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                      Uddevalla 2010-04-12 

 

             
Principförslag för va-anläggningar inom detaljplan för  
Skomakarudden i Bovallstrand,  Sotenäs kommun. 
 
        

Allmänt 
Planområdet Skomakarudden är beläget inom hamnområdet i Bovallstrand. Området har 
tidigare varit platsen för en trävaruhandel med lagerbyggnader och upplagsytor för den aktuella 
verksamheten. Exploateringen sker dels på den gamla industritomten och dels på 
naturmarksområdet och berget norr om befintlig bebyggelse.   
 
Planillustrationen redovisar 26 villatomter samt 20 lägenheter i 5 byggnader.  
Vidare finns byggnader för restaurang och café verksamhet samt ett vandrarhem med  
ca 12 lägenheter.  
Den yttre delen mot sjösidan inom det södra området kräver p.g.a. geotekniska förhållanden en 
avschaktning av den befintliga marken. Grundläggningen för byggnader och trafikytor över 
dessa ytor måste ske på pålar.  
  
Området som omfattas av föreslagen bebyggelse, trafikytor och naturmark uppgår till ca 2 ha. 
Principförslaget har upprättats utifrån digital grundkarta över det markområde som avses att 
exploateras och relationsritningar över befintliga vatten- och avloppsledningar samt 
planillustration tillhörande samrådshandling upprättad av Liljewall arkitekter. 
 

Markbeskaffenhet, topografi 
Marken i den sydvästra delen av planområdet är en flack yta tidigare industrimark, belägen 
mellan nivåerna +1och +2 m. På bergspartiet i norr är husen föreslagna på nivåerna +8 m till ca 
+10 m.  
Nivån på byggnaderna inom det lägre området är föreslagna till, FG +2,50 m i höjdsystemet. 
Geotekniska förutsättningar för grundläggning av byggnader mm framgår av särskilt framtagen 
geoteknisk undersökning. 
  

Angöring av planområdet 
Angöringen till området sker dels via infarter längs Dinglevägen samt från väg 174.  
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Lokalvägar och GC-vägar 
Lokalgatan in i norra delen av området utförs med belagda körbanan 5,5 m och gatan upp till 
husen på berget utförs med belagda bredden 4,5 m. 
Anslutande och förbindande gångvägar inom planområdet utförs med bredden 2,0 m. 
Vändmöjligheter ordnas i gatuslut i huvudsak via utrymmen för backvändning . 
Överbyggnaden i lokalgatorna och GC vägarna föreslås utföras som en grus-bitumen-
överbyggnad.  
Gatuutbyggnadens omfattning framgår av planillustrationen. 
 

Dagvatten från vägar och övriga hårdgjorda ytor 
Dagvattnet från husdränering och tak kommer tillsammans med dagvatten från trafikytorna att 
ledas via dagvattenledningar till havet. Från byggnaderna i det södra området kommer 
dagvattnet att ledas separat från varje byggnad ut i hamnbassängerna. Dagvattnet i övrigt bör i 
så stor utsträckning som möjligt att fördelas till flera utsläppspunkter.  
 

Vatten- och avloppsanläggningar   
Befintliga va-ledningar i planområdets omedelbara närhet finns längs Dinglevägen och vid 
väg 174. 
I planområdets norra del finns en befintlig avloppspumpstation där spillvattenavloppet från husen 
inom den nordvästra delen kan ansluta.  
För södra området ansluts de avsättningar som tidigare varit i bruk för trävaruhandeln i 
Dinglevägen vid pkt. 1. och för övriga delar till pkt. 2. Se ritning M1. 
 
Vatten- och avloppsledningarna inom det södra området och längst ut mot sjösidan kommer 
delvis att hamna inom den pålade grundkonstruktionen för byggnad och körbar yta och föreslås 
placeras i en skyddad isolerlåda som hängs upp under betongdäcket. För de klenare 
vattenledningarna i isolerlådan kan även behövas en värmekabel. Samtliga ledningar under 
pelardäcken utförs i PE. En samordning med ansvariga för pålning och 
byggnadskonstruktionsarbetet krävs då denna del av yttre va är mer att betrakta som ingående i 
erforderliga betong- och vvs arbeten.     
 
Va-ledningarna förövrigt byggs ut med den standard som är bruklig inom Sotenäs kommun. 
Sotenäs kommun har en förteckning över ingående material för den här typen av anläggningar. 
Vattenledningar utförs av PE (huvudledningar i kvalitén PE 100, servisledningar av PE 80), 
spillvattenledningar av plast (huvudledningar av PP, servisledningar av PP) och 
dagvattenledningar av plast eller betong (huvudledningar <250 mm av PP, huvudledningar >250 
mm av PP eller betong, servisledningar av PP).  
I övrigt se förteckning Sotenäs kommun. 
 
 

Vatten 
Vattenbehov och vattentillgång  
Med sammanlagt 26 nya villor och 5 flerfamiljshus innehållande totalt 20 lägenheter samt café 
och restaurangverksamhet samt ett vandrarhem är antalet tillkommande pe inom planområdet 
med 2,8 personer i genomsnitt per lägenhet och villa beräknat till ca 130 pe. 
Vattenbehovet beräknas utifrån en förmodad medeldygnsförbrukning av ca 200 l/p.d. 
Medeldygnsförbrukningen beräknas uppgå till ca 0,3 l/s och den maximala förbrukningen under 
dygnet till ca 1 l/s. Härtill kommer vattenförbrukningen för övriga verksamheter inom hamnen, 
ev. ett vandrarhem samt restaurangen under viss tid på året vilket något ökar den momentana 
vattenförbrukningen under högsäsong.    
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Årsförbrukningen beräknas uppgå till ca 10-12 000 m3 
Vattenanslutningen föreslås ske till befintliga vattenledningsnätet i Dinglevägen, pkt.1 och 2 
samt i områdets norra del invid befintlig avloppspumpstation enligt förslag på bifogade ritningar. 

 
Vattentryck 
Erforderligt vattentryck för hushållsförbrukning tillgodoses genom en befintlig högreservoar 
belägen i Hunnebostrand.  
Högreservoaren i Hunnebostrand är belägen mellan ca +61 och +67 m.  
Vattenledningarnas omfattning inom det aktuella planområdet framgår av ledningsplanen. 
 

Brandsläckning 
Vattenbehovet för ev. brandsläckningsändamål finns via föreslagna brandposter inom området.  
Enligt VAV P76 ”Vatten till Brandsläckning” samt VAV P83 ”Allmänna vattenledningsnät”  
vid system med tankfordon i kombination med brandpostnät bör följande gälla: 
Under de första 15 min. bör vattenkapaciteten uppgå till 3,3 l/s och mellan 15 till ca 45 min. till 
6,7l/s samt mellan 45 till 120 min. till 10l/s. 
Vid en översiktlig beräkning av vattentrycket uppnås mer än 10l/s vid brandposterna inom det 
aktuella området. 
 

Spillvatten 
Medeldygnsavrinningen antas motsvara medeldygnsförbrukningen för vatten och beräknas som 
tidigare nämnts uppgå till ca 0,3 l/s. 
Maximitimavrinningen beräknas uppgå till ca 1 l/s. Planområdet utgör en tillkommande 
belastning på det befintliga avloppsreningsverket, motsvarande ca 130 pe (personekvivalenter) 
Spillvattenavloppet från planområdet kommer att avledas till befintliga ledningar och 
avloppspumpstationer inom Dinglevägen för vidare transport till det nyligen utbyggda 
reningsverket i Hunnebostrand.  
Se bifogad ledningsplan, ritning M1. En mindre avloppspumpstation, AP1, föreslås vid 
vändzonen för den nordvästra delen av området.  
Från övriga planområdet i söder krävs tre mindre avloppspumpstationer, AP 2, AP 3, och AP 4.      
 

Avloppspumpstationer 
Avloppspumpstationerna bör förses med dubbla pumparrangemang samt en väl tilltagen 
sumpvolym så att risken för bräddning via nödutloppet minimeras.  
Pumpstationerna inom det södra området Ap 2, 3 och 4, längst ut mot sjösidan kommer att 
hamna inom den pålade grundkonstruktionen och föreslås ingå i betongkonstruktionen där 
pumpsumpens hals med betäckning och nedstigningslucka skall vara åtkomliga från överytan. 
Pumpsumpen kommer att deplacera vid högsta högvatten och skall därför förankras i erforderlig 
omfattning för uppflytning. 
Det är av stor vikt att pumpsumpen anläggs i exakt vertikal position för bästa driftegenskaper. 
Nödutlopp ordnas mot sjösidan med högsta nivå så att ej anlagda byggnads- och övriga 
grundkonstruktioner skadas.  
AP 3 bör utföras med särskild ventilation dragen till sidan så att ej ev. luftstötar påverkar 
trevnaden för vistelse vid utsidan av husen. 
 
BBK Teknik & Miljökonsulter 

 
 
 


