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1 Bakgrund
WSP har fått i uppdrag att utföra en VA- och dagvattenutredning samt utredning av
renhållningsaspekter inför detaljplan för Södra hamnen, Tjörns kommun. Syftet med
detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder och verksamheter. Fler parkeringsmöjligheter ska skapas samt en utbyggnad av Akvarellmuseet planeras. Målet är att
skapa en blandning av olika verksamheter och att det ska bidra till en ökad besöksverksamhet samt även ett förbättrat näringsliv i området. Man ser goda möjligheter
till att knyta samman Södra hamnen och centrala Skärhamn på ett tydligare sätt än
vad det är idag med den nya detaljplanen.
Syftet med utredningen är att, utifrån erhållen planskiss, klargöra områdets förutsättningar gällande VA och renhållning inför upprättande av detaljplan, samt även
ge förslag på principlösningar.
Underlag till utredningen har utgjorts av:
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Faktablad – Planeringsnivåer, version 1.0 (2012-02-03) Länsstyrelsen
Västra Götalands län. Underlag till rapporten stigande vatten – en handbok
för fysisk planering i översvämningshotade områden.
Jordartskarta (www.sgu.se)
Platsbesök utfört 2013-06-17. Väderförhållanden: sol med stackmoln.
Grundkarta, VA-underlag och detaljplan i dwg-format daterat 2013-06-18.
Vattenkartan (www.viss.lansstyrelsen.se)
Programhandling för Södra hamnen, daterat 2011-02-16
Utkast till planbestämmelser, Södra hamnen Tjörns kommun, 2017-06-15
Exploateringsstudie Södra hamnen, Radar Arkitektur 2017-06-16
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2 Områdesbeskrivning
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Det aktuella planområdet är drygt 13 hektar inklusive vattenområden enligt detaljplan. Området omfattar Södra hamnen och norra Nötsäter i Skärhamn belägna i den
sydvästra delen av Tjörns kommun. Idag består området till största delen av berg i
kuperad terräng med öppna grönområden. I huvudsak består marken inom området
av utfyllnad samt fast berg. I den södra delen av området finns två höga bergspartier
på huvudvägens södra sida och dessa höjdpunkter är till största delen obebyggda i
dagsläget. Ytan mellan dessa två bergspartier har plansprängts för att ge utrymme
för befintlig verksamhet inom området. Norra delen av området präglas av öppna
bryggor, strand, båtplatser och liknande. Se figur 1 för översiktsfoto.

Figur 1 Översiktsfoto Södra hamnen, Google earth 2014-04-26. Ungefärlig plangräns i rött.

De höjder som anges i detta PM redovisas i höjdsystemet RH 2000. På bilagorna
kan noteras att höjdkurvorna ligger cirka 2 decimeter över den höjd som anges vid
respektive höjdkurva.

3 Förutsättningar VA- och dagvatten
3.1

Generellt

Inom aktuellt område är befintliga ledningar förlagda längs med bilvägar samt ut
mot den norra piren. Nya ledningar har byggts i Södra hamnen, dessa ledningar är
lagda i ungefär samma stråk som de äldre ledningarna.
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Anslutning av nya föreslagna ledningar som ingår i denna utredning kommer att ske
till befintligt system på lämpliga ställen. Förslag till anslutningspunkter framgår av
bilagorna 1 och 2.
Framtida projektering ska följa Tjörns kommuns projekterings- och anläggningsanvisningar för VA-system (TKPAVA).

3.2 Vatten
Eftersom vatten är ett trycksatt system så krävs ej någon större hänsyn till topografin. Förslagsvis kan nya vattenledningar följa samma läge som för spillvattenledningar. Enligt planhandlingarna kan nivån för högsta tappställe komma att bli ca 21
m ö h. Trycknivån i det befintliga vattenledningsnätet är ca 48 meter vattenpelare
(mvp) nere vid huvudvägen och ca 28 mvp uppe vid vändplatsen vid Pingstkyrkan/smedjan) enligt uppgift från tekniska avdelningen, Tjörns kommun.
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3.3

Spillvatten

I kommunen eftersträvas självfallssystem för spillvatten i så stor utsträckning som
möjligt. Generellt bör det eftersträvas att självfallsledningar förläggs över framtida
högvattennivån eftersom det annars finns risk för inläckage av havsvatten i systemet
vid höga vattennivåer. Detta i sin tur kan leda till överbelastning av både ledning
och reningsverk. I dokumentet ”Faktablad – Planeringsnivåer Kusten, version 1.0
(2012-02-03) Länsstyrelsen Västra Götalands län, underlag till rapporten stigande
vatten – en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden” har man
beräknat framtida högvattennivå i havet vid Stenungssund till +2,6 möh (zon 4,).
Befintlig huvudväg inom planområdet som sträcker sig ut mot piren och som går
längs med hamnen, varierar höjdmässigt mellan +1,8 till +4,3. Nya spillvattenledningar som antas anläggas ca 1,4 m under befintlig marknivå kommer därmed periodvis att ligga under havsvattennivån i hamnområdet och bör därför vara täta, förslagsvis PE med svetsade fogar, för att minimera risken för inläckage.
Rent generellt för avloppsledningar gäller det att för att minska risken för stopp i
ledningsnät bör minimidimension avseende självfallsledningar vara minst 150 mm
för allmän servisledning och 200 mm för huvudledning, Svenskt Vatten P110.
Det går en befintlig tryckavloppsledning med dimension Ø100 som pumpar spillvatten vidare från befintliga byggnader som finns längre ut på piren. Tryckavloppsledningen övergår senare till ett självfallssystem igen vid höjdpunkten som är belägen
vid korsningen mellan områdena som benämns västra och östra höjden, se bilaga 2.
Här samlas även spillvatten upp från byggnader längs med tvärgatan Verkstadsvägen samt vid höjdpunkten. Spillvattenledningen är i dimension Ø200 PVC vid höjden för att sedan övergå till Ø225 BTG.
Befintlig pumpstation är placerad vid huvudvägen, se bilaga 2 för läge. Marknivån
här är ca +1,9 och detta kan få konsekvenser vid exempelvis höga vattenstånd. Det
som kan inträffa vid höga vattenstånd är att havsvatten kan läcka in i befintligt spillvattensystem och därmed överbelasta befintlig pumpstation.
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Det föreligger även risk för skada på elektrisk utrustning avsedd för pumpstationens
funktion vid höga havsnivåer. Vid ett eventuellt pumpstopp som orsakas av exempelvis översvämning kan det finnas en risk för att spillvatten dämmer upp i ledningssystemet, detta i sin tur kan göra att spillvatten tränger upp i befintliga byggnader som är anslutna till spillvatten nätet via serviser.
Tillgänglig kapacitet i befintliga pumpar är 32 + 26 liter/s enligt uppgift från Tjörns
kommun. Den befintliga pumpstationen skall byggas om med ny vattentät överbyggnad. Se figur 2 för befintlig pumpstation.

Figur 2 Befintlig pumpstation, Google earth (streetview), 2013-08-08
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3.3.1

Beräkningar dimensionerande spillvattenflöde

Enligt exploateringsstudien (juni 2017) planeras 103 nya lägenheter samt ett 10-tal
verksamhetslokaler och en vårdcentral tillkomma inom området. Därmed uppskattas
antal anslutna brukare till mellan 100-1000 personer.
När antalet anslutna är i intervallet 100-1000 personer kan ett uppskattat spillvattenflöde lämpligen fås genom kurvan enligt figur 4.1 , Svenskt Vatten P110.

Figur 3 Dimensionerande spillvattenflöde för 100-1000 anslutna personer
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Om antagande görs att det är 3 personer per lägenhet innebär det ca 300 anslutna
personer som enligt figur 3 ovan ger ett dimensionerande spillvattenflöde på ca 9 l/s.
Spillvattenförbrukning från verksamhet varierar beroende på typ av verksamhet;
men antas här inte mer än marginellt öka spillvattenflödet. Vid föreslagna anslutningspunkter enligt bilagorna 1 och 2 ansluter nya byggnader till befintligt system
som består av spillvattenledningar i dimension Ø225 BTG. Det finna inga nivåer för
spillvattennätet i tillgängligt underlag, det har därför antagits att spillvattenledningar
inom området följer gatans nivåer.
Idag beräknas det inkommande flödet till befintlig pumpstation uppgå till ca 36 l/s
enligt uppgift från Tjörns kommun. Pumpanläggningens kapacitet är 32+26 l/s, totalt 58 l/s. Det innebär att pumpanläggningen idag har tillräcklig kapacitet för att
klara det ökade spillvattenflödet från aktuellt område.
Enligt uppgifter från Tjörns kommun kommer hela Kållekärrs avlopp samt Stockevik inklusive Duvedalen att anslutas till detta stråk under år 2019-2024, vilket därmed innebär en ökad belastning på befintligt spillvattensystem i framtiden som man
måste beakta.

3.4 Dagvatten
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Det är i dagsläget oklart om befintliga fastigheter har dagvattenserviser. Enligt underlag med befintligt VA illustreras befintliga dagvattenledningar inom planområdet, men det redovisas inga befintliga dagvattenserviser eller avstick till befintliga
brunnar och liknande. Under platsbesök konstaterades det att stuprör från befintliga
byggnader inom området går ner i mark. Det är dock okänt om stuprören från dessa
byggnader är anslutna till det allmänna dagvattennätet eller inte. Alternativet är att
dessa stuprör leds ner till stenkistor eller liknande för lokal infiltration.
En dagvattenledning i Hamngatan med dimension Ø300 PVC är förlagd med en
höjdpunkt nordväst om befintligt fryshus som leder dagvatten vidare till en lågpunkt
sydväst om fryshuset och ut till havet via en utloppsledning med okänd dimension.
Ovan nämnda dagvattenledning antas hantera ytvatten från hårdgjorda ytor inom
hamnområdet med hjälp av rännstensbrunnar. Vattengångar är okända vilket innebär
att kapaciteten i 300-ledningen är okänd. Om ledningens lutning följer markens lutning kan kapaciteten uppskattas till ca 70 l/s. Det delavrinningsområde som belastar
denna ledning syns med rosa färg i figur 5.
Från höjdpunkten mellan områdena som benämns västra och östra höjden, se bilaga
2, går det en dagvattenledning med varierande ledningsdimensioner, Ø315 PVC,
Ø225 BTG och Ø300 BTG, längs med Verkstadsvägen ned till lågpunkt vid vägkorsningen. I tillgängligt underlag finns inga uppgifter på vattengångar. Baserat på
marklutning kan kapaciteten i ledning längs Verkstadsvägen uppskattas till ca 150
l/s. Inte heller här syns några dagvattenserviser in till befintliga fastigheter. Vidare
mynnar en utloppsledning med dimension Ø300 BTG ut till en mindre grönyta där
viss infiltration av dagvatten sker, denna utloppspunkt benämns D2 enligt bilaga 2.
Dagvattensystemet längs denna sträcka antas ta hand om ytvatten från parkeringsytor och övriga hårdgjorda ytor med hjälp av rännstensbrunnar som noterades på
plats. Även längs denna sträcka observerades att stuprör från befintliga byggnader
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går ner i mark, men det är oklart om dessa är anslutna till det befintliga dagvattennätet. Det finns här några få grön- och grusytor där möjlighet till viss infiltration av
dagvatten finns. Delavrinningsområde som belastar denna ledningssträcka syns med
blått i figur 5.
Vid platsbesök noterades ett mindre befintligt dike längs den sydvästra sidan av området som vid en lågpunkt i nära anslutning till badstranden leder dagvatten vidare
ut till havet via en dagvattenledning med dimension Ø200. Detta dike avvattnar troligtvis delar av det sydvästra bergspartiet som benämns västra höjden samt gångoch cykelbanan som sträcker sig från en höjdpunkt vid Verkstadsvägen ner till en
lågpunkt vid huvudvägen intill akvarellmuseet.
Under platsbesöket observerades inga betydande instängda områden där dagvatten
kan bli ståendes en längre tid.
På grund av öppna hårdgjorda ytor kan snabb avrinning ske till närmsta recipient
som är havet. En del ytavrinning sker även till befintliga dagvattenbrunnar inom
området.
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Det noterades dock på plats vissa sättningar av asfalten med små lokala lågpunkter
intill restauranger och liknande, se figur 4 nedan.

Figur 4 Sättning av asfalt utanför restaurangverksamhet,

Dagvattenledningar bör förläggas över framtida högvattennivån för att minska risken för igensättning av sediment som kan komma in från havet via dagvattensystemets utlopp; något som kan inträffa vid framtida höga vattennivåer.
Det går några höjdryggar, vattendelare, inom området. I områdets västra och nordvästra del sker ytavrinning mot Akvarellmuséet och badstranden. I norra delen av
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området sker avrinning norrut mot hamnen. I denna del ligger dagvattenledningen i
Hamnvägen. Dagvatten från ca 4 hektar i planområdets centrala del avrinner mot
Verkstadsvägen. Resterande ytor i sydöstra delen avrinner mot inre delen av hamnen och mot öster. Området har därmed 4 delavrinningsområden. De delavrinningsområden som belastar befintliga dagvattenledningar kan ses markerade i Figur 5.

Figur 5 Delavrinningsområden som belastar ledningsnät i Verkstadsvägen (blått) och Hamnvägen
(rosa). Pilar anger flödesriktning. Oklart om takvatten är kopplat till dagvattenledning.
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Recipient för hela området är havet och heter Skärhamnområdet. Vattenförekomsten
har identifierade miljöproblem avseende övergödning och syrefattiga förhållanden.
Även miljöproblem som miljögifter har identifierats enligt information från vattenkartan (www.viss.lansstyrelsen.se).
Området består av, enligt jordartskartan, nästan uteslutande av berg vilket medför
begränsade möjligheter till infiltration av dagvatten inom området. Se figur 5 för
utdrag ur jordartskartan (www.sgu.se).

Figur 6 Utklipp ur SGU:s jordartskarta, 2013-08-09
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3.4.1

Beräkningar dimensionerande dagvattenflöde

Nedanstående beräkningar är dimensionerande dagvattenflöde före och efter exploatering. Utredningen kommer även att behandla ett 30 % större regn än vid normala
dimensioneringsgrunder, vilket innebär att man tar hänsyn till framtida ökade regnintensiteter. Beräkningarna baseras på en återkomsttid på 10 år samt med en regnvaraktighet på 10 min. Markanvändningen har delats upp i olika ytor och har mätts
upp utifrån detaljplanen, både före och efter exploatering. Se tabell 1 för indelning
av de olika ytorna. Viss osäkerhet råder angående utbyggnaden av akvarellmuseet
men i aktuell exploateringsstudie kan man identifiera 5 nya byggnader kopplade till
akvarellmuseet.
Markanvändning
Hus (tak)
Vägar och parkering
Berg i dagen, inslag av grönytor
Kaj/Pir
Torg/Stensatt gård
Reducerad area

Yta före [ha]

Yta efter [ha] Avr. koeff

1,22
3,20
8,58
*
*

2,23
2,29
6,64
1,12
0,38

6,23

7,03

Tabell 1 Ytindelning före och efter exploatering, *=räknas in i ”vägar och parkering”
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Med ovanstående värden får man ett beräknat dimensionerande dagvattenflöde i
befintlig situation på ca 1420 l/s. Efter exploatering beräknas dimensionerande dagvattenflöde till ca 1603 l/s, med klimatfaktorn 1,3 blir beräknat flöde ca 2083 l/s för
hela området.
Exploateringen innebär en ökning av dagvattenflödet med ca 12-46 procent och ökningen beror till största delen på de tillkommande takytorna från nya byggnader som
har en snabb dagvattenavrinning, samt framtida mer intensiva regn. Beräkningarna
är för hela området inom detaljplanen och baseras på de förändringar som sker på
ytor inom denna gräns, se bilagorna 1 och 2 för planområdesgräns.
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En beräkning av hur stort dagvattenflöde som belastar de två ledningsstråken i
Verkstadsvägen och Hamnvägen har gjorts. I denna beräkning förutsätts att alla
byggnader som har stuprör som går ner i mark är anslutna till dagvattenledningen.
Ledningsnätet i Verkstadsvägen har ett avrinningsområde på ca 4,2 hektar, se fig 5.
Hela området beräknas delta inom 10 minuter. Beräknade flöden vid olika återkomsttider och före exploatering visas i nedanstående tabell.
Reducerad
area

Återkomsttid

Regnintensitet

Regnintensitet
inkl. klimateffekt

Dagvattenflöde

Dagvattenflöde
inkl. klimateffekt

[ha]

[år]

[l/s*ha]

[l/s*ha]

[l/s]

[l/s]

1,5

1

107

139

161

209

1,5

2

134

174

202

262

1,5

5

181

236

273

354

1,5

10

228

296

343

445

1,5

30

328

426

493

641

Tabell 2 Befintliga flöden mot ledningsnät vid Verkstadsvägen (blåmarkerad yta i fig 5) vid olika återkomsttider.

Dagvattenledningens kapacitet uppskattas vara ca 150 l/s. Enligt denna beräkning
går ledningen full vid ett ettårsregn.
Den reducerade arean ökar marginellt efter exploatering, vilket innebär att dagvattenflödena väntas öka. Siffervärdena i tabell 3 bygger på förutsättningen att samtliga
nya byggnader ansluter takvatten till dagvattenledning.
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Reducerad
area

Återkomsttid

Regnintensitet

Regnintensitet
inkl. klimateffekt

Dagvattenflöde

Dagvattenflöde
inkl. klimateffekt

[ha]

[år]

[l/s*ha]

[l/s*ha]

[l/s]

[l/s]

1,6

1

107

139

171

222

1,6

2

134

174

214

278

1,6

5

181

236

289

376

1,6

10

228

296

364

473

1,6

30

328

426

523

680

Tabell 3 Framtida flöden mot ledningsnät vid Verkstadsvägen vid olika återkomsttider.
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Det delavrinningsområde som belastar ledningsnätet i Hamnvägen är ca 1,7 hektar.
Hela delavrinningsområdet beräknas delta inom 10 minuter. Beräknade flöden vid
olika återkomsttider och före exploatering visas i nedanstående tabell.
Reducerad
area

Återkomsttid

Regnintensitet

Regnintensitet
inkl. klimateffekt

Dagvattenflöde

Dagvattenflöde
inkl. klimateffekt

[ha]

[år]

[l/s*ha]

[l/s*ha]

[l/s]

[l/s]

0,7

1

107

139

81

106

0,7

2

134

174

102

133

0,7

5

181

236

138

180

0,7

10

228

296

174

226

0,7

30

328

426

250

325

Tabell 4 Befintliga flöden mot ledningsnät vid Hamnvägen (rosamarkerad yta i fig. 5) vid olika återkomsttider.
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Den dagvattenledning som följer Hamnvägen har en beräknad kapacitet på ca 70 l/s.
Enligt beräkningen går ledningen full vid ett ettårsregn. Efter exploatering ökar den
reducerade arean något. Framtida flöden kan ses i tabell 5.
Reducerad
area

Återkomsttid

Regnintensitet

Regnintensitet
inkl. klimateffekt

Dagvattenflöde

Dagvattenflöde
inkl. klimateffekt

[ha]

[år]

[l/s*ha]

[l/s*ha]

[l/s]

[l/s]

0,8

1

107

139

89

116

0,8

2

134

174

112

145

0,8

5

181

236

151

196

0,8

10

228

296

190

247

0,8

30

328

426

273

355
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Tabell 5 Framtida flöden mot ledningsnät vid Hamnvägen vid olika återkomsttider.
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Översvämningszoner

Översvämningszoner för kusten är indelade i fyra zoner. Zonindelningen är kopplad
till riskgrad där sannolikheten för att en översvämning inträffar är störst i zon 4
(röd) och näst lägst i zon 2 (gul), se legend under figur 5 för indelning och definition
av de olika zonerna. Sannolikheten för att en översvämning inträffar är som lägst i
zon 1, men denna zon redovisas ej i denna rapport. En översvämningszon definieras
av ett intervall mellan två nivåer med utgångspunkt i markens nivå,
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Figur 6 är ett utdrag från en illustration framställd av Metria AB som berör de områden där risk för översvämningar finns i förhållande till höga havsnivåer.

Figur 7 Översvämningszoner, framställt av Metria AB

5 Föroreningsberäkning dagvatten
En översiktlig föroreningsberäkning av dagvattenflödena är utförd i beräkningsprogrammet Stormtac. De värden på föroreningar som tagits fram visar de koncentrationer som skulle uppstå ifall alla dagvattenflöden skulle ledas till en punkt, vilket
inte sker i verkligheten i detta område. Beräkningen ger dock en indikation på hur
föroreningarna förändras i stort, före och efter den förändrade markanvändningen.
De olika markslag som är uppmätta har karterats med avseende på flöden.
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En yta som asfalteras innebär en flödessituation där ca 80% av nederbörden bidrar
till flödet oavsett hur ytan används. Samma asfaltyta kan dock ha flera olika föroreningsgrader. En gc-bana har exempelvis lägre föroreningsgrad än en vägyta.
I denna beräkning har en grov fördelning av de olika asfaltytorna gjorts där andelen
vägyta beräknas vara 50% och andelen gc-yta och parkeringsyta i markplan är 25%
vardera. Följande tabell visar koncentrationerna av de vanligaste miljöskadliga ämnena före och efter exploatering. Som jämförelse visas de riktvärden som Kretslopp
och Vatten samt miljöförvaltningen i Göteborg har ställt upp avseende föroreningskoncentrationer.
Fosfor Kväve

Bly

Koppar

Zink

Pb
6,0

Cu
15

Zn
41

Kadmium Krom

Nickel Kvicksilver Suspenderat
material

Cd
P
95

N
1400

Beräknat (ug/l)
Före expl.
Beräknat (ug/l)
14
36
91
1500 4,9
Efter expl.
Ökar/Minskar Minskar Ökar Minskar Minskar Minskar
KoV målvärden
(ug/l)
Rikvärden miljöförvaltn.
Gbg (ug/l)

150

2500

50

1250

14

22

60

10

30

Hg

0,29

Cr
4,3

Ni
3,4

0,024

42000

300

0,34

4,0

3,3

0,023

34000

260

Minskar

Minskar

Minskar

Ökar

Minskar Minskar

60000
0,4

15

40

0,05

25000

Tabell 6. Dagvattnets föroreningskoncentrationer före och efter exploatering.
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Tabellen visar att den totala andelen föroreningar kommer att vara nära oförändrade
eller i vissa fall minska något efter exploatering. Då antalet parkeringsplatser i
markplan minskar i nuvarande förslag till exploatering kan detta ha vara en bidragande faktor i ovanstående beräkning.

6 Avfallshantering, förutsättningar och förslag
En mindre station för avfallshantering noterades vid platsbesök och som befinner
sig inom översvämningszon 4, se kap. 4 för översvämningszoner. Det är i dagsläget
okänt till exakt vilken verksamhet denna station tillhör men enligt kommunen vill
man i huvudsak behålla placeringen för stationen. Vid framtida höga vattennivåer
finns det risk att avfall och sopor från denna station rinner ut i havet om ingen åtgärd vidtas.
Ytterligare en station, som bestod av två stycken containrar, noterades under platsbesök väster om korsningen mellan huvudvägen och Verkstadsvägen. Enligt avfallsingenjören på Tjörns kommun var dessa avsedda för hushållssopor/brännbart
material.
Även denna station är belägen inom översvämningszon 4, det föreligger därmed risk
för att avfall och liknande läcker ut till havet vid en eventuell översvämning. Kommunen bör se över stationen och utreda behovet av en åtgärd för att undvika olägenheter i framtiden.
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I samråd med kommunen vill man ha en samlad station där gemensam hantering av
avfall kan ske på ett smidigt och effektivt sätt. Eftersom man planerar att bygga nya
bostäder inom området kommer behovet att växa markant till skillnad från hur det är
idag. Planområdet är relativt litet, och man bör eftersträva ett system som kräver
små ytor men som kan ta emot stora mängder.
Det nämndes ett djupbehållarsystem för avfall och återvinningsmaterial där behållaren är installerad under marken. Den finns i flera storlekar och utformningar för att
vara mer estetisk tilltalande. Placering av en sådan station bör vara relativt långt
ifrån havet där risk för översvämning är minimal, men samtidigt bör tillgängligheten
vara tillräckligt god. Enligt Boverkets författningssamling BFS 2011:26, BBR 19,
bör avståndet mellan byggnadens entréer och utrymmen eller anordningar för avfall
inte överstiga 50 meter för flerbostadshus. Det finns två lägen för flerbostadshus
enligt detaljplanen, dels vid området som benämns Dalen samt vid sydöstra hörnet
av området som benämns Östra Höjden. För de flerbostadshus som ska ha egen sophämtning löses detta inom kvartersmark enligt kommunen.
Man bör eftersträva en sådan placering av sopstationer som möjliggör att vändning
av sopbil kan ske utan backvändning. Den radie som krävs för att en sopbil ska
kunna vända utan backvändning är minst 9 m, detta innebär att vissa stationer bör
placeras i nära anslutning till väg då utrymmet inne på kvartersmark ej är tillräcklig.

7 Förslag VA och dagvattensystem
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7.1 Vatten
Vattenledningen följer i princip samma läge som för spillvattenledningen i plan,
förslag på placering av nya vattenledningar och anslutningspunkter framgår av bilaga 1 och 2. Enligt koncept till planbestämmelser kommer högsta byggnadshöjd att
ligga på +28 m ö h (delområde 1 enligt exploateringsskiss). Marknivån i den delen
av området är 7 m ö h vilket innebär att högsta tappställe kommer att ligga på ca
+21 m ö h. Generellt rekommenderas att erforderlig trycknivå i ett vattenledningsnät
ska vara minst 15 meter över högsta tappställe (Svenskt Vatten, P83). Det innebär
att, med tryckförluster såsom ventiler och andra anordningar (ca 1 meter vattenpelare), behöver lägsta erforderliga vattentryck vara ca 36 meter vattenpelare (mvp) i
förbindelsepunkt vid denna fastighet.
Tekniska avdelningen, Tjörns kommun har utfört kontroll av vattentryck på två platser i området. Befintligt tryck bedöms räcka till för den bebyggelse som planeras
nere vid huvudvägen. Uppe vid Pingstkyrkan/Smedjan är vattentrycket ca 28 mvp.
Det innebär att tillgängligt tryck vid +7 m (nivå för färdigt golv, delområde 1) bedöms vara ca 36 mvp.
Tillgängligt tryck i förbindelsepunkt bedöms därmed vara tillräckligt. Enligt förslag
till planbestämmelser kommer högsta byggnadshöjd att bli +28 m. Vattentrycket vid
högsta tappställe beräknas därmed bli 15 mvp. Detta bör räcka, men om det uppstår
stora tryckförluster på vägen mellan förbindelsepunkt och högsta tappställe kan det
bli aktuellt att tryckstegra inne på fastigheten.
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Enligt VAV P83 bör avståndet mellan brandposter inte överstiga 150 m och i underlag med befintligt VA redovisas brandposter på ett större avstånd på några ställen. Man bör därmed se över behovet av att förse vattennätet med fler brandposter
inom området.

7.2

Spillvatten

Utgångspunkt för nya spillvattenledningar som redovisas i plan enligt bilagorna 1
och 2 är att spillvatten ska kunna avledas med självfall vid samtliga föreslagna anslutningspunkter.
Nya spillvattenledningar som förläggs i nära anslutning till hamnområdet som befinner sig inom översvämningszon 4, se kapitel 4 för översvämningszoner, bör utföras med täta ledningar och svetsade fogar för att minimera risken för inläckage av
havsvatten vid höga vattenstånd. Detta för att undvika att spillvattensystemet blir
överbelastat.
Nya byggnader längs med hamnområdet som delvis ansluts till befintligt spillvattensystem bör förslagsvis anslutas med serviser försedda med backventiler för att förhindra att spillvatten tränger in i dessa byggnader vid en eventuell översvämning.
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Längst ut i den norra delen planeras ett nytt hotell på den västra avgreningen av piren. På den östra avgreningen av piren vill man bygga sjöbodar och förråd med en
total yta på drygt 300 m2. Längst ut på östra piren finns en spolplats utomhus.
Det ska även här byggas en tappstation som möjliggör tankning av båtar. Denna
station ska i samråd med kommunen ha vatten men inget avlopp. Det förutsätts att
avrinnande vatten härifrån är rent och att ingen förorenande verksamhet så som avsköljning av oljiga redskap eller dylikt får ske. Nya byggnader ute på piren ansluts
till nytt spillvattennät med föreslagen anslutningspunkt P12 enligt bilaga 1.
Befintligt fryshus vid den norra delen av planområdet är tänkt att expandera och
byggas ut ca 370 m2 enligt föreslagen detaljplan. Utbyggnaden kan förslagsvis anslutas till befintlig spillvattenledning via befintlig servis. Se bilaga 2 för anslutningspunkt P9.
Ny fastighet i tre plan med verksamheter med en yta på drygt 1700 m2 planeras
nordost om den västra höjden intill huvudvägen (delområde 6 i exploateringsstudie).
Nivå för färdigt golv är enligt planbestämmelse +2,6 och därmed kan spillvatten
avledas med självfall till befintlig pumpstation som ligger på ca +1,9, se föreslagen
anslutningspunkt P6 och P7 enligt bilaga 2.
Nordväst om den östra höjden (delområde 4) vill man bygga lokaler för verksamheter i bottenplan, parkering samt nya bostäder, sammanlagt 18 lägenheter i 5 plan.
Spillvatten föreslås ansluta till befintliga serviser vid punkt P3.
Nya bostäder samt kontorsverksamhet planeras längs med Verkstadsvägen mellan
den västra och östra höjden (benämns delområde 1, 3A och 3B i exploateringsstudie), se bilaga 2 för placering. Färdig golvnivå för dessa fastigheter ligger på +7,0
enligt exploateringsstudie och befintlig väg ligger på ca +6,4 upp till +6,8. Spillvatten från dessa byggnader bör därmed kunna avledas med självfall till befintligt sy-
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stem. Se bilaga 2 för föreslagna anslutningspunkter som benämns P0, P1 och P2. Ny
byggnad på den västra sidan av Verkstadsvägen (delområde 1) ansluts med ny servis, anslutningspunkt P1. Byggnad i delområde 3B ansluts med ny servis, anslutningspunkt P0. Byggnad i delområde 3A ansluts via befintlig servis, anslutningspunkt P2.
I det nordöstra hörnet av den östra höjden (delområde 5) vill man bygga ut med
verksamhet i entréplan och med parkering samt 22 nya lägenheter i 5 plan, varav
översta planet är etageplan. Då färdig golvnivå enligt planbestämmelse är +2,6 och
befintlig väg ligger på ca +1,8 bör spillvatten härifrån kunna avledas med självfall
till ny spillvattenledning i dimension Ø450 PE. Eftersom detta är en helt ny byggnad
erfordras här en ny spillvattenservis, se förslag på anslutning P4 enligt bilaga 2.
Det befintliga akvarellmuséet planerar för en expansion; i nuvarande exploateringsskiss finns fem byggnader inritade. Byggnaderna har koppling till befintlig byggnad
via 2 gångbroar. Sprängning och schaktning ska enligt uppgift utföras med ett minimum och endast biytor såsom förråd och liknande planeras ligga under mark. Det
föreslås nya spillvattenserviser som ansluts till det befintliga ledningsnätet med anslutningspunkt P10 enligt bilaga 2.
Den spolplats som ligger längst ut på östra piren föreslås få en anslutning till nytt
spillvattensystem. Detta för att undvika att eventuella miljöfarliga ämnen som avrinner härifrån når havet. Se bilaga 1 för föreslagen servis och anslutningspunkt
P12.
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Man planerar att bygga en sjömack längst ut på den östra avgreningen av piren. Förslag till servis och anslutningspunkt framgår av bilaga 1.
Den befintliga pumpstationen, se bilaga 2 samt figur 2, ska byggas om med en ny
överbyggnad. Denna överbyggnad bör byggas i vattentät konstruktion för att klara
en eventuell översvämning. Alternativt skapas någon form av översvämningsskydd
som bibehåller pumpstationens funktion även vid höga vattenstånd.

7.3 Dagvatten
Föreslagen dagvattenhantering inom området har i huvudsak fokuserats på följande
principer:
Eftersträva samma dagvattenavrinning efter exploatering som nuvarande
avrinning från befintlig bebyggelse i största möjliga utsträckning. Möjligheter till infiltration i marken bör därför utnyttjas så mycket som det går
istället för att leda dagvatten vidare till ett befintligt avvattningssystem. Exempelvis lokal hantering av dagvatten på vegetationsytor med hjälp av utkastare från byggnader är att föredra framför avledning till anlagt dagvattensystem. Dagvatten som avleds till vegetationsytor magasineras, infiltreras,
renas och avdunstas till en viss del.
Överväga att anlägga gröna tak. Svensk vattens publikation P105 anger att
gröna tak kan magasinera 50-75 procent av årsavrinningen. Den volym som
magasineras kommer dock i huvudsak från små men många regntillfällen.
Vid häftiga regn magasinerar taken de 5 första millimetrarna. Taket blir se-
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dan mättat och övrig nederbörd rinner av. Tjockare växtbädd ger större magasineringsförmåga.
Vid detaljprojektering höjdsätts framtida bebyggelse så att marken lutar från
byggnader vilket leder till att dagvatten rinner bort från byggnader.
En samlad åtgärd i syfte att fördröja dagvatten anses inte vara det huvudsakliga målet inom området då havet är recipient.
Behovet av rening skiljer sig åt inom området och är beroende av en sammanvägning av faktorerna:
a. vilka källor till föroreningar som finns inom avrinningsområdet
b. var störst mängd föroreningar genereras
c. var risken för olycka är störst
d. recipientens känslighet
e. avstånd från källa till recipient
f. kommunens krav och riktlinjer
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De ytor som i huvudsak kommer att förorena dagvatten är framförallt öppna parkeringsytor samt vägar inom det aktuella området. Tungmetaller som exempelvis koppar, zink, bly, kadmium samt olja och näringsämnen (kväve- och fosforföroreningar) är exempel på föroreningar som kommer från gator och parkeringsytor. Dessa
utsläpp kommer främst från avgaser, smörjoljor, korrosion, däck, vägbana, katalysatorer och bromsbelägg. Växtdelar och djuravföring som finfördelas av trafiken är
källor som avger näringsämnen som fosfor- och kväveföroreningar. De mesta utav
föroreningarna som kommer från gator är partikelbundna, vilket gör det möjligt att
avskilja dem genom filtrering eller sedimentering.
Förslaget innebär totalt ca 550 nya parkeringsplatser inom området. Ett bergrum
planeras innehålla 412 parkeringsplatser och de flesta övriga platserna planeras
ligga under tak. De öppna parkeringsytor som planeras för marknivå kommer troligtvis att generera föroreningar i viss mån och bör därmed anpassas därefter. I Boverkets Byggregler ställs krav på oljeavskiljning om det finns risk för att mer än
obetydliga mängder av olja, bensin, eller andra brand- och explosionsfarliga vätskor kan ledas ut i avloppet eller recipienten. Krav på oljeavskiljare gäller för parkering under tak med golvavlopp.
Dagvatten från öppna parkeringsytor i marknivå med fler än 50 platser bör avledas
via en oljeavskiljare innan det når recipient. Vid parkeringsytor med mindre än 50
platser är det tillräckligt att dagvatten rinner ut på någon form av vegetationsyta.
Dessa ytor behöver tåla både torka och översvämning, exempel på sådana växter är
olika gräs, tåg- och starrarter samt gul svärdlilja. (Hållbar dag- och dränvattenhantering, publikation P105, Svenskt Vatten 2011). Vid platsbesök observerades begränsade möjligheter till att leda dagvatten ut på gräsbeklädda ytor.
På grund av små ytor inom området kan nya parkeringsytor med fördel utföras med
hålad marksten försedda med gräs alternativt makadam där dagvatten har möjlighet
att infiltrera ned till en vattengenomsläpplig dränerad överbyggnad. Om hålen förses
med gräs är det viktigt att gräset och tillhörande jord inte når ända upp till överkanten på stenen då det finns risk att fordonens hjul packar gräset och försämrar därmed
infiltrationen, (Hållbar dag- och dränvattenhantering, publikation P105, Svenskt
Vatten 2011).
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I samråd med kommunen, (kontakt med Lene Larsson miljöavdelningen, Tjörns
kommun, 2013-08-30), vill man att dagvatten från planerade garage med tak inom
området avleds via oljeavskiljare till spillvattennätet.
Eftersom avståndet från källa till recipient är mycket litet inom området där bebyggelsen ligger i nära anslutning till havet finns inga betydande möjligheter till rening
av dagvatten innan det når slutlig recipient. Om det skulle ske en olycka når utsläppet havet direkt om det inte finns någon slags dagvattenåtgärd eller barriär av något
slag. En tänkbar åtgärd är att anlägga s k klaffluckor som kan användas som katastrofavstängningar vid läckage av giftiga ämnen eller vid eventuell olycka, se fig 7.
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Figur 8. Klafflucka Wagate. Källa: www.wapro.se

Takvatten från nya byggnader leds om möjligt ut på vegetationsytor i natur för lokal
infiltration av dagvatten i så stor utsträckning som möjligt. Där nya byggnader inte
har någon möjlighet till lokal infiltration i naturen och som ansluts med nya serviser
föreslås det även en dagvattenservis som leder takvattnet vidare till befintligt dagvattensystem.
Dagvatten från nya planerade byggnader ute på piren anses ej behöva någon avledning till ett dagvattensystem då dagvatten härifrån rinner direkt ut till havet.
Befintliga verksamheter längs med huvudvägen och en bit ut på piren som planeras
för expansion, exempelvis fryshuset och akvarellmuseet, ansluts förslagsvis med
dagvattenserviser till befintligt dagvattensystem i gatan som i sin tur leder dagvattnet vidare ut till utsläppspunkt D1 enligt bilaga 2.
Ny byggnation som planeras längs med Verkstadsvägen ansluts med föreslagna
dagvattenserviser till befintligt dagvattensystem som framgår av bilaga 2. Dagvatten
härifrån rinner vidare ner till utsläppspunkt D2 enligt bilaga 2.
Enligt exploateringsstudien planerar man byggnad för verksamhet samt lägenheter
längs med Hamnvägen i nära anslutning till hamnen (delområde 5). Denna fastighet
förses med ny föreslagen dagvattenservis med utsläppspunkt D3 som framgår av
bilaga 2.
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Nya dagvattenledningar bör undvikas i så stor utsträckning som möjligt, särskilt vid
hamnområdet där risk för översvämning föreligger. Istället bör man fokusera mer på
öppna dagvattenlösningar som exempelvis öppna diken som fördröjer och renar innan det når slutlig recipient. Nya bostäder och verksamheter kan om möjligt förses
med utkastare från stuprännor för lokal infiltration, upphöjda växtbäddar (se fig. 8)
eller utsläpp till närmsta dike eller vegetation i natur för långsam avrinning och viss
rening. Ränndalar från utkastare kan leda dagvattnet till växtbäddar. De träd som
illustreras i exploateringsstudien kan, om de hårdgjorda ytorna höjdsätts rätt, fungera som mottagare av regnvatten. Det är dock viktigt att jorden runt träden är väldränerad så att det överskottsvatten som leds till växtbädden kan dräneras bort.

Figur 9. Typskiss för upphöjd växtbädd. Källa: Grågröna systemlösningar för hållbara städer, Inventering av dagvattenlösningar för urbana miljöer, Vinnova 2014.
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Figur 10-10. Exempel på bortledning av dagvatten via ränndal. Bild: www.nsva.se

Figur 11. Exempel på gröna tak, carportar. Bild: www.vegtech.se

8 Diskussion, risker och rekommendationer
Generellt gäller att det är lämpligt att byggnader som kräver VA-anslutning placeras
så högt upp och så långt från vattnet som möjligt. Det är vanligt att anlägga ledningar där ny väg placeras. Om det är utgångspunkten bör vägen placeras i lågstråket för
varje delområde.
Det bör eftersträvas att minimera mängden hårdgjorda ytor i området och
skapa/bevara så mycket växtlighet som möjligt som kan fördröja och även rena dagvattnet.
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Enligt beräkningar har de två nuvarande ledningsstråken för dagvatten bara kapacitet för att hantera ett regn med ett års återkomsttid. Vid regn som överstiger ledningsnätets kapacitet kan det antas att stuprör som är anslutna till ledningsnätet
bräddar och att vattnet rinner ut över de intilliggande markytorna. Det kan antas att
dagvattnet sedan att rinner längs Verkstadsvägen ned mot korsningen Hamnvägen
och sedan vidare ut i havet. Dagvattenledningen i Hamnvägen antas brädda via
brunnar mot havet när den går full.
Det råder emellertid en osäkerhet om takanslutningarna i området är kopplade till
dagvattenledningarna. För att bringa klarhet i detta rekommenderas att färgning av
dagvattnet utförs vid de berörda fastigheterna. Färgning kan vid behov kompletteras
med rök och/eller TV-inspektion. Detta ger även klarhet i eventuella felkopplingar
från takvatten till spillvattennätet. Utifrån resultatet av detta kan det bli aktuellt att
öka dimensionerna i dagvattenledningarna. Alternativet är att tillåta bräddning vid
extrema regn och då se till att bräddningsvägarna inte skadar bebyggelsen. För att få
en bättre bild av vad som händer vid exempelvis ett 100-årsregn kan en s k. skyfallskartering göras. För att utföra detta krävs höjdscannad laserdata och inmätta
vattengångar.
Området nära hamnområdet och delvis sydöstra delen av Södra hamnen ligger inom
zon 4 och som därmed innebär att dessa områden kommer periodvis att ligga under
vatten vid framtida höga vattennivåer.
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För enklare byggnader samt funktioner av mindre vikt som exempelvis garage, parkeringsytor och förråd kan utan åtgärder placeras som lägst i zon 3. För placering i
zon 4 krävs förebyggande åtgärder för reducering av sannolikheten samt konsekvenserna.
Industri och verksamheter, (ej miljöfarlig), service, sport och fritidsaktiviteter ska
placeras i zon 1 enligt stigande vatten. Om de placeras i zon 2 eller 3 krävs förebyggande åtgärder för reducering av sannolikheten samt konsekvenserna. Undvik placering I zon 4.
För helårsboende som placeras i zon 1 (3,6 m ö h Stenungssund) krävs inga åtgärder
enligt rapporten ”Stigande vatten”. Som lägst får helårsboende placeras i zon 2 (3,1–
3,6 m ö h), under förutsättning att förebyggande åtgärder utförs. Undvik placering
av helårsboende i zon 3 (2,6–3,1 m ö h) och zon 4 (under 2,6 m ö h). Därmed bör
färdig golvnivå för nyplanerade byggnader ligga på som lägst 3,6 m ö h.
Station för hantering av avlopp som exempelvis avloppspumpstation kan placeras
som lägst i zon 1 (3,6 m ö h Stenungssund) utan att man vidtar några åtgärder.
Undvik placering i zon 2, 3 och 4. Stationer för distribution av exempelvis el och
dricksvatten samt hantering av avfall bör heller ej placeras i zonerna 2, 3 och 4. Som
lägst accepteras zon 1 utan åtgärder.
Serviceverksamheter så som restauranger, caféer och museum kan placeras som
lägst i zon 3, men då krävs det att man vidtar åtgärder. Placering i zon 4 ska undvikas. Placering i zon 1 är ok utan vidare åtgärder.
Enligt kommunen krävs U-områden för VA där ledningar går i kvartersmark. Förslag till U-område längs piren framgår av bilaga 1.
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