev det så att även Richert, liksom Hansen, kom att förespråka grund-
vattenteknik i kombination med uttag flera kilometer utanför staden. Om förslaget föll i bättre 
jord när det lades fram av Richert på grund av att han var en större auktoritet än Hansen på 
VA-området eller på grund av att stadsledningen vid tiden för när Richert kom in i bilden, 
hunnit vänja sig vid tanken på att det inte var aktuellt att ta vatten ur älven närmast staden, är 
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svårt att sia om. Vad vi däremot vet är att Luleå stad sannolikt vann på att satsa sina kort på 
Richert, inte minst på grund av hans exceptionella förmåga att förmedla och implementera 
nyaste tekniska och vetenskapliga utveckling på området. Dessutom visade sig Richert hålla 
såväl tidsplan som budget. 

Vi har nu sett betydelsen av att Luleå stad hade tillgång till en teknisk expertis som 
utöver att förmedla kunskaper om vedertagen teknik på VA-området också i vissa fall 
förmedlade nyaste utveckling inom näraliggande tekniska och vetenskapliga områden. Vilka 
grundläggande behov i form av offentliga organisationer fanns i övrigt för att VA-systemen 
skulle bli en realitet i flertalet svenska städer under decennierna kring sekelskiftet 1900? 
Utöver det mest grundläggande, att det behövdes en offentlig institution, stadsfullmäktige 
(från 1860-talet), som kunde uppbåda tillräckligt med pengar (rätt att ta obligationslån) och 
hade förmågan att ta sådana stora beslut, kan vi konstatera att det krävdes en kommunal-
teknisk utveckling för att alla dessa infrasystem (vägar, järnvägar, gas, telefon, el, vatten och 
avlopp) skulle kunna komma till stånd inom loppet av några decennier (under framförallt 
andra halvan av 1800-talet). Här kom byggnadsnämnden att spela en central roll i svenska 
städer f o m mitten av 1870-talet – i organisationen och driften av offentliga byggnadsprojekt. 
I Luleå uppmärksammade byggnadsnämnden under 1880 och 1890-talet att det behövdes ett 
offentligt initiativ i avloppsfrågan, samt gav nämnden den lokale ingenjören Forssgren i 
uppdrag att uppföra ett ”Förslag till vattenaflopp i Luleå”.  

Andra offentliga institutioner som mer indirekt bidrog till att VA-systemen blev 
verklighet, inte minst genom att fungera som starka drivkrafter, utgjordes bl.a. av 1874-års 
hälsovårdsstadga, inte minst genom bildandet av hälsovårdsnämnder med ansvar för den 
allmänna sundheten, och Städernas Allmänna Brandstodsbolag (högre brandstodsavgifter 
ålades städer utan vattenledningsnät). 

Genom den kommunaltekniska föreningens tidiga verksamhet (bildades 1902) speglas 
den centrala roll som den infrastrukturella utvecklingen spelade i kommunerna samt deras 
behov av stöd i näraliggande tekniska och administrativa frågor. Det var som redan nämnts en 
rad mer eller mindre nya infrastrukturella system som stod på kommunernas ansvar. 
Naturligtvis kunde de stora initiala investeringar som systemen krävde utgöra en bromskloss 
mot att ännu ett infrasystem fick ta fäste. I Luleå var processen lång från det att planeringen 
av ett avloppsnät startade på 1880-talet tills dess att ett färdigt VA-system stod klart 1906. Det 
är rimligt att anta att en central anledning till den långsamma och noggranna processen var 
ekonomin. Möjligheterna att ta vatten ur älven närmast staden eller ur grundvattentäkt på 
stadshalvön utreddes noggrant, med flera kemiska och bakteriologiska undersökningar och 
med upprepade borrningsförsök. Staden släppte inte i första taget möjligheten att slippa dra en 
kostsam ledning till en vattentäkt flera kilometer utanför staden (man ville naturligtvis också 
göra ”rätt” när så stora investeringar fanns med i bilden). Under en period synes också 
pumpstationens närhet till Notvikens regementes skjutbanor ha utgjort ett säkerhetsmässigt 
problem som bromsade processen. Om det verkligen utgjorde ett svårlösligt problem eller om 
det användes som argument av stadsledningen mot att förlägga vattenuttaget bortom 
Notviken, vet vi inte. Problemet med de vinande kulorna löstes emellertid under 1904 genom 
att regementet då förklarade sig villigt att flytta/bygga om skjutbanor – eventuellt som en 
effekt av att regementet fått reda på att det snart skulle flyttas från Luleå till Boden. 
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I vilken mån har så idéer om hållbarhet historiskt varit med och utformat systemen? Ja, 
om man accepterar en bred definition på begreppet hållbarhet och bl.a. inbegriper sanitärt 
engagemang (för en förbättrad allmän hälsa) i definitionen, såsom speglandes en tidig form av 
miljövärderingar,316 har vi har redan konstaterat hur sanitära problem kopplade till inte minst 
latrinhanteringen framhölls som ett motiv till att uppföra avloppsnätet i Luleå. Således kan 
Luleås VA-system sägas ha initierats av visioner om ett hållbarare samhälle. Därutöver har vi 
konstaterat att samtida utveckling inom bakteriologin (och en vilja att omsätta dessa nya 
kunskaper i en förbättrad allmän hälsa) i allra högsta grad påverkade VA-systemets 
utveckling i Luleå genom att det som i planeringsfasens inledning tedde sig så självklart för 
stadsledningen i Luleå, att ta vatten ur älven närmast staden, inte blev verklighet och det 
ytterst pga. samtida utveckling inom bakteriologin (utfallet hade inte varit sannolikt något 
decennium tidigare).317 Samtidigt speglar detta utfall också den vetenskapliga utvecklingens 
direkta inverkan på utformningen av Luleås VA-system (se ovan). Att undersökningarna 
ledde till att lämpligaste platsen för ett vattenuttag av expertisen förslogs vara Notviken kan i 
sin tur sannolikt förklara några av de år som projektet drog ut på tiden (det kom att passera 
hela två decennier från det att planering inleddes tills dess ett färdigt VA-system stod färdigt). 
Å andra sidan bidrog denna process också till att Luleåborna ur såväl hälsoaspekt som 
långsiktigt hållbarhets- (fysiskt) perspektiv och således i förlängningen också ekonomiskt 
perspektiv, valde bästa möjliga plats för ett vattenuttag.  

Innan vi lämnar frågan om på vilket sätt idéer om hållbarhet var med och utformade 
Luleås VA-system, bör vi också erinra oss om hur bl.a. byggnadsnämnden i Luleå framhöll 
den ökade föroreningen av stränderna och den ökade risken för dåligt rensade ledningar 
(sanitärt problem) vid ett stort antal avloppsnät jämfört med ett nät, som ett centralt argument 
för att avloppsnät skulle uppföras och förvaltas i offentlig regi. Dessutom tog Richert initiativ 
till förberedandet av bräddavlopp i Luleås avloppsnät i syfte att rusta staden för kommande 
befolkningsökning/risk för förorening av recipienten.318 Richert förespråkade också 
införandet av vattenmätare i fastigheter i syfte att förebygga slöseri. Samtidigt ansåg han att 
det ur ”hygienisk synpunkt” vore lämpligast att till en början ha fri förbrukning (eller avgift 
efter taxeringsvärde) i syfte att motverka sådan sparsamhet av vattenförbrukningen att vatten-
ledningens sanitära effekt förfelades.  

 
 

                                                 
316 En sådan vid definition av begreppet hållbarhet är rimlig i en studie som går så pass långt tillbaks i tiden som 
denna. Även om exempelvis begreppet miljö inte användes, åtminstone inte med den betydelse det har idag, så 
tidigt som vid sekelskiftet 1900, fanns det ett växande motstånd mot den industriella föroreningen av luft och 
vatten men också mot de kommunala avloppssystemens förorenande av vattendragen. Man kallade det inte 
miljöproblem utan vattenförorening, luftförorening, förgiftning osv., och man placerade in de nya problemen i 
gamla fack. Föroreningsfrågor blev framförallt en fråga om hälsoskydd som kom att skötas av hälsovårdande 
myndigheter (se bl.a. Söderholm, 2005). Människan bör för övrigt betraktas som en del naturen, varför ett 
engagemang för en bättre mänsklig hälsa rimligtvis kan betraktas som ett miljöengagemang. 
317 I en förlängning skulle framstegen inom bakteriologin också komma att starkt bidra till utvecklingen inom 
avloppsbehandlingstekniken. 
318 Med ”dagens glasögon” kan det diskuteras huruvida ett bräddavlopp kan anses utgöra en hållbar (miljö-) 
åtgärd. Med den definition jag gjort i denna studie av ”miljö” och ”hållbar utveckling” (se bl.a. not på 
föregående sida) är det emellertid rimligt att nämna Richerts förberedelse för bräddavlopp i detta sammanhang. 
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Tankar kring spårbundenhet 
 

Man kan tycka att det ligger i VA-nätens natur att vara hållbara, robusta och motstånds-
kraftiga. När andra infrasystem sköter kommunikationer ovan jord eller transporterar el i små, 
någorlunda flexibla ledningar – transporterar VA-system vätskor i rör långt under asfalt och 
byggnader, som varken får läcka eller släppa in skit.  

Melosi konstaterar genom sin analys av VA-systemens implementering i USA, hur 
ansträngningarna under systemens barndom att göra dem permanenta, bidrog till att bromsa 
den urbana utvecklingen och skapa städer med prematura och förlegade strukturer. 
Fokuseringen på projektdesign och systemens hållbarhet menar han tenderade att göra 
systemen motståndskraftiga mot förändring och begränsa den uppmärksamhet som lades på 
en långsiktig planering av systemen.  

När vi analyserar Luleåfallet kan vi konstatera att fokus i hög grad lades på att göra VA-
systemet just hållbart och permanent, men lika mycket som man fokuserade på att välja rätt 
material, dimensioner och konstruktion på rörnäten i syfte att göra dem så hållbara som 
möjligt, lade man i Luleåfallet oerhört mycket kraft på att välja en vattentäkt som var hållbar 
ur såväl långsiktig som hälsomässig aspekt, inte minst som en effekt av samtida utveckling 
inom bakteriologin.  

Vad som kan sägas utgöra en långsiktig planering är relativt. Hur länge trodde de som 
byggde upp VA-systemen att de skulle nyttjas innan ny teknik skulle ta över VA-systemens 
funktion (de levde i en tid då infrasystem växte upp som svampar)? I det material jag gått 
igenom för Luleåfallet framgår inte att man överhuvudtaget reflekterade över hur länge 
systemet skulle finnas kvar, däremot tog ju både Hansen och Richert med en viss mängd 
förväntad stadstillväxt/ befolkningsökning/risk för förorening av recipienten, i planeringen av 
vatten- och avloppsnäten. Richert beräknade VA-systemet för 15 000 personer och det var 
först på 1940-talet som invånarantalet i Luleå översteg denna siffra. Beträffande de 
obehandlade avloppsutsläppen och den förorening av recipienten som bara var en tidsfråga, så 
präglades inte dessa områden av någon särskilt långsiktig planering (förberedandet av 
bräddavlopp undantaget) mer än att den förväntade föroreningen av älven närmast staden fick 
tjäna som argument mot att förlägga vattenuttaget där. Här besatt man således kunskapen att 
avloppsutsläppen sannolikt skulle göra delar av recipienten så förorenad att vattnet skulle bli 
otjänligt för människor – trots det byggde man fast sig i ett system som det bara var en 
tidsfråga innan man skulle behöva komplettera med avloppsreningsverk, vilket torde utgöra 
själva sinnebilden för en ”end-of-pipe” lösning.  

Samtidigt som problemen förknippade med avloppsutsläppen negligerades är det tydligt 
att Luleå stadsledning till viss del reflekterade över den spårbundenhet som VA-systemet 
skulle komma att besitta när det väl var färdigt. Byggnadsnämnden och hamndirektionen 
använde just detta som ett centralt argument för att avloppsnätet borde byggas upp i offentlig 
regi. Man hade redan erfarenhet av spårbundenheten i andra infrasystem, vilket inte minst 
blev tydligt när nya infrasystem skulle samsas med gamla.319 Samtidigt speglar den 

                                                 
319 När väl VA-systemet lades ner påverkades rörens sträckning i flera avseenden av andra infrasystem, såsom av 
järnvägen och pågående planering av vägnätet i staden. Likaså påverkades VA-systemet av den pågående 
utvecklingen av elnätet (man förberedde för installerandet av elmotorer). 
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noggrannhet som präglade stadsledningens planering av VA-systemet, att man tog den stora 
investeringen på största allvar – man ville inte låsa fast sig i felaktiga val. Stadsledningens 
hantering av frågan kan i efterhand betraktas som ett medvetet sätt att minimera riskerna på. 
Projektet var oerhört expertberoende och staden var således i ett utsatt läge. Likaså visar inte 
minst Richerts anmärkningsvärda förmåga att utgöra direktlänk mellan senaste vetenskapliga 
rön/tekniska utveckling och besluten kring Luleås VA-system, hur ett starkt expertberoende 
projekt också kan vara starkt personberoende. Ur ett sådant perspektiv gjorde Luleå 
stadsledning mycket klokt i att initialt anlita ett relativt stort antal olika experter, och speciellt 
Richert, som (vad vi vet) inte blev tillfrågad pga. att någon tidigare tillfrågad expert 
rekommenderat honom. På så vis ökades chanserna för att nya tankegångar och förfaranden 
fick sätta sin prägel på planeringen (det ligger nära tillhands att utgå från att experter som 
rekommenderar varandra har liknande bakgrund och tankegångar). Med ett sådant förfarande 
(låta flera olika experter komma till tals) följer behovet att låta planeringsprocessen ta tid, 
vilket också Luleås stadsledning lät det göra. 

För att kunna studera effekterna av VA-systems inneboende spårbundenhet måste 
naturligtvis systemen studeras ur en längre tidsaspekt. I denna rapport har vi fokuserat på 
uppbyggnaden av Luleås VA-system.  

 
 

Lärdomar ur historien 
 

I inledningen till denna delrapport konstateras att tidigare historisk forskning kring 
infrasystem och hållbarhet slagit fast att val och utformning av infrasystem spelar en central 
roll för möjligheten att uppnå ett hållbart samhälle samt att man för att kunna ändra på redan 
existerande system och påverka valet av nya system i en mer miljövänlig riktning, behöver 
skaffa sig en stor förståelse för systemens dynamik, en förståelse som historiska studier kan 
bidra med.  

Vi kan konstatera att det fanns fler tidiga idéer om hållbarhet inblandade vid implemen-
teringen av Luleås VA-system än man kanske kunnat ana, mycket till följd av att systemet 
under själva implementeringen var ytterst mottagligt för nya vetenskapliga rön och tekniska 
landvinningar. Att systemet när det väl fanns på plats skulle komma att besitta en inneboende 
spårbundenhet har vi sett präglade planeringen. En sådan expertberoende och tung investering 
fick ta tid och göras noggrann.  

I rapportens inledning konstateras vidare att Kaijser m.fl. slagit fast att nyckeln till ett 
framgångsrikt utvecklande av hållbara infrasystem idag, ligger i genomgripande och icke 
marginella förändringar av infrasystemen. Hur kan villkoren för dessa genomgripande föränd-
ringar tänkas skilja sig åt från den djärva investering som VA-systemet utgjorde för Luleå 
stad för ganska precis hundra år sedan? Vad Luleåfallet mycket tydligt speglar är den centrala 
roll som expertkunskap spelar vid stora beslut kring tekniska system. Vid uppbyggnaden av 
Luleås VA-system fanns en väldigt nära koppling mellan nya vetenskapliga och tekniska rön 
och de beslut man tog (informationsvägen var kort), inte minst Richerts förehavanden speglar 
detta. Han var såväl systembyggare som hade direktkontakt med forskningsläget. Idag är 
expertisen mer specialiserad och beslutsprocessen mer politiserad (många fler har något att 
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säga i frågan), och det är svårare att omvandla vetenskaplig kunskap i beslut. Expertisen i 
infrasystemfrågor finns idag i stor utsträckning i den administrativa apparat som vuxit upp 
kring dem, och som bidragit till att infrasystemen kommit att besitta en allt större inre 
spårbundenhet i takt med att den administrativa apparaten vuxit (fler och fler tjänstemän och 
experter som har ett egenintresse i att bevara systemen) Samtidigt har systemen politiseras, 
dvs. de har blivit mer av en kommunal fråga än ett ingenjörsproblem. Att genomföra radikala 
förändringar under sådana förhållanden är i regel politiskt svårt.  

Ett exempel som illustrerar denna svårighet finner vi i de försök som görs idag i att 
implementera den teknik som finns för att komma till rätta med avrinningsproblematiken (av 
dagvatten). Tekniken kan delas in i två grupper, där den ena utgörs av metoder för att uppnå 
högre flödeskapacitet i avloppsrörsystemet, bl.a. genom att byta ut/lägga ned fler rör, och den 
andra av metoder för att minska den hydrauliska belastningen på systemet genom att 
minska/bromsa takten på dagvattenavrinningen till VA-systemet och lokalt göra sig av 
med/alternativt ta hand om det innan det når rörnätet (dammar, diken, kanaler, sjöar, 
infiltrering i gräsmattor/ vegetationstäckta tak etc.). Genom att integrera dränerings-
faciliteterna i den urbana miljön vinner man den effekten att verkan av vår naturresur-
sanvändning (här naturlig mark) synliggörs i högre omfattning. Den vattenkonsumtion som är 
förknippad med nyttjandet av VA-system är annars väldigt osynligt för oss. Eventuellt kan en 
ökad uppmärksamhet hos hushållen om omfattningen av naturresursanvändandet utgöra ett 
led mot sparsammare användning. Till detta kommer naturligtvis att hushållen behöver 
acceptera nya system och förändra sina vanor för att nå ett mer hållbart användande av 
naturresurser/minskade miljöproblem. Så långt allt väl! I tillämpningen av denna andra grupp 
av ”low-tech” och mindre kostnadsintensiva metoder har det emellertid visat sig uppstå 
problem av institutionell karaktär som handlar om bristande samarbete mellan olika 
avdelningar i den kommunala administrationen såväl som om bristande kommunikation 
mellan kommunledning och kommuninvånare.320 Om ovan nämnda ”low-tech” metoder i 
syfte att minska den hydrauliska belastningen på avloppsnätet utgör ett gott exempel på en 
systemsynergi,321 där produktionen på avloppssystemets tjänster effektiviserats genom en 
ökad samordning mellan avloppsnätet och stadsplaneringen/ bebyggelsen, ter det sig således 
behövas sociala innovationer322 i syfte att få administrativa komponenter i systemet att bättre 
bemöta de nya behoven. 

Min avsikt är att i ytterligare en rapport, utöver denna, vidareutveckla temat för denna 
rapport och studera den fortsatta utvecklingen av Luleås VA-system under 1900-talet. 
Förslagsvis vidhåller jag i ett sådant läge de för denna rapport centrala frågeställningarna, 
med den centrala skillnaden att det då handlar om ett redan etablerat system (ehuru under 
konstant utveckling). I en fortsättning blir det också naturligt att fokusera på framväxten av 
”den administrativa apparaten” kring Luleås VA-system i syfte att skapa förståelse för dess 
dynamik och med förhoppningen att kunna bidra med kunskap kring de sociala innovationer 
som torde vara nödvändiga för att kunna utveckla hållbara tekniska system. 

                                                 
320 Stahre (2006), s. 10ff.  
321 Begreppet förklaras närmare i rapportens inledning. 
322 Ibid. 
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