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1 Bakgrund
WSP Sverige AB har fått i uppdrag att utföra en VA- och dagvattenutredning inför
detaljplan Almöstrand & Tjörns entré, Tjörns kommun. Målet med detaljplanen är
att möjliggöra ny bostadsbebyggelse och näringsverksamhet på Almön samt att
skapa en tydlig entré till Tjörn och förstärka Myggenäs som en knutpunkt för pendling. Syftet med denna utredning är att utgöra kunskapsunderlag för VA- och dagvattenfrågor inför detaljplan. Utredningen utförs i tre faser. I fas 1 klargjordes områdets förutsättningar ur ett VA- och dagvattenperspektiv. Syftet var att bedöma de
olika områdenas lämplighet (ur ett VA- och dagvattenperspektiv) för om/hur man
ska gå vidare med respektive område som underlag till detaljplane- och gestaltningsprocessen. Resultatet framgår av ”PM fas 1, VA- och dagvattenutredning inför
detaljplan Almöstrand & Tjörns entré, Tjörns kommun, 2012-11-07”. Några områden identifierades ha bristfälliga förutsättningar ur VA- och dagvattenperspektivframförallt med avseende på befintliga marknivåer. Inom dessa områden gavs förslag på åtgärder vid planeringen för att få förutsättningar att avleda dagvatten samt
förses med VA-anslutning och därmed anses lämpliga att bebygga ur VA- och dagvattenperspektiv. I fas 2 utförs en analys och ett förslag till hantering av VA och
dagvatten inom planområdet arbetas fram. I fas 3 presenteras konsekvenser för aktuellt utredningsområde. Denna rapport utgör utredningens fas 2.
Underlag till utredningen har utgjorts av:
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§
§

§
§
§
§
§
§
§

Platsbesök utfört 2012-10-09. (Väderförhållanden: moln och lätt nederbörd)
Primärkarta, VA-underlag och följande skisser från respektive markägare,
o NCC, Alt-40 version tillhandahållen 2013-04-05.
o Almö Camping, version daterad 2013-03-25.
o Borkman, version daterad 2013-03-01.
o Hagberg, version tillhandahållen 2013-04-09.
o TBAB, version daterad 2013-04-17.
o Tjörns entré, version daterad 2013-03-01.
Vattenkartan (www.viss.lansstyrelsen.se) samt kontakt med länsstyrelsen
2012-10-05.
Jordartskarta (www.sgu.se)
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.
”Stigande vatten- En handbok för fysisk planering i översvämningshotade
områden” Länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län, 2011.
PM Geoteknik, Detaljplan för Almöstrand och Tjörns entré, förhandskopia
2013-01-18.
Kontakt med miljöavdelningen, Tjörns kommun, 2013-04-11.
Plankarta 2014-02-18
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2 Områdesbeskrivning
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Planområdet ligger i Tjörns kommuns nordöstra del, vid Tjörns entré och på Almön.
Området består idag till största delen av skogsmark i kuperad terräng och kalt berg.
Bebyggelsen på Almön består av en camping med tillfartsväg samt några enstaka
byggnader. Höjdskillnaderna varierar från havsnivån upp till ca 40 möh på Almön.
Väg 160 går tvärs genom områdets södra delar. Sundet mellan Almön och Tjörn har
blivit en grund havsvik genom utfyllnad för väg 160 i sundets södra ände. I sundet
finns en övergödningsproblematik kopplat till det grunda vattendjupet samt den låga
vattengenomströmningen. Det går en trumma genom vägbanken vid blå markering i
figur 1. Kommunen utreder möjligheten att öppna upp vägbanken ytterligare för att
få en bättre genomströmning av vatten till sundet. Skissen har ändrats sedan exploateringsförslag som framgår av figur 1 och kommer justeras ytterligare i pågående
planprocess.

Figur 1 Detaljplan för Almön och Tjörns entré, exploateringsförslag som föreslås prövas genom
detaljplan 2012-05-08 rev 2012-10-18.
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3 Förutsättningar för VA och dagvatten
3.1

Anslutningspunkt

Tjörns kommun projekterar för närvarande nya VA-ledningar, i ny GC-väg, längs
väg 169 söder om planområdet. Dessa ledningar har för avsikt att försörja bland annat det aktuella planområdet med VA. Område för anslutning av VA har därför föreslagits i det sydvästra hörnet av planområdet, vilket framgår av bilaga 3.
Gällande dagvatten föreslår utredningen ett antal utloppspunkter direkt till havet
istället för en anslutningspunkt till kommunala dagvattenledningar.
Det finns ett antal befintliga kommunala ledningarna inom planområdet vilka framgår av bilaga 1, 2, 3 och 4.

3.2

Vatten

Vatten är ett trycksatt system och är således mindre känsligt för höjdvariationer i
terrängen. Vattenledningen kan följa läget för spillvattenledningen. Erforderlig
trycknivå som området kräver beror av högsta tappställe för vatten samt krav på tillgänglighet på brandposter. Det befintliga vattenledningsnätets tillgängliga tryck är i
dagsläget oklart, det normala trycket är 2-6,5 kg enligt Tjörns kommun. Om det tillgängliga trycket understiger erforderlig trycknivå krävs tryckstegring.
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3.3

Spillvatten

Konventionellt självfallssystem för spillvatten ska eftersträvas i kommunen. Självfallsledningar bör ligga över framtida högvattennivån. Havsvatten riskerar annars att
läcka in i självfallsledningen vid höga vattennivåer och skulle då kunna överbelasta
både ledning och reningsverk. Tjörns kommun har angett förutsättningen att risken
för skador ska minimeras på planerad bebyggelse eller dess anordningar såsom
pumpstationer eller liknande i zon 4 (från 0 möh till +2,6 möh Stenungssund), även
konskevenser vid nivåer enligt zon 2 (från +3,1 till +3,6 möh Stenungssund) ska
översiktligt beskrivas. Beräknad framtida högvattennivå i havet vid Stenungssund
uppgår till +2,6 möh enligt ”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”.

3.4

Dagvatten

Klimatförändringens påverkan på havsnivån beaktas genom Länsstyrelsens dokument ”Stigande Vatten – En handbok i fysisk planering i översvämningshotade områden” 2011, samt genom ”Faktablad – Planeringsnivåer Kusten”, version 1,0
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(2012-02-03) underlag till rapporten ”Stigande Vatten – en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden”.
Det går en höjdrygg, vattendelare, norr om väg 160 längs Almön i nord-sydlig riktning vilken framgår av bilaga 1. Höjdryggen utgör vattendelare för områdets ytavrinning. På ömse sidor lutar marknivån ner mot havet. Recipient för hela området är
havet, norr om väg 160 Askeröfjorden och området söder om väg 160 avrinner till
Hakefjorden. Båda vattenförekomsterna har identifierade miljöproblem avseende
övergödning. Askeröfjorden har även identifierade miljöproblem avseende tungmetaller och andra föroreningar då ett flertal industrier har sina vattenutsläpp till
Askeröfjorden. (vattenkartan www.viss.lansstyrelsen.se)
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Den befintliga vegetationen och infiltrationsmöjligheten i marken tar hand om den
befintliga avrinningen inom planområdet. Enlig jordartskartan finns goda förutsättningar för infiltration inom vissa delar av området under förutsättning att grundvattenytan ligger tillräckligt djupt se figur 2.

Figur 2 Utklipp ur SGU:s jordartskarta 2012-10-24.

En geoteknisk undersökning är gjord och resultatet framgår av ”Rapport Geoteknik”
och ”PM Geoteknik”, Förhandskopia 2013-01-18, utförd av Atkins. För NCC:s område och delar av Borkmans mark finns det generellt infiltrationsmöjligheter väster
om vattendelaren där marken i den ena undersökningspunkten består av siltig sand
och endel sten, djup till berg är ca 5-6 m och i den andra undersökningspunkten,
också väster om vattendelaren, består marken av sand ovan berg, djup till berg är ca
4-6 m. Öster om vattendelaren är inga undersökningar gjorda, berget bedöms av
friktionsjord ovan berg och att berget ligger ytligt och gå ställvis i dagen.
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På södra och sydvästra Almön består marken i undersökningspunkterna av tunt lager av sandig gyttjig torv som underlagras av lera. Söder om väg 160 består marken
i undersökningspunkterna av torrskorpelera och fyllningsmaterial som underlagras
av lera och i den andra undersökningspunkten består marken av ett tunt lager av
mulljord som underlagras av siltig sand och del sten. I området som benämns Tjörns
entré består marken i undersökningspunkten av fyllnadsmaterial ovan havsbottensediment och lera. I område med ytligt berg, berg i dagen, gyttja och lera är infiltrationskapaciteten kraftigt begränsad, nästintill obefintlig. För mer detaljerad information och geotekniken samt placering av undersökningspunkter hänvisas till ”Geotekniskt PM” samt ”Rapport geoteknik”.
Det finns inga markavattningsföretag inom planområdet. (Kontakt tagen med Jessica Gustafsson, vattenvårdsenheten, Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2012-1005.)

4 Förslag VA och dagvattensystem
4.1.1

Generellt
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Nedan är en typsektion för ledningsgrav under gata.

Figur 3 Typsektion ledningsgrav under gata.
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Status:
Vatten

Vattenledningen följer i princip spillvattenledningens placering i plan genom hela
planområdet, förslag på placering av ledningsstråket framgår av bilaga 1, 2, 3 och 4.
Högsta tappställe inom hela detaljplaneområdet är för närvarande ca +37,00 möh.
Det ligger inom Borkmans område och utgörs av det högst belägna huset med FG +
35,00 möh på övre plan. Ett antagande har därefter gjorts att högsta tappställe är ca
2 m över golvnivån. Erforderlig trycknivå för vattenledningsnätet ska vara 15 meter
över högsta tappställe (Publikation P83, Svenskt Vatten) vilket medför att erforderligt trycknivå för detaljplaneområdet är +52,00 möh. Om tillgänglig trycknivå i det
befintliga vattenledningssystemet understiger erforderlig trycknivå behövs tryckstegring. Det är i dagsläget oklart vilket tryck det finns i det kommunala vattenledningsnätet. Tekniska kontoret, Tjörns kommun, tror att det kommer behövas tryckstegring för tappställen som ligger på +35 möh och högre. Frågan behöver klargöras
i senare skede innan detaljprojektering sker.
Krav på brandposter inom området är i dagsläget oklart, det pågår diskussioner om
brandvattenförsörjning inom kommunen. Förslag på placering av en brandpost
framgår av bilaga 2, brandposten är placerad med antagande att system med tankfordon kan tillämpas och att avståndet mellan brandposterna därmed kan uppgå till
1000 m. Detta samt placering ska stämmas av med VA-enheten på Tjörns kommun
samt räddningstjänsten innan detaljprojektering sker. Med föreslagen placering ligger planerad bebyggelse inom en radie på 1000 m från brandposten.
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4.1.3

Spillvatten

Huvudprincipen för spillvattensystemet i området är självfallsledningar där så är
möjligt höjdmässigt. Totalt har behovet av fem stycken gemensamma pumpstationer
P1, P2, P3, P4 och P5 identifierats vilka framgår av bilaga 1, 2, 3 och 4.
P1 är en befintlig pumpstation vid Almö Camping som föreslås användas även
fortstätningsvis för spillvattensystemet vid utbyggnad av campingen under förutsättning att kapacitet finns. Se bilaga 1.
Inom området för NCC och Borkman finns två stycken pumpstationer, P2 och P3,
med placering enligt bilaga 2. Placeringen av P2 beror på att gatan har en lokal
höjdpunkt strax efter. Placeringen av P3 beror på att gatan stiger i höjd för att ansluta till gata vid ovanliggande område. Det är två korta sträckor som spillvattnet
behöver pumpas inom området.
Placeringen av P4, se bilaga 2, beror på att ledningen som föreslås därefter är sjöförlagd. En sjöförlagd ledning föreslås eftersom genomsläppet under väg 160 gör att
ledningen inte kan dras i mark hela vägen till anslutningspunkten. Spillvattenledningen i gatan i den delen av Hagbergs område som befinner sig söder om föreslagen pumpstation P4, behöver vara trycksatt på grund av att gatan i området lutar
söderut för att ansluta till befintlig väg. Hela området ligger dessutom lågt, väster
om gatan ligger lägsta golvnivå (utgörs av parkeringsgarage) på ca 0 möh.
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P5 är placerad i området söder om väg 160 och ansluts till en sjöförlagd ledning till
anslutningspunkten för hela området. I underlaget som i dagsläget finns tillgängligt
från området öster (Delar av Hagbergs område) och väster (TBAB:s område) om
pumpstationen ser det ut som att spillvattnet borde kunna avledas från båda områdena till P5 med självfall. Det behövs mer underlag i form av planerade marknivåer
på mark samt väg i detta område. Under förutsättning att tillräcklig uppfyllnad sker
samt att höjdsättning av marken och vägen lutar mot lågpunkt där pumpstation
kommer placeras borde spillvattnet kunna avledas med självfall till en gemensam
pumpstation och därefter i en sjöförlagd tryckledning till föreslagen anslutningspunkt för det kommunala ledningsnätet.
På samtliga ställen där husen ligger på sluttningssidan nedanför gata föreslås att
varje hus pumpar spillvatten till självfallsledning i gata. Vilka hus det gäller framgår
av bilaga 1, 2, 3 och 4.
Området som benämns, Tjörns entré, ligger också lågt. Det behövs mer planerade
marknivåer även för detta område. Huset i området kommer troligen att behöva en
trycksatt ledning, beroende på nivåer för uppfyllnad av området samt kommande
nivåer på anslutande kommunala ledningar.
De två områden norr om väg 160 som är benämnda som parkering i bilaga 1 har
antagits behöva endast utloppspunkt för dagvatten och inte någon VA-anslutning.
I planskissen finns två föreslagna placeringar för eventuell småbåtshamn och en för
färja/hamn/kallbadhus, se figur 1. Utifall VA-anslutning krävs för hamnarna har
man ofta särskilda vakuumsystem som kan trycka spillvattnet till en självfallsbrunn
på högre höjd. Inget system för det har ritats in på bilaga.
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Placering av pumpstationer förmedlas (genom Tjörns kommun) till Atkins som utfört geotekniska undersökningar i området för bedömning av lämplig grundläggning
med avseende på geotekniska förhållanden och behandla risken för uppflytning.

4.1.4

Dagvatten

Huvudprinciperna för föreslagen dagvattenhantering i området är följande:
1. Att efterlikna avrinningen efter exploatering med avrinningen före exploatering i största möjliga utsträckning. Där det finns förutsättningar för infiltration i marken är det att föredra att infiltrera dagvattnet framför att leda dagvattnet vidare i ett anlagt avvattningssystem. Där det är möjligt att släppa
takdagvatten direkt ut på vegetationsytor i naturen är det att föredra istället
för att leda det vidare i ett anlagt dagvattensystem. Vattnet absorberas då av
vegetationen dvs vattnet magasineras, infiltreras, renas och en del avdunstar. Mängden vatten som ska hanteras i avvattningssystem minskas också
vilket medför minskade dimensioner på ledningar i gata.
2. Behovet av samlade åtgärder med syfte att endast fördröja dagvattnet inom
området bedöms inte vara det primära behovet då havet är recipient och i
sig utgör en fördröjning. Däremot är det positivt där det är långt mellan käl-
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lan där dagvattnet genereras och utloppspunkten i havet då det minskar flödena i ledningssystemet. Inom planområdet gäller det framförallt området
på Almöns centrala delar.

3. 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
Åtgärder för rening inom området föreslås där störst behov identifierats.
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Inom aktuellt område är det framförallt gator och parkeringsplatser som kommer
generera föroreningar i dagvatten. Dagvatten från gator innehåller föroreningar som
tungmetaller (koppar, zink, bly, kadmium), olja och näringsämnen (kväve- och fosforförenigar). Utsläppen kommer främst från avgaser, smöroljor, korrosion, däck,
vägbana, katalysatorer och bomsbelägg. Korrosion av byggnadsmaterial är en annan
källa till framförallt zink och koppar i dagvattnet. Näringsämnen som fosfor- och
kväveföreningar kommer främst från växtdelar och djuravföring som finfördelas av
trafiken. Vid användning av vägsalt kan kloridjonerna förorsaka försämrad vattenkvalitet. En stor del av föroreningarna från gator är partikelbundna vilket är gynnsamt då det är lättare att avskilja dem genom filtrering eller sedimentering.
Det finns för närvarande inga generella gränsvärden eller krav på rening av dagvatten inom Tjörns kommun, (kontakt med Mikael Mårtensson miljöavdelningen,
Tjörns kommun, 2013-04-11). Det finns i dagsläget inte heller så många stora parkeringsplatser inom kommunen, det finns inte heller några knutpunkter för bussar
med så många som åtta busshållsplatser som planeras vid Tjörns entré så behovet av
krav och riktlinjer har ej varit så stort tidigare.
Avståndet från källan av föroreningar till recipient är nästintill obefintligt på de platser inom området där bebyggelsen ligger i nära anslutning till vattnet, föroreningarna har då ingen möjlighet att renas på vägen till recipient. Vid en eventuell olycka
når utsläppet recipienten direkt om det inte finns någon dagvattenåtgärd eller barriär
innan recipient.
För områdena som benämns som Borkman, NCC och Almö camping föreslås att
dagvatten från takytor släpps direkt ut på vegetationsytor i naturen där så är möjligt.
Gatan genom områdena som benämns NCC föreslås förses med ett öppet vegetationsbeklätt dike, ett s k biodike, som vägdagvattnet leds till.
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Figur 4 Principskiss Biodike.

Syftet med diket är att avleda vägdagvattnet som både renas, fördröjs och har möjlighet att infiltrera framförallt väster om vattendelaren. En dagvattenledning i gatan
behövs ändå dels för att utgöra bräddningsledning till diket vid höga flöden och för
att ta hand om det takdagvatten som inte kan avledas ut i naturen pga av närliggande
bebyggelse. Ledningen i gatan behövs också för att ta hand om dräneringsvatten
från hus och vägar. Om dräneringen ligger 30 cm under vägens överbyggnad/terass
kan diket utgöra dränering för vägöverbyggnaden. Botten på diket bör ligga över
grundvattenytan. Enligt ”PM Geoteknik, Detaljplan för Almöstrand och Tjörns entré, ATKINS, Förhandskopia 2013-01-18” uppmättes grundvattenytan till ca 2 m
under markytan (mätning 2012-12-06) i punkt 12AT16 som ligger ca 50 m väster
om det befintliga campinghuset. Diket ska anläggas ca 5 cm lägre än den angränsande hårdgjorda ytan på vägen för att vegetationen inte ska hindra dagvattnet att
rinna till diket. För att få en anvisning på ytan som diket tar i anspråk har ett dike
ritats upp som framgår av figur 4. Diket i skissen är 1,2 m brett, den öppna delen av
diket är ca 0,15 cm djupt och har släntlutningen 1:4. Släntlutningen för den underjordiska delen av diket är 4:1. Värdena är möjliga att justera för att anpassas till omgivande faktorer när fler förutsättningar är fastställda men det är ett bra riktvärde att
utgå ifrån vid planeringen av ytor avsatta för dagvattenavledning inom planområdet.
Som bräddningsåtgärd placeras kupolbrunnar ut i dikesbotten med ett visst avstånd,
kupolbrunnarna är anslutna till dräneringsledningen i botten på diket och har en
bräddningsledning ansluten som går till dagvattenledningen i gatan. I figur 4 är det
under lagret inritat som makadam, om det från området genereras krossmaterial kan
det användas istället för att minska kostnaderna. Fyllnadsmaterialet ska ha en hålrumsvolym på minst 25 %.
För området som benämns NCC föreslås att dagvatten från takytor släpps direkt ut
på vegetationsytor i naturen där så är möjligt. För fördröjning och viss rening av
dagvatten från delar av gatorna och fastigheterna kan gatan förses med ett makadamdike cirka 125 m långt. Magasinet förses med reglerbrunnar och placeras med
fördel där gatan har en flackare lutning.
En del av dagvattnet från detta område avleds till utloppspunkt 1, UT 1, en del leds
till utloppspunkt 2, UT 2, se bilaga 2, och en del till utloppspunkt 3, UT 3, se bilaga
2. Utloppet för UT 1och UT 2 utformas förslagsvis som ett öppet dike med en
trumma under befintlig gata. Placeringen av UT 1 samt UT 2 beror på att det är två
lågpunkter samt närheten till recipient. Det föreligger inget reningsbehov av takdagvattnet i området så länge byggnadsmaterial av koppar och zink undviks. Vid ett
regn med 10 minuters varaktighet och en återkomsttid på 10 år blir flödet från an-
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slutna takytor ca 45 l/s vid UT 1 respektive ca 150 l/s vid UT 2. Flödet från gatorna
kommer att fördröjas i biodiket som har kapacitet för minst ett 10-årsregn med ovan
angivna dikesmått samt ett antagande om 25% hålrumsvolym. Om flödet från gatorna leds direkt ner i ett ledningssystem eller om allt vatten bräddas skulle det totala flödet (från tak och gator) vid ett regn med 10 minuters varaktighet och en återkomsttid på 10 år bli ca 50 l/s vid UT 1 och ca 190 l/s vid UT 2.
För den del av Hagbergs område som ligger norr om väg 160 föreslås samma lösning som för området ovan. Ett grunt vegetationsbeklätt dike längs vägen och en
ledning i gatan för takdagvatten som inte kan släppas direkt ut på vegetationsytor i
naturen. Dagvattnet släpps i den gemensamma utloppspunkten UT 3, se bilaga 2.
Vid ett regn med 10 minuters varaktighet och en återkomsttid på 10 år blir flödet
från anslutna takytor ca 45 l/s vid UT 3. Flödet från gatorna kommer att fördröjas i
biodiket som har kapacitet för minst ett 10-årsregn med ovan angivna dikesmått
samt ett antagande om 25% hålrumsvolym. Om flödet från gatorna leds direkt ner i
ett ledningssystem eller om allt vatten bräddas skulle det totala flödet (för tak och
gator) vid ett regn med 10 minuters varaktighet och en återkomsttid på 10 år bli ca
50 l/s vid UT 3. Det måste finnas en utloppspunkt vid anslutning av befintlig väg
och ny väg till området annars kommer dagvattnet riskera att bli instängt här, då det
är en lågpunkt för hela området. Dagvattnet leds förslagsvis ut längs med den befintliga vägen. Det behövs troligen en kupolbrunn i dikesbotten både öster och väster
om vägen som går in till området som ansluts till dagvattenutloppet då det är ett
stort naturområde öster om vägen som lutar ner mot vägen.
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Generellt bör utloppspunkter vara utformade som öppna system, detta för att undvika sedimentavsättning i ledningar som kan komma in i systemet bakvägen från
havet vid höga havsvattennivåer.
Området som benämns Tjörns entré kommer utgöras av en samlad knutpunkt för
busstrafik med åtta stycken samlade busshållsplatser samt 3 större parkeringsplatser.
Vid det här området bedöms största behovet av rening föreligga. Samtliga områden
består av trafikerade ytor, dessutom en stor andel busstrafik, området ligger också i
direkt anslutning till recipienten. För parkeringsplatserna norr om väg 160 föreslås
dagvattnet avrinna via oljeavskiljare innan utlopp till recipient sker. För området
söder om väg 160 föreslås dagvattnet från parkeringen först passera en oljeavskiljare och därefter ledas till en översilningsyta innan det leds vidare till utloppspunkt
4 se bilaga 4. Dagvattnet från ytan där busshållsplatserna befinner sig föreslås också
ledas via en oljeavskiljare till samma översilningsyta. Översilningsytans syfte är att
även andra föroreningar som genereras på trafikerade ytor kan avsättas på ytan innan det når recipienten. Enligt underlaget bör föreslagen placering av översilningsyta fungera höjdmässigt. Det är inritat ett grönområde med träd vid platsen, hela den
ytan bör reservas för en dagvattenåtgärd. Erforderlig yta är minst 45 m2 med en
minsta längd på 15 m och en minsta bredd på 3 m för att ta hand om dagvattnet från
de hårdgjorda trafikerade ytorna. En översilningsyta är en vegetationsklädd svagt
lutande (2-5%) yta som utformas för att ta emot ett spritt flöde över hela ytan istället
för bara ett punktinlopp. Detta kan åstadkommas genom ett fördelningsdike. Träd
kan planteras på ytan.
Området som ligger söder om väg 160 och benämns Hagberg och TBAB se bilaga 3
och 4, föreslås dagvattnet från hustak och ej trafikerade ytor ledas direkt till recipi-
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ent. Dagvattnet från den stora parkeringsplatsen vid Hagbergs område föreslås avledas via en oljeavskiljare till ett vegetationsbeklätt dike/översilningsyta längs med
parkeringen och därefter via ett öppet dike till havet. Från den mindre parkeringen
inom Hagbergs område i öster föreslås att parkeringsplatserna höjdsätts så att ytan
lutar mot ovan nämnda dike och leds via det till havet. En gemensam översilningsyta för de båda parkeringarna ska ha en yta om minst 10 m2 med en mista längd på 7
m och en minsta bredd på 1,5 m för att ta hand om dagvattnet för de båda parkeringarna tillsammans. Dagvattnet från parkeringarna i TBAB:s område föreslås omhändertas via samma princip, att dagvattnet leds till en grönyta, en översilningsyta eller
ett grunt dike längs parkeringen innan utloppet sker till havet, det framgår ej av tillgängligt underlag om det är några grönområden inplanerade i anslutning till parkeringsplatserna. Ur dagvattensynpunkt är det att föredra att hålla dagvattnet vid ytan i
öppna avrinningssystem om möjligt.
Vegetationen vid översilningsytor och ovan nämnda biodike med temporär vattenspegel 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.)

5 Diskussion, Risker och Rekommendationer
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Enligt rapporten ”Stigande vatten” ska helårsboende med avseende på översvämningsrisken placeras i zon 1(över 3,6 möh Stenungssund) då krävs inga åtgärder.
Som lägst får helårsboende placeras i zon 2 (mellan 3,1-3,6 möh Stenungssund),
men då krävs det förebyggande åtgärder som reducerar sannolikheten samt konsekvenserna. Helårsboende i zon 3 (2,6-3,1 möh) och zon 4 (under 2,6 möh) ska undvikas. För bostäder bör därmed lägsta färdig golvnivå ligga på 3,6 möh.
Enligt stigande vatten ska industri och verksamheter, (ej miljöfarlig), service, sport
och fritidsaktiviteter placeras i zon 1. Om de placeras i zon 2 eller 3 krävs förebyggande åtgärder för reducering av sannolikheten samt konsekvenserna. I zon 4 ska de
undvikas. För verksamheter, service, sport och fritidsaktiviteter inom området bör
därmed lägsta färdig golvnivå ligga på 3,6 möh.
För funktioner av mindre vikt ex garage kan utan åtgärder placeras som lägst i zon 3
utan att åtgärder krävs. För placering i zon 4 krävs förebyggande åtgärder för reducering av sannolikheten samt konsekvenserna.
Inom planområdet är det husen som ligger precis norr om väg 160 längst ner mot
vattnet (inom Hagbergs område) och samtliga hus inom TBAB:s område som ligger
lägre än rekommenderade nivåer. I samtliga av de husen är det planerat parkeringsgarage på nedersta våningsplan. Självfallsledningar samt pumpstationer bör ligga
över framtida högvattennivå för att undvika att havsvatten tränger in i systemet och
belastar reningsverk och dagvattensystem. Dräneringsvattnet från husen som ligger i
zon 4 och 3 kommer behöva åtgärder som att pumpa dräneringsvatten och anlägga
översvämningståliga eller täta konstruktioner. Även de invändiga garagen behöver
lösningar för att avleda ex snö från bilar, släckvatten vid ev brand osv, ev behövs
oljeavskiljare, detta vatten måste sedan pumpas till dagvattenledning i gatan. Det får

14 (15)

Uppdragsnr: 10171719

VA- och dagvattenutredning Fas 2
Detaljplan Almöstrand & Tjörns entré

Daterad: 2013-05-06

Tjörns kommun

Reviderad: 2014-02-20
Status:
Handläggare: Åsa Ottosson, Maria
Rimstedt
inte vara några dagvatten- eller dräneringsledningar i kontakt med havet på de nivåerna då vattnet kommer tränga in bakvägen i systemet och fylla husgrunden med
vatten. Lägsta nivå för dagvattenledningarna hamnar i utloppspunkten och där är
lägstanivån +2,6 möh, dit ska samtliga ytor som är kopplade till den utloppspunkten
rinna med självfall (min 7 ‰). Dagvattenledningarna i gatan behöver därmed ligga
en bit över +2,6 möh beroende på avståndet från källan till utloppspunkten.
Även hus som är belägna i zon 2 behöver pumpa dräneringen.
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Allting som ligger under nivån +2,6 möh och i direkt anslutning (utan barriär) till
havet kommer ligga under framtida högvattennivå och därmed ligga under vatten
delar av året.
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