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                 Planbeskrivning

Detaljplan för 
Grebbestad 2:406 m fl
Tanums kommun, Västra Götalands län

Detaljplanen är utförd på uppdrag av fastighetsägaren Grebbestad Magasin & Fastigheter AB

Antagen av MBN: 2010-03-23
Laga kraft: 2010-04-21

Plankonsult:	
  
Sjölén & Hansson Arkitekter
Dinglevägen 39
450 46  Hunnebostrand
tel:0523-551 88

Uppdragsansvarig:

Anna-Karin H Sjölén
   tel. 0523-578 54
   mobil 070-66 86 307

Medverkande tjänstemän från Tanums kommun

Fysisk planerare: Moa Leidzén

Handlingar

Handlingar som ingår i denna 
version av detaljplanen. 

�  Planbeskrivning( denna text)   
� Genomförandebeskrivning
� Plankarta skala 1:1000 
 med planbestämmelser
� Illustrationskarta 
 skala 1:1000 
� Geotekniskt PM
� PM, VA
� Trafikutredning
� Riskutredning 
� Plansamrådsredogörelse
� Utställningsutlåtande 
� Fastighetsförteckning
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Planarbetets syfte och huvuddrag
Bakgrund

Fastighetsägaren till Grebbestad 2:406 och 2:430 har sedan flera år tillbaka velat förändra 
användning och utformning av byggnaderna på dessa fastigheter. Förändringen är delvis genomförd 
på fastigheten 2:406. Genom att förvärva fastigheten Grebbestad 2:412 skapas en möjlighet för 
Grebbestad Magasin & Fastigheter AB att förändra användningen av hela kvarteret och ge det en 
mer enhetlig utformning.  

Syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva en ändring av den nuvarande användningen hamnanknuten 
småindustri till bostäder, handel, kontor och vård samt att höja trafiksäkerheten för oskyddade 
trafikanter på Tage Wikströms gata genom en separat gångväg. Detaljplanens genomförande innebär 
att fler bostäder och verksamheter skapas i ett centrumnära läge i Grebbestad, med gångavstånd till 
service och kommunikationer.

Dagens användning och utformning inom fastigheten 2:406 bekräftas av den föreslagna 
detaljplaneändringen. Tillsammans med ny bebyggelse inom fastigheten 2:430 och 2:412 föreslås 
de bilda ett gemensamt kvarter med verksamheter i markplan, mot hamnplan och mot Tage 
Wikströms gata, samt bostäder i de två övre planen och i markplan mot den gemensamma gården. I 
samband med planändringen föreslås en sammanslagning av fastigheterna 2:412 och 2:430. 

Detaljplanen ska främja en långsiktig användning av det aktuella området som ligger strategiskt i 
Grebbestad centrum.

Förhållande	till	miljöbalkens	bestämmelser

Enligt Plan- och bygglagens 2 kapitel 1 § ska mark- och vattenområden användas för det eller 
de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt 
föreliggande behov. Användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning ska ges 
företräde. Vid planläggning ska bestämmelserna i Miljöbalkens 3 och 4 kapitel tillämpas. 

Kustområdet och skärgården i norra Bohuslän omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser 
enligt 4 kap MB och är, med hänsyn till de sammantagna natur- och kulturvärdena, i sin helhet av 
riksintresse. Det rörliga friluftslivets intressen kan i allmänhet sammanfattas som möjligheten att 
röra sig fritt i orörd natur. Inom detta område ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga 
friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömning av tillåtligheten av exploateringsföretag 
och andra ingrepp i miljön. Sådana får endast komma till stånd om det kan ske på ett sätt som inte 
påtagligt skadar riksintresset. Exploatering och andra ingrepp i miljön får endast komma till stånd 
om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar riksintresset. Bestämmelserna skall inte utgöra 
hinder för utvecklingen av befintliga tätorter.

Allmänhetens tillgänglighet till området som idag är helt exploaterat för småindustri med marin 
anknytning är i dag obefintlig. Den planerade förändringen av området medför att en gångpassage 
för allmänheten säkerställs genom det planerade bostadskvarteret, vilket ökar tillgängligheten till 
grönområden söder om planområdet för boende i Grebbestad. Detta ger en positiv påverkan på 
möjligheterna för rekreation och friluftsliv för boende i samhället genom att det finns flera vägar att 
ta sig till de områden som är värdefulla för rekreation och rörligt friluftsliv. Ett genomförande av 
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detaljplanen bedöms därmed inte innebära påtaglig skada på riksintresset. 

5 kap MB behandlar föreskrifter för hur miljökvalitetsnormer skall uppfyllas. 
Miljökvalitetsnormerna föreskriver kvalité på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt för att skydda 
människors varaktiga hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador på människors hälsa eller 
miljön. 

Det bedöms att det aktuella tillskottet av bebyggelse och fordonstrafik, som följer då detaljplanen 
genomförs, inte medför risk för att gränsvärden för kvävedioxid, kväveoxid, svaveldioxid, bly och 
partiklar ( PM 10 ) i utomhusluft kommer att överskridas inom området eller på annat håll.

Plandata

Planområdet omfattar ca 1;1 hA och 
ligger strax väster om Grebbestads 
hamnplan och Grebbestads centrum. 

Norrut avgränsas planområdet av ett 
område med bostäder i blandad form 
och verksamheter. Öster om fastigheten 
2:406 ligger hamnplanen med en stor 
parkeringsyta. 

Söder och väster om planområdet är 
det naturområden idag. 

Tidigare	ställningstaganden
Riksintressen och andra allmänna 
intressen

Det bohuslänska kustområdet, den så kallade obrutna kusten från Brofjorden och norrut till 
gränsen mot Norge, omfattas av särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten 
enligt 4 kap MB. Området är i sin helhet av riksintresse med hänsyn till de sammantagna natur- 
och  kulturvärdena. Bestämmelserna innebär att turismens och friluftslivets, främst det rörliga 
friluftslivets, intressen ska beaktas särskilt vid bedömningen av om exploatering eller andra ingrepp 
i miljön ska tillåtas. De särskilda hushållningsbestämmelserna utgör inte hinder för en normal 
utveckling av tätorter eller lokalt näringsliv. Planområdet ligger inom riksintresset.

Se även rubriken Förenlighet med Miljöbalkens bestämmelser.

Fjällbacka och Grebbestads kust och skärgård (NRO 14037) är av riksintresse för naturvård, enligt 
3 kap 6 § MB. Riksintresseområdet omfattar Grebbestadskusten inklusive Otterön, Pinnö, Musö. 
Kustzonen med de naturtyper som finns representerade där, ingår i riksintresset. I redovisningen av 
riksintresset anges förutsättningarna för att områdets värde skall bibehållas. Slitage är den största 
risken för negativ påverkan som boende inom planområdet kan orsaka. Planområdet ligger avskilt 
från berörda strandområden dels avståndsmässigt, dels genom de bergsformationer som skapar en 
naturlig avskärmning mot havet.

Planområdet ingår inte i riksintresseområdet, se bild nästa sida.

Grebbestadskärgården — Tanumskusten II (Raftön - Grebbestadsfjorden) har i miljöbalken skydd 

Planområdets avgränsning. Skala 1:2000
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som naturreservat, 7 kap 4§. Den 
föreslagna planändringen bedöms 
inte påverka naturreservatet.

Översiktliga planer

En av de kommunala 
målsättningarna som anges 
i kommunens översiktsplan 
är att skapa en positiv 
befolkningsutveckling. För att 
uppå detta fordras bl a ökade 
möjligheter till förvärvsarbete 
samt ett bra serviceutbud. 
Kommunfullmäktige har 1998-05-
28 antagit ett näringslivsprogram 
för Tanums kommun, där 
det anges att målsättningen 
är att sysselsättningsnivån 
skall bibehållas och helst öka. 
För Grebbestad anges bl a 
att viktiga frågor att studera 
är utvecklingsområden för 
verksamheter och övrig service.

I översiktsplanen anges att det finns möjlighet till kompletteringar med verksamheter och bostäder 
i de centrala delarna — en förnyelse som redan är påbörjad. Planområdet redovisas både i den 
fördjupade översiktsplanen och i översiktsplanen som ett område för verksamheter ( med marin 
anknytning). Den föreslagna planändringen innebär en förändring av användningen till bostäder, 
handel och kontor.

I den fördjupade översiktsplanen för Grebbestad, anges bl a att den fysiska planeringen skall: 
• skapa planmässiga förutsättningar för en bofast befolkning om minst 2800 invånare år 2025 
och en god beredskap för en starkare tillväxt.
• inriktas på att olika boendeformer ska kunna erbjudas. Det är angeläget att planera för att bo-
städer med olika typer av upplåtelseformer kan tillskapas.
• inriktas på att ta i anspråk mark som är lämplig för åretruntboende med god tillgänglighet till 
samhällsservice. 

I den fördjupade översiktsplanen för Grebbestad studeras möjligheten att avlasta trafiken in i 
centrala Grebbestad genom att bygga en ny infartsväg norrifrån som kommer att ansluta till Tage 
Wikströms gata nordväst om planområdet. Den föreslagna planändringen  innebär att ett 40-tal 
parkeringsplatser kan tillskapas sommartid i ett centralt läge på fastigheten 2:412 och i anslutning 
till den nya infarten.

Detaljplaner och förordnande

Planområdet är tidigare detaljplanelagt. Detaljplan för Område kring hamnplanen, Grebbestad 
2:153 m fl (laga kraft 1995-11-09). Planen medger en byggrätt för hamnanknuten småindustri 
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inom hela det nu aktuella planområdet. För angränsande fastigheter norr om planområdet 
medges bostäder, kontor, handel och vård. För själva hamnplanen medges sommarparkering och 
uppställning av båtar vintertid.

Inverkan	på	miljön

Enligt 5 kap 18§ PBL skall en miljökonsekvensbeskrivning enligt MB upprättas, om en detaljplan 
medger en användning av mark eller byggnader eller andra anläggningar som innebär en betydande 
påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser. I samband 
med alla detaljplanearbeten genomförs en behovsbedömning för att utreda om en miljöbedömning 
erfordras. Syftet med miljöbedömning i detta sammanhang är  att “integrera miljöaspekter i planen 
eller programmet så att en hållbar utveckling främjas” (MB 6 kap. 11 §). 

 En behovsbedömning har genomförts av kommunen efter planförslagshandlingar daterade 2008-
09-09, för att utreda om en miljöbedömning erfordras. Behovsbedömningen har samråtts med 
Länsstyrelsen i samband med samrådsremissen.

Detaljplanen för Grebbestad 2:406 m.fl. anses inte medverka till att platsens karaktär eller 
projektets omfattning och påverkan medför en betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningens 
ställningstagande är att en miljöbedömning inte behöver genomföras. Behovsbedömningens 
ställningstagande för miljöpåverkan förutsätter att föreslagna åtgärder vidtas och att nedanstående 
punkter redovisas.

• Den tillkommande bebyggelsen skall anslutas till kommunala vatten- och avloppsledningar. 
Anslutning kan dock ske tidigast 2011 eller då det nya reningsverket i Grebbestad är i bruk.
• En dagvattenutredning skall utföras. 
• En sammanställning av äldre geotekniska undersökningar pågår. Om det krävs ska ytterligare 
undersökningar utföras för att fastställa att marken är lämplig för föreslagen bebyggelse.
• I planbeskrivningen bör redogöras för hur trafiken angör området.
• Nytillkommande bebyggelse ska uppföras radonsäkert såvida det inte kan påvisas onödigt.
• En trafikutredning bör utföras som visar hur kringliggande områden påverkas av den trafikök-
ning som en planändring medför.
• 

 Kommunala	beslut
• Ks 2006-05-31 § 144. Förelåg ansökan om planprövningstillsånd för fastigheten 2:406. Syf-
tet med planändringen är att ändra fastighetens användning från hamnanknuten småindustri, till 
handel, bostad och kontor. Kommunstyrelsen beslutade att medge planprövningstillstånd. Detalj-
planen skall omfatta samtliga fastigheter inom kvarteret och trafik- och parkeringssituationen skall 
studeras särskilt.
• Tn 2009-02-26 § 39. Tekniska nämnden tog den 18 december 2008, § 200, beslut gällande 
detaljplan för Grebbestad 2:406 m fl. Beslutet innebar att byggnationen med lägenheter/verksam-
heter kan inkopplas till avloppsreningsverket tidigast september 2011, eftersom inga nya anslut-
ningar får göras som ökar belastningen på verket. Initiativtagaren för planen har inkommit med 
en anhållan om att tekniska nämnden omprövar sitt beslut gällande anslutningen av fastigheten 
Grebbestad 2:406 till Grebbestads avloppsreningsverk. Bakgrunden är att det i befintligt bygglov 
för fastigheten Grebbestad 2:406 ges möjlighet till sammanlagt 107 kontorsarbetsplatser på plan 2 
och 3. Det motsvarar en teoretisk avloppsbelastning på 32 personekvivalenter (pe), där varje kon-
torsarbetsplats motsvarar 0,3 pe. I den nya detaljplanen planeras lägenheter till plan 2 och 3 i fast-
igheten. Om kontorsarbetsplatserna tas bort och ersätts av lägenheter kan de enligt ovanstående 
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resonemang belasta avloppet med 32 personekvivalenter utan att den teoretiska belastningen till 
avloppsverket ändras jämfört med nuvarande bygglov. Slutsatsen blir alltså att kontorsplatserna på 
plan 2 och 3 kan ersättas av högst 12 lägenheter utan att den teoretiska belastningen till avlopps-
anläggningen ökar jämfört med nuvarande bygglov. Tekniska nämnden beslutar att upphäva den 
sjunde att-satsen i nämndens beslut den 18 december 2008, § 200, som säger ”att den redovisade 
utökningen av lägenheter i befintlig byggnad på Grebbestad 2:406 tidigast kan anslutas till av-
loppsreningsverket i september 2011”, och att anslutning av högst 12 lägenheter i den befintliga 
fastigheten Grebbestad 2:406 får ske.
• Mötesanteckningar från plangruppens möte 2009-04-08. Plansamråd har genomförts under 
hösten 2008 med inriktning att tillåten användning skall vara bostäder, handel, kontor samt lager/
parkering. Under arbetet har det uppkommit önskemål om att bostäder ska medges inom hela 
planområdet samt att användning skall medges för vård för att ge förutsättningar för en vårdcen-
tral inom fastigheten 2:430. Plangruppen ställer sig positiv till bostäder inom planområdet och 
förordar att ett ”D” tillförs planbestämmelserna, vilket innebär att vård får bedrivas i planområdet. 
Ärendet går inte vidare till kommunstyrelsen eftersom det endast handlar om ändring av planpröv-
ningstillstånd.
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Befintliga förutsättningar
Naturmiljö

Inom planområdet finns ingen naturmark.

 
 Dokumenterade naturvärden

Söder om planområdet finns ett ädellövskogsbestånd. Beståndet har beteckningen ”172 — 
Almskog, ekskog” och beskrivs i rapporten ”Ädellövskogar i Tanums kommun 1997”.

Ädellövskogen omfattar ca 1,7 hA .  Beståndet är klassat som klass II vilket är den mellersta 
klassen av de skyddsvärda ädellövbestånden. Ädellvskogen omfattas även av riksintresse för 
naturvård.

Trädskiktet består av alm- och ekskog. Enstaka tallar står på hällmarkerna. Det finns även sälgar 
och oxlar. I buskskiktet finns framförallt hassel och slån. Enstaka exemplar av en, druvfläder, 
nypon, liguster, hagtorn, olvon och krusbär. En frisk örttyp dominerar fältskiktet.

Skogen följer en bergsida och det finns rikligt med block, lodväggar och bergväggar, de senare 
vända mot planområdet. Det finns mycket skalgrus i nästan hela området och rikligt med skogsbryn 
längs västra kanten.

Ädellövskogsbeståndet är trots sin ringa storlek viktigt för landskapsbilden. Almskog är ovanligt i 
regionen. 

Den dramatiska landskapsförändringen mellan planområdets i huvudsak flacka industrimark 
och den branta bergssidan bidrar till att skapa en distinkt gräns mellan ädellövskogsområde och 
detaljplaneområde. De biotoper som finns i inom ädellövskogsområdet förekommer inte inom 
planområdet, och därmed inte heller den flora som finns i bergsområdet. 

Geotekniska	förhållanden

I samband med tidigare detaljplanearbete för området utfördes en sammanställning av tidigare 
utförda undersökningar av B. G. Lindh AB, 1991-05-13. Sedan dess har följande geotekniska 
utredningar utförts inom området eller i dess omedelbara närhet:

• Yttrande över föreslagen spont för att göra hamnplanen i Grebbestad högvattenfri samt förslag 
till båtupptagningen. ( B. G. Lindh AB, 1993-11-03)
• Utlåtande över geotekniska förhållanden för planerad båthall i Grebbestad, Tanums kommun 
(B. G. Lindh 1999-12-30)
• Tanums kommun, Grebbestadkilen, FB Engineering AB, 2002-02-08 (i samband med att 
sponten vid kajen byggdes.) 
• Grebbestad hamnplan, Geotekniskt PM och rapport, ( FB Engineering AB, 2007-07-04)

I samband med pågående detaljplanearbete har WSP sammanställt ett geotekniskt PM, som ger en 
helhetsbild över de geotekniska förutsättningarna inom området och dess närhet. 

Topografi

Aktuellt område upptas inom västra delen av befintlig båthall och i östra delen av befintliga 
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butiks- och lagerlokaler. Mellan byggnaderna finns en asfalterad båtuppläggningsplan. Denna 
yta sluttar svagt åt öster. Området kringgärdas av bergspartier i söder och väster.  I öster finns en 
hamnplan med parkeringsytor.

Markytan på båtuppläggningsplanen varierar mellan ca +1,7 i öster närmast byggnaden inom 
2:430 och +3,1 i väster närmast båthallen. Inom hamnplanen (parkeringen) ligger markytan på 
mellan ca +0,5 och +1,5.

Havsbotten i hamnbassängen ligger, enligt tidigare stabilitetsutredning, kring ca -2,0 närmast 
kajen och sluttar sedan mycket svagt nedåt ut från land. Inom den västra delen av hamnbassängen, 
gränsande mot parkeringen, utgörs strandlinjen av en stålspont.

Geotekniska förhållanden

Nedanstående beskrivning av jordlagerförhållandena är uteslutande baserad på tidigare utförda 
undersökningar.

I läget för befintlig båthall utgörs jorden till stor del av fasta avlagringar och berg, men delar av 
byggnaden når också ut över delvis lösa och relativt grunda sediment av gyttja och lera.

Under båtuppläggningsplanen öster om båthallen utgörs jorden under asfaltytan överst av en 
fyllning av obekant tjocklek, eventuellt följd av mulljord, samt metertjock torrskorpelera och sand. 
Härunder finns ca en meter gyttja, följd av lera upp till 18 m djup under markytan. Under leran finns 
ett lager, som sannolikt är tunt, av friktionsjord ovan berg.

Gyttjans och lerans egenskaper har tidigare bestämts inom hamnplan väster om det aktuella 
planområdet. Inom planområdet kan egenskaperna för gyttjan och leran antas vara i huvudsak 
likvärdiga eller möjligen marginellt fördelaktigare än de vid hamnplanen.

Gyttjan och leran inom planområdet är inte konsoliderade för befintlig fyllning. Det innebär att 
sättningar pågår, sannolikt med några centimeter varje år. Sättningarna kommer att pågå under lång 
tid framöver. Dock kommer sättningshastigheten att avta om ingen ytterligare pålastning sker.

Geohydrologiska förhållanden

Karaktäristiska havsnivåer vid Grebbestads hamn varierar mellan -1,1 och +1,5. Enligt 
portrycksmätningar i leran under hamnplanen ökar porvattentrycket mot djupet med ca 12 
kPa/m ned till ca 8 m djup. Därunder är tryckökningen knappt 11 kPa/m. Den något ojämna 
portrycksfördelningen är troligen orsakad av pågående konsolideringssättningar, se avsnitt 6.4. I 
friktionsjorden under leran är trycknivån i undersökningspunkten belägen ca 1,5 m över markytan.

Stabilitetsförhållanden

Stabiliteten för hamnplanen har utretts av FB Engineering AB med utredningsnivån ”Fördjupad 
utredning” enligt Skredkommissionens Rapport 3:95. Denna utredning redovisas i Teknisk PM 
Stabilitetsutredning, FB Engineering AB, dokumentnummer 161248-16/04-PME-001, 2007-07-04. 
Stabiliteten har i denna utredning för hamnplanen, för en ca 10 m bred zon närmast den med spont 
uppbyggda kajkanten, befunnits vara beräkningsmässigt otillfredsställande vid lågvatten.

Spontkajen har, enligt ovan angivna utredning, inte otillräcklig rotationsstabilitet. Den har dock 
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medräknats som en begränsning uppåt för glidytorna, vilka under glidcentrum därigenom inte 
förutsatts gå ytligare än nivån -5. Aktuella glidytor med otillfredsställande stabilitet berör lera som 
är medel- eller lågsensitiv (sensitiviteten är ca 10). 

Risken för bakåtgripande skred bedöms som mycket liten då markytan bakom är mycket flack 
med marknivåer mellan +1.5 och +1.7. Vidare är leran, som nämnts tidigare, inte speciellt sensitiv 
inom de farligaste glidytorna. Kontroll av riskområdet för bakåtgripande skred, med en metodik 
som använts i Göta älvdalen, visar att i princip enbart primärskredet utvecklas och att spridningsrisk 
bakåt inte finns.

En kontroll av stabiliteten, för en sektion från hamnområdet och upp till planområdet, visar att 
befintlig stabilitet är hög (F>>2.0). Analyser visare vidare att aktuellt området främst begränsas av 
lokalstabiliteten. Totaltstabiliteten för en höjning av marknivån +2.5 och med trafik- och huslaster 
inom planområdet är mycket tillfredställande.

Föreliggande utredning bedöms, utifrån tidigare undersökningar i området, motsvara en detaljerad 
stabilitetsutredning. Erforderliga säkerhetsfaktorer, för att aktuell slänt skall kunna bedömas som 
tillfredställande stabil, har bedömts till 1.5-faldig säkerhet i odränerad analys och 1.35 i kombinerad 
analys. 

Berg

Berggrunden intill området består av granit i form av en långsträckt bergrygg avgränsad av 
branta nordsydliga sprickzoner. En sådan sprickzon finns dessutom i ryggens mitt där en mindre 
väg är anlagd. Mot området förekommer brantstående sprickor med ungefär öst-västlig riktning. 
Denna sida som ligger in mot området är väl avrundad. Slänten är naturlig, inte utsatt för 
sprängningsarbeten. Det synliga berget är förhållandevis lågt. 

Stabilitetsförhållandena inom bergpartiet bedöms som mycket goda. Några lösa block finns inte. 
Denna bedömning gäller under förutsättning att några sprängningsarbeten inte kommer att utföras. 
Kommer detta att ske kan förhållandena ändras.

Radon

Inga undersökningar har utförts med avseende på radon. Eftersom ett tjockt lerlager kommer att 
skilja berggrunden från de byggnader som skall användas för bostads- och butiksändamål bedöms 
dock risken för markradon från denna vara försumbar.

Om radon finns i befintlig fyllning är okänt.

Fornlämningar

Det finns inga registrerade fornlämningar inom planområdet.

Kulturmiljö

I Tanums kulturminnesvårdsprogram från 1984 är bl a den äldre bebyggelsekärnan i Grebbestad 
utpekad. Miljön ligger i huvudsak kring Övre och nedre Långgatan och berör således inte 
planområdet.
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Bebyggelse

Samtliga fastigheter inom 
planområdet är bebyggda. På 
fastigheten Grebbestad 2:406 finns 
idag en tvåvåningsbyggnad med 
inredningsbar vind. Byggnaden 
inrymmer idag järnhandel i 
bottenplanet och en butik med 
marina tillbehör i plan två. 
För övrigt finns också några 
kontorslokaler i fastigheten.

Byggnaden på Grebbestad 2:430 
inrymmer butik med tillhörande 
lagerlokaler i två våningar. På 
den södra delen av fastigheten 
finns lokaler för utställning 
och försäljning av båtar och 
motorer, samt en lokal för mindre 
skrovreparationer.

På fastigheten 2:412 finns en 
hall för förvaring och service av 
båtar. All spolning av båtar sker på 
den miljöanpassade spolplattan i 
hamnområdet utanför planområdet. 
En mindre del av hallen inrymmer 
en färgbutik. Byggnaden upptar en 
mindre del av den drygt 8000 kvm 
stora fastigheten. Den asfalterade 
ytan kring anläggningen upptas 
till stor del av uppställda båtar och 
båttillbehör.

Service

Planområdet ligger i centrala Grebbestad. I samhället finns åretruntöppna butiker, bank och 
restauranger. Det finns förskola och skola upp till årskurs sex. I Grebbestad finns även en 
folkhögskola med flera utbildningslinjer. Det finns äldreboende i Grebbestad och vårdcentral i 
Tanumshede. Från planområdet kan förskola och skola nås via separata gång- och cykelvägar.

Trafik

Norr om planområdet går Tage Wikströms gata. Gatan är bred för att vara en lokalgata och en 
del av trafiken mot Svinnäs, Kuseröd och Krossekär trafikerar den. En del båttransporter går på 
vägen, dock är detta säsongsbundet och endast ett fåtal veckor under höst och vår berörs. Idag finns 
ingen gångbana längs med vägen. Från Tanumshede är Tage Wikströms gata skyltad som infart till 
centrumparkering.

Den befintliga bebyggelsen på fastigheten 2:406 och 2:430. Bilden är tagen 
från söder.

Den befintliga båthallen från öster.
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Öster om planområdet ligger 
hamnplanen som är en stor 
parkeringsplats med möjlighet 
till båtuppställning under 
vinterhalvåret. Korsningen 
mellan Tage Wikströms gata och 
hamnplanen är bred och det finns 
inga definierade gångbanor eller 
övergångsställen(det finns ett 
längre norrut). 

Söder om planområdet 
går vägen till Grebbestads 
nuvarande reningsverk. 
Mittemot planområdet ligger 
även en återvinningsplats, 
vilket föranleder trafik med 
renhållningsverkets fordon. Vägen 
är för smal för sopbilarna att 
vända på och man använder en del 
av marken utanför byggnaden på 
fastigheten 2:406. 

Parkering

Fastigheterna inom 
planområdet är självförsörjande 
med parkeringsplatser. Inom 
planområdet finns även sju 
kommunala parkeringsplatser. 

Allmänna kommunikationer

Västtrafik trafikerar Grebbestad dagligen. Det finns en busshållplats vid hamnplanen. Turtätheten 
är hög. Bussen går i genomsnitt en gång per timme mellan 06-20 vardagar. Tåget stannar vid 
Tanums tågstation, som ligger mellan Tanumshede och Grebbestad. Turtätheten för tågen är även 
den hög. 5 tåg per dag trafikerar Tanums station till Strömstad/ Göteborg i vardera riktningen.

Tekniska	frågor

Byggnaderna inom planområdet är anslutna till kommunalt vatten och avlopp. I den östra delen av 
planområdet på kommunal mark finns en avloppspumpstation.

Söder om planområdet finns en nätstation för anslutning till el.

Tage Wikströms gata mot öster.

Återvinningsplatsen söder om planområdet.
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Planförslag
Bebyggelse

Den huvudsakliga inriktningen för planförslaget är att omvandla kvarteret från marin verksamhet 
till centrumbebyggelse med möjlighet att bedriva vårdverksamhet inom fastigheten 2:412. 
Centrumverksamhet omfattar i detaljplanen handel, kontor och bostäder.  Handel och kontor skall 
bedrivas i bottenplanet på samtliga fastigheter mot Tage Wikströms gata och mot hamnplan. Vård 
innebär i detaljplanen öppenvårdsmottagning.

Planförslaget innebär att den befintliga bebyggelsen på fastigheten Grebbestad 2:406 
bekräftas. Användningen av byggnaden är idag kontor och handel i två plan med inredd vind. 
Genomförandet av detaljplanen innebär en möjlighet att inreda lägenheter på andra våningen samt 
på vindsvåningen. Byggnaden som idag finns på fastigheten 2:430 kommer att rivas och ersättas 
av en byggnad innehållande huvudsakligen handel och kontor i bottenvåningen och bostäder på 
andra våningen samt om möjligt en vindsvåning med lägenheter. För att få ett levande gaturum skall 
bottenplanet i byggnader mot Tage Wikstrms gata och mot hamnplan innehålla handel, kontor eller 
vård, vilket regleras i planbestämmelser. Den befintliga byggnaden på fastigheten 2:406 kommer 
att ha entréer till lägenheterna från väster och från söder. Bostadsbebyggelsen vänder sig därmed 
naturligt mot kvarterets gemensamma innergård.

Förslaget innebär att man slår samman fastigheterna 2:430 och 2:412 till en fastighet och 
skapar en gemensam grönyta för de boende mellan byggnaderna. Utformningen av den befintliga 
byggnaden på Grebbestad 2:406 är inspirerad av de stora hamnmagasinen i kustorterna. De 
panelklädda fasaderna är målade i en guldockra färg och taket är klätt med röda tegelpannor. I 
planen regleras fasad- och takbeklädnad för bostadshusen — stående träpanel och rött taktegel. 
Genom närheten till hamnplanen känns det naturligt att fortsätta den hamnmagasinsinspirerade 
byggnadsstilen.

Den framtida användningen av fastigheten 2:412 kommer att vara boende med kontor, handel och 
vård i bottenplanet — i första hand mot Tage Wikströms gata. I bottenplanet tillåts boendeparkering. 
Den befintliga båthallen uppfördes 2001 för vinterförvaring av större fritidsbåtar. Byggnaden är 
ca 22 x 60 meter. Den består av en plåtklädd limträkonstruktion som står på en pålad betongplatta. 
Exploatören vill utreda möjligheterna att använda den befintliga limträkonstruktionen i ett nytt 
flerbostadshus på fastigheten. Planbestämmelserna anger att bebyggelsen på fastigheten 2:412 tillåts 
ha samma volym som befintlig byggnad. Om det är tekniskt och ekonomiskt genomförbart kan på 
så vis hela eller delar av byggnadsstommen användas i en ny byggnad. 

Den givna byggnadsvolymen är stor för att vara ett ”normalt” flerbostadshus i ett bohuslänskt 
kustsamhälle. Förebilder för utformningen har vi bl a funnit   bland de större magasin som finns 
längs kusten från Smögen, Gerlesborg, Fjällbacka och längre norrut. 

Byggnaden har fått ett ”dubbelt” klimatskal med indragna vinklade lägenhetsfasader och 
vindskyddade balkonger. Dessutom får de enkelsidiga lägenheterna en möjlighet att få in dagsljus 
från tre håll.  Det stora husdjupet möjliggör en glasad innergård för en eventuell vinterträdgård. 
Flerbostadshuset på nuvarande fastigheten 2:412 planeras innehålla mindre lägenheter för studenter 
och seniorer samt mer ordinära lägenheter för familjer. För studentboende kan korridorlösningar 
prövas, framförallt om den voluminösa befintliga byggnadens stomme bibehålls. 

Det finns ett behov av studentbostäder i Grebbestad eftersom Grebbestad Folkhögskola inte inom 
sina lokaler har boende för alla studerande.
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Planförslag, skala 1:1000
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Den reglerade byggnadshöjden inom planområdet är relaterad till befintliga byggnaders höjder. 
Samtliga befintliga byggnads- och nockhöjder har mätts in på plats.

Planens genomförande innebär att ca 1500 m2  ny verksamhetsyta kan tillskapas inom 
fastigheterna 2:430 och 2:412. 

Solstudier

Solstudier har utförts i en digital 
3D-modell med den föreslagna 
bebyggelsen. Solförhållandena redovisas 
för den 21 december och den 21 mars med 
intervaller på 2 timmar från soluppgång 
till solnedgång för de aktuella datumen. 
Modellbilderna är tagna dels från öster 
ca 20 meter väster om den befintliga 
byggnaden på fastigheten 2:406, fotopunkt 
1(den högra spalten), dels från väster precis 
utanför den befintliga båthallen,fotopunkt 2 
(den vänstra spalten).

I Tanums kommun beräknas solens 
uppgång till 08.06 och solens nedgång till 
16.18 den 21 december (vintersolståndet). 
Den 21 mars (vårdagjämningen) går solen 
upp kl 5.33 och ner kl 19.10.

Innergård med glastak ger ljus.
En loftgång leder till 
studentlägenheterna på övre 
plan.

Byggnaden har fått ett ”dubbelt” klimatskal med indragna vinklade 
lägenhetsfasader och vindskyddade balkonger. Dessutom får de 
enkelsidiga lägenheterna en möjlighet att få in dagsljus från tre håll. 
Den befintliga limträstommen kan användas för att artikulera 
fasadarkitekturen. Nya bjälklag monteras i stommen. Fasaden byts ut 
mot en av trä och glas. 
Den nya byggnaden föreslås att byggas som passivhus.
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Redovisningen av solinstrålning under den 21 december redovisas på sidan 16 och visar 
ljusförhållande för årets mörkaste dag. I illustrationen är byggnaden på fastigheten Grebbestad 
2:412 ritad med samma byggnadsvolym som den har idag. Förhållandena överensstämmer 
alltså med de befintliga. Den befintliga båthallen är den byggnad som skymmer solen under 
eftermiddagstimmarna, då det enligt illustrationerna påverkar all bebyggelse inom området som 
allra mest.

Solinstrålningen för den 21 mars redovisas på illustrationerna på sidan 17. Solen står högre 
och dygnets ljusa timmar är betydligt fler. Redovisningen visar att ljusförhållandena för den nya 
bebyggelsens innergård blir goda och att även grannfastigheterna solinstrålningsgrad bibehålls.

Syftet med solstudien är att redovisa ljusförhållandena dels inne på den planerade bostadsgården, 
dels för de fastigheter som ligger norr om kvarteret som kan få mindre solinstrålning till följd av 
byggnationen. 

Riktlinjer	för	skyltning

Tanums kommun har upprättat riktlinjer för skyltning av butiks- och verksamhetslokaler inom 
kommunen. Riktlinjerna skall vara vägledande för den som behöver sätta upp en skylt, men även 
för kommunen när det gäller bedömning av bygglov och olovlig skyltning. 

I riktlinjerna anges generella riktlinjer enligt nedanstående punkter:

Skylten skall
• vara måttfull i storlek och färg
• ha fast sken om den skall vara belyst, belysningen får inte påverka närliggande bostadsfönster.
• placeras i direkt anslutning till verksamheten som skylten avser och anpassas till byggnadens 
arkitektur
• placeras så att den tillsammans med eventuellt ytterligare skyltar på samma fasad
• ger en god balans för hela fasaden och där skylten upplevs som en del av fasaden
• inte placeras på tak eller ovan takfoten
• placeras i direkt anslutning till entrén, gärna ovanför dörren eller ovanför ett skyltfönster.

Vid nybyggnad skall skyltplaceringar inarbetas i fasaderna, det är lämpligt att redan från början 
ange var skyltar skall få placeras.

I riktlinjerna beskrivs ett antal olika förekommande skylttyper. Kommunen förespråkar framförallt 
skyltar med friliggande bokstäver, eftersom de inte förvanskar byggnadens och omgivningens 
karaktär.

Planskyltar eller lådskyltar bör undvikas i kustnära tätortsmiljö eftersom de är svåra att anpassa 
både till äldre fasader och till nybyggnation. Skyltarnas utseende förvanskar oftast byggnadens 
arkitektur.

Vid behov av flera skyltar på samma byggnad är det lämpligt med en samordnad skyltning, vilket 
bör ske i dialog med fastighetsägare, verksamhetsidkare och kommun. Skyltar ovan takfot tillåts ej. 
Riktlinjer för skyltning regleras i planbestämmelserna.
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Tillgänglighet

Lägsta golvnivå är reglerad till +2,5 meter över nollnivån enligt klimat- och 
sårbarhetsutredningens rekommendationer. Med den föreslagna utformningen kan samtliga 
verksamhetslokaler och lägenheter i markplan göras tillgängliga. Maximal lutning på ramp enligt 
PBL är 1:12. En sådan ramp skall vara minst 1,3 meter bred och är den längre än 2 meter skall ett 
vilplan anordnas.

All ny bostadsbebyggelse skall anordnas med full tillgänglighet fram till entré, vilket regleras i 
bygglovet. 

Parkeringsplats för rörelsehindrade skall finnas inom 25 meter från entrén till bostäder och 
verksamheter. Minst 5 % av parkeringsplatserna bör vara reserverade för rörelsehindrade.

Trafik

I den fördjupade översiktsplanen för Grebbestad studeras möjligheten att avlasta trafiken in i 
centrala Grebbestad genom att bygga en ny infartsväg norrifrån som kommer att ansluta till Tage 
Wikströms gata nordväst om planområdet.  Detta innebär att trafiken troligtvis kommer att öka på 
Tage Wikströms gata. Tyngdpunkten för centrum i Grebbestad kommer troligtvis att förskjutas 
något västerut om infarten flyttas. 

Planändringen antas medföra en viss trafikökning på Tage Wikströms gata. För lägenhetsboende, 
ofta med färre antal bilar per hushåll, sjunker detta tal något. Vägverket anger i allmänhet en 
siffra för permanentboende om minst 5 fordonsrörelser per dygn och hushåll. Eftersom området är 
planerat för lägenheter och dessutom har närhet till service och allmänna kommunikationer, kan 
man räkna med 3 fordonsrörelser per hushåll, vilket innebär att den planerade utbyggnaden alstrar 
en trafikökning med 156 ÅDT.

Antalet arbetsplatser inom planområet beräknas vara detsamma även efter detaljplanens 
genomförande. 

Gång- och cykeltrafik

De nya byggnaderna på fastigheten 2:406 kommer förhoppningsvis att inrymma åretruntöppna 
butiker och det krävs att gaturummet utformas för att vara säkert för gående och cyklister. 
Kommunen har framfört önskemål om gångbana längs med gatufasad utmed Tage Wikströms 
gata. Förslaget innehåller en gångbana längs med hela planområdets norra del. På den 
nuvarande fastigheten 2:430 är byggnadens placering  i förhållande till gatumarken reglerad 
i planbestämmelserna. Gångbanan fortsätter förbi fastigheten 2:406 fram till hamnplanen. I 
detaljplanen säkras en passage för gångtrafik från Tage Wikströms gata mot naturområdet som 
ligger söder om planområdet. Gångpassagen föreslås ligga mellan fastigheten 2:412 och 2:430.
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Parkering

Parkering för verksamheter och boende kan anordnas inom nuvarande fastighet 2:430 och 
2:412. För byggnaden på fastigheten 2:412 medges boendeparkering i garage i bottenplanet. Det 
beräknande antalet parkeringsplatser inom planområdet är totalt 102 st, 7 av dessa p-platser är 
kommunala. Utöver dessa finns 4 befintliga p-platser söder om fastigheten 2:406. 

Parkeringsplats för rörelsehindrade skall finnas inom 25 meter från entrén till bostäder och 
verksamheter. Minst 5 % av parkeringsplatserna bör vara reserverade för rörelsehindrade.

Utfarten från de nya bostäderna skall ske mot Tage Wikströms gata. 

Behovet av p-platser för butiker/kontor är 1 p-plats/50 m2, för lägenheter är motsvarande siffra 1 
p-plats/ lägenhet. Kartan på sidan 20 visar p-platsernas läge och antal.
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Antal p-platser; behov Föreslagna p-platser i planen
ca 1500 m2 kontors-/
butikslokaler

30 st 83 st(utöver befintliga 
7 kommunala + 4 inom 
fastigheten 2:406ca 50 lägenheter 50 st

Geotekniska	rekommendationer
Mark

Nivåer och utformning av gårdsplaner och grundläggning av byggnaderna bör utföras på ett 
sådant sätt att dels godtagbar översvämningssäkerhet uppnås och dels att sättningsproblematiken 
kan hanteras. Även stabiliteten för schakter måste beaktas. Sättningar pågår i området och 
ytterligare markbelastningar utan några förstärkningsåtgärder bör i möjligaste mån undvikas. 
Åtgärder som kan ge permanenta grundvattensänkningar bör undvikas. 

Innan markradonundersökning utförts gäller att planerad bebyggelse, där människor stadigvarande 
kommer att vistas, skall utföras med radonsäker grundläggning.

Grundläggning av byggnader

Den mycket kompressibla jordartsbildningen innebär att grundläggningen av planerad bebyggelse 
bör utföras på pålar slagna till stopp mot berg eller annan fast botten. Befintliga byggnader inom 
området är pålade till fast botten. Byggnaden på fastigheten 2:406 har en färdiggolvnivå som 
ligger under +2,5 m ö h och är grundlagd med en vattentät bassängkonstruktion för att undvika 
inträngning av havsvatten vid höga vattenstånd. 

De nya byggnaderna skall byggas med vattentät konstruktion upp till +2,5 m ö h (RH 70).

Kompletterande geoteknisk utredning

För att ge säkrare underlag för bebyggelsens grundläggning och för utformning av kringliggande 
mark rekommenderas att för projektet anpassade geotekniska undersökningar utförs. 

En viktig fråga är sättningsförhållandena för marken kring och under byggnaderna och hur 
uppfyllningar skall utformas på ett optimalt sätt för att inte sättningsskador skall uppstå. Även 
geotekniska undersökningar för underlag för dimensionering av eventuella schakter önskas inom 
fastigheten 2:412.

Tekniska	frågor
Renvatten- och spillvattenavloppsnät

Befintliga fastigheter inom planområdet är anslutna till det kommunala verksamhetsområdet för 
renvatten och spillvattenavlopp. Ledningarna ligger i Tage Wikströms gata norr om planområdet, 
servisavsättningar finns för kringliggande byggnader längs sträckningen. Spillvattenavlopp från 
fastigheterna avleds norrut till ledning i Tage Wikströms gata och vidare till avloppspumpstation 
i planområdets nordöstra hörn. I fastighetsgränsen mellan Grebbestad 2:412 och 2:430 ligger en 
tryckstegringsledning. Ledningen skall flyttas vid planens genomförande. Kommunen har föreslagit 
att tryckstegringsledningen skall ligga i gatumark öster och söder om planområdet och kommer i sin 
helhet att ligga utanför planområdet.
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Befintlig byggnad på fastigheten 2:406 inrymmer i nuläget utrymmen för kontor- och handel. 
Den planerade framtida användningen är verksamheter i bottenplanet mot hamnplan och mot Tage 
Wikströms gata samt lägenheter. 

Den nya byggnationen/ombyggnationen inom fastigheterna 2:430 och 2:412 beräknas omfatta ca 
40 lägenheter och ca 1500 kvm yta för handel, vård och kontor. 

Dimensionerande belastning — renvatten och spillvatten

Anslutning av tillkommande bebyggelse på fastigheten 2:430 och 2:412 till kommunalt vatten- 
och avlopp kan tidigast ske år 2011 eller när det nya reningsverket i Grebbestad är i bruk eftersom 
reningsverket saknar kapacitet för en ökad belastning. För den tillkommande bebyggelsen  av 
bostäder och verksamhetslokaler i kvarteret beräknas en vatten och spillvattenförbrukning på ca 17 
m3/dygn.

Enligt kommunens schablonberäkning innebär en ändrad användning inom den befintliga 
fastigheten Grebbestad 2:406 att 12 boendeenheter motsvarar den nuvarande användningen av 
de två övre planen som medger 107 kontorsarbetsplatser på de två övre planen. Den planerade 
anslutningen till vatten och avlopp av 12 lägenheter inom den befintliga fastigheten Grebbestad 
2:406 innebär troligtvis ingen förändring av belastningen på Grebbestads reningsverk. 

Anslutning av ytterligare lägenheter kan ske när det nya reningsverket är i bruk.

Dagvatten-	och	dränvatten

Planområdet utgörs av ett 1,1 ha stort avrinningsområde. I dagsläget är större delen av de fria 
ytorna inom planområdet hårdgjorda, ca 0,6 ha. Det finns idag ett markförlagt ledningssystem för 
dagvatten inom hela området och samtliga fastigheter är anslutna till det kommunala dagvattennätet. 

Den planerade byggnationen på fastigheten 2:430 innebär att man skapar gröna ytor inom 
kvarteret med gräsytor och andra planteringar. Gångvägar och parkeringsytor inom kvarteret skall 
anläggas i infiltrerande material. Dagvattenavbördning beräknas ske i första hand genom befintligt 
ledningssystem för dagvatten och utöver det genom markinfiltration LOD.

 
El

Nybyggnationen kommer att anslutas till befintligt elnät.

Avfall

Avfallshanteringen sker i enlighet med kommunens renhållningsordning och avfallsplan, vilken 
har som målsättning att alla verksamheter och boende källsorterar och komposterar. Söder om 
planområdet ligger en återvinningsplats.

Ett gemensamt sophus skall finnas för hela kvarteret. Sophuset placeras vid infarten till 
boendeparkeringen i den nordöstra delen av området. I anslutning till denna parkeringsplats finns 
det även en inlastningszon till befintliga verksamheter på fastigheten 2:406.
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Hälsa och säkerhet
Radon

Berggrunden är radioaktiv i hela Bohuslän. Radonet kommer in i byggnaden genom otätheter i 
grundkonstruktionen. Byggnader skall utföras radonsäkert såvida inte 200 Bq/m3 inomhusluft kan 
erhållas med lägre radonskydd, vilket ska visas vid bygglovgivning. Problemet kan lösas genom 
radonsäker grundläggning.

Enligt de geotekniska undersökningar som utförts är området ett lågriskområde.

Risker
Översvämningsrisk

I Tanums kommun räknar man generellt med att lägsta inträngningsnivå för vatten vid 
nybyggnation skall vara +2,5 meter över nollnivån(höjdsystem RH 70) enligt klimat- och 
sårbarhetsutredningens rekommendationer efter beräkningar av möjlig framtida havsnivåhöjning.

Inom planområdet är lägsta golvnivå satt till +2,5 meter över nollplanet (RH70) såvida 
inte byggnaden utförs översvämningstålig upp till +2,5 meter över nollplanet (RH70), vilket 
regleras med planbestämmelse. Ett exempel på översvämningståligt utförande kan vara att 
grundkonstruktionen utförs som en bassäng med entréerna på ett högre plan än marknivån.

Brand

Planförslaget medger byggande av centrumbebyggelse inom hela planområdet. Beroende på 
efterfrågan av bostäder i Grebbestad kan kvarteret komma att byggas ut etappvis. Troligtvis 
kommer i så fall Båthyllan att finnas kvar längre. En konsekvensanalys och åtgärdsförslag i 
händelse av brand för ett sådant scenario har utförts av Prevecon AB. 

För att kunna bebygga fastigheten 2:430 och del av 2:412 på det sätt som detaljplanen medger 
och ändå under en mellanperiod kunna ha verksamheten i båthallen kvar krävs att en brandvägg av 
brandklass REI 60 uppförs på båthallen i hela fasaden som vätter mot fastigheten 2:430. Befintlig 
port skall ersättas av en brandskjutport eller flyttas. Avståndet mellan den befintliga båthallen och 
nybyggnationen skall vara minst 10 meter. Är avståndet mindre än 15 meter skall inga fönster eller 
utrymningsvägar placeras i fasader mot båthallen. Är avståndet 15 meter eller mer kan fönster och 
utrymningsvägar utföras på fasad mot båthall. 

En båtbrand ger även stora mängder toxiska brandgaser som kommer att spridas över 2:430 och 
intilliggande byggnader. En exponering utomhus under flera minuter bedöms påverka människors 
hälsa negativt. Sannolikt kommer inte människor i närheten att vara kvar utomhus utan gå in. 
Boende med stängda fönster och ventilation i närområdet bedöms inte påverkas negativt av 
brandgasernas toxicitet.

Planbestämmelse reglerar utformning av brandskydd i båthall enligt utredningens åtgärdsförslag.

”6 Åtgärdsförslag

Infallande strålning är beroende av hur nära byggnaden på fastighet 2:430 uppförs båthallen. Om 
byggnaden uppförs mer än 50 meter från bygganden behöver inga åtgärder på fastigheten vidtagas. 
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Dock skall inga utrymningsvägar ligga i fasad som vetter mot båthallen.

Om byggnaden uppförs närmre än 50 meter från fastigheten krävs åtgärder på antingen båthallen 
eller på byggnaden på 2:430.

Eftersom räddningstjänsts insatstid till båthallen är 20 minuter kan räddningstjänstens insatser 
inte tillgodoräknas. För att hindra att brandgas i närliggande byggander och att människor inte 
skall vistas utomhus på grund av hälsorisken från brandrök föreslår vi att det befintliga brandlarmet 
kopplas till räddningstjänst där räddningsledaren i tidigt skede kan ta beslutet om VMA (Viktigt 
meddelande till allmänheten). Möjlighet till central avstängning av ventilation bör finnas. Om 
byggnaden uppförs närmre än 50 meter från båthall föreslår vi följande åtgärder .

• Fasadvägg på 2:430:
Fasad och taktäckning på fastighet 2:430 som ligger inom 50 meter från båthall utförs med 
obrännbart material utan fönster. Ingång till fastighet får ej ligga på exponerade fasader närmre än 
70 meter från båthall.

• Brandvägg/betongvägg
Beräkningar visar att om ytterväggen inte rasar kommer strålningspåverkan från branden att kraftigt 
reduceras. För att åstadkomma detta skall båthallens yttervägg/vägg mot lågdel som vetter mot 
fastighet 2:430 utföras som en brandvägg i brandteknisk klass REI 60. Befintlig port ersätts av 
brandskjutport alternativt flyttas. Utförande och placering av port får vidareutvecklas.

A: Om en brandvägg utförs på halva höjden på hela fasaden som vetter mot 2:430 kan en byggnad 
utföras 35 meter från båthallen under förutsättning att inga utrymningsvägar och fönster placeras i 
fasad mot båthallen. Om byggnaden utförs 50 meter från båthallen kan utrymningsväg och fönster 
utföras på fasadvägg mot båthall.

B: Om en brandvägg uppförs i hela fasaden på båthallen som vetter mot 2:430, kan en byggnad 
utföras 10 meter från båthallen under förutsättning att inga utrymningsvägar och fönster placeras i 
fasad mot båthallen. Om byggnaden utförs 15 meter från båthallen kan utrymningsväg och fönster 
utföras på fasadvägg mot båthall. Dock gäller att minsta avstånd mellan 8 meter från lågdelen av 
båthallen och ny byggnad enligt BBR.

• Sprinklerinstallation i båthallen.
Förutsätter att lokalen är uppvärmd. En sprinklerinstallation kräver särskild utredning, bland annat 
erfordas stora mänder vatten.
En sprinklerinstallation tar inte bort röken för uppkommen brand, den är inte heller helt släckande 
men reducerar brandens omfattning. Vid sprinklerinstallation i båthallen kan därför avstånd enligt B 
ovan användas.”

Utdrag ur utredning ” Åtgärdsförslag av brandskydd i båthall vid byggnation av Grebbestad 
2:430” 2009-09-02.

Markföroreningar

Samtliga fastigheter inom planområdet är registrerade i Länsstyrelsens databas över eventuellt 
förorenade områden, MIFO-databasen. (Metodik för Inventering av Förorenade Områden)
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I MIFO-databasen klassificeras de aktuella fastigheterna i olika riskklasser, där klass 1 innebär 
mycket stor risk och klass 4 innebär liten risk. Fastigheterna inom planområdet är klassificerade 
enligt följande:

Grebbestad 2:412 — klass 4 med motiveringen att verksamheten är relativt ny och att 
oljeavskiljare varit ansluten till kommunalt spillvattennät under hela verksamhetstiden. Alla öppna 
markytor är asfalterade och avspolning av båtar har enbart skett under begränsad tid.

Fastigheterna Grebbestad 2:430 och 2:406 har riskklass 3, d v s måttlig risk med motiveringen 
att på fastigheten Grebbestad 2:406 förekom viss målning av båtbottnar under ca 20 år(fram till ca 
2005). På fastigheten Grebbestad 2:430 förekom målning av båtbottnar samt hantering av oljor och 
övriga färger. Målning av båtbottnar före sjösättning förekommer fortfarande. Före 2002 var inte 
alla markytor asfalterade. Ingen bottenspolning av båtar har skett på någon av fastigheterna.

Bygglov inom kvartersmark kan endast beviljas efter att en markundersökning genomförts som 
påvisar markens lämplighet för föreskriven användning. Behov och avgränsning av en översiktlig 
markmiljöundersökning ska ske i samråd med kommunens miljöavdelning. Ansvaret att utföra 
utredningen åvilar på exploatören och/eller verksamhetsutövaren.

Trafikbuller

På uppdrag av Tanums kommun 
har Vectura gjort en trafikutredning 
för Grebbestad tätort. Syftet med 
trafikutredningen är att beskriva nuvarande 
trafikmängder under vinter- respektive 
sommarhalvåret, beskriva vad kommande 
exploateringsområden kan innebära för 
trafikmängderna i Grebbestad, beskriva hur 
olika åtgärder påverkar trafikbelastningen 
på väg 163, beskriva hur de ökade 
trafikmängderna påverkar bullernivåer och 
miljökvalitetsnormer i Grebbestad. 

Trafikflöden

Relevanta trafikflöden för planområdet 
är delvis hämtade ut Vecturas rapport 
”Grebbestad – Trafikutredning” från 2009-04-23. Viss reservation gör Vectura då högtrafikflödena 
inte mätts ännu utan beräknats.

Vecturas rapport gör först en flödesberäkning och analys utifrån undersökningar och nya 
exploateringars förmodade effekter. Undersökningarna är gjorda dels av Vägverket och dels av 
kommunen. Därefter beräknar man effekterna av tre åtgärder, vilka kan genomföras oberoende 
av varandra. Åtgärd 1 ”utbyggnad av västra vägen”. Åtgärd 2 ”förbifart Grebbestad” (öster om 
samhället) och 3 ”infartsparkeringar”. Åtgärd 1 och 3 påverkar flödena kring planområdet, medan 
åtgärd 2 har mindre betydelse för detta område.

Flöden på Tage Wikströms gata (TW) finns inte i Vectura rapporten, men utifrån den och 

  
 

 

 

Grebbestad centrum Väst med väg 163, Sövallsvägen (väg 1010), Tage Wikströms gata (TW 

gata) och väg 1009. Mätpunkter för Vägverkets trafikflödesmätningar A, B och C 

A väg 1010  
B 

C väg 1009 

Väg 163 

TW gata 

Grebbestad centrum väst med väg 163, Sövallsvägen(väg 1010), 
Tage Wikströms gata(TW gata) och väg 1009. Mätpunkter för 
Vägverkets trafikflödesmätningar A, B, C.
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vägverkets mätpunkter på väg 1010 (2 punkter) och 1090 (en punkt) har flöden både vid lågtrafik 
(årssnitt) och vid högtrafik (sommar) kunnat skattas.

Lågtrafik Högtrafik
TW gata 200 1000
Väg 163 2500 5600
Väg 1010 600 2300
Infartsparkering Ingen effekt Ingen effekt

Tabell 1. Trafikflöden för hög- och lågtrafik efter planerade exploateringar i Grebbestad. Väg 1010 har trafikmätpunkt 6 
i Vecturarapporten. 

Riksdagens buller- och vibrationsriktvärden
   

Ekv dB(A) Max dB(A) Vibr. mm/s
Ute (fasad) 55 70
Uteplats 70
Inne 30 45 0,4

Tabell 2. Riksdagens riktvärden som överensstämmer med Vägverkets planeringsmål.  

Bullerberäkningar

Beräkningspunkten ligger 8 m från vägmitt på Tage Wikströms gata (TW). Fasadkorrigering görs 
men har liten inverkan.

Lågtrafik 2m Högtrafik 2m Lågtrafik 4m Högtrafik 4m
Ekv dB(A) 46 53 47 53
Max dB(A) 84 84 83 83

Tabell 3. Beräknade bullernivåer. Meterangivelsen är beräkningspunktens höjd över mark.

Ekvivalentnivåerna är högre vid högtrafik medan maxnivåerna är ganska konstanta (tabell 3). 
Bullernivån skiljer inte så mycket mellan gatunivån (2,0 m) och för planet ovanför (4,0 m). Detta 
beror på att ljudnivån minskar ganska litet med 2 m skillnad och dessutom ökar snarare ljudet från 
avlägsnare bullerkällor som väg 163 och väg 1010.

Två punkter vid TW gata har beräknats men de ger nästa samma resultat och därför redovisas bara 
en beräkningspunkt.

Den delen som vätter mot hamnen (söderut) exponeras mot väg 163. Det finns separerade 
byggnader mellan väg 163 och hamnområdet, men  då ljudnivån är så låg (tabell 4) har inte 
skärmeffekten, som skulle sänkt den ytterligare beräknats. En del av ljudet skärmas av berget söder 
om planområdet.

högtrafik
Ekv dB(A) 43
Max dB(A) 54

Tabell 4. Beräknade bullernivåer söder om planområdet (mot hamnen).

Ljudnivåerna klarar riktvärdena för ekvivalent ljud, men inte för maxvärdena mot TW gata. Detta 
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beror på närheten till gatan. Att förlägga bostäderna till andra planet har ingen större betydelse 
för bullret. Höga maxvärden får man även om trafikflödet är mycket litet. Detta behöver alltså vid 
små trafikflöden, som det är frågan om här, inte innebära någon väsentlig störning. Troligen är det 
ganska tyst nattetid då det är mycket lite personbilstrafik och förmodligen ingen tung trafik alls. 

I beräkningarna förutsätts att åtgärderna för att förbättra trafikflödet genomförs. Genomförs de inte 
har detta inte så stor betydelse för bullernivån i just detta planområde, det kan snarare innebär något 
lite mer trafik både på väg 1010 och på TW gata om de genomförs.

Miljökvalitetsnormer

Mätningar av luftföroreningar har utförts av Luft i Väst under 2004. Enligt dessa mätningar 
överskrids inte miljökvalitetsnormerna i dagsläget i Grebbestad. I bedömningen har man tittat på 
nivåerna av kvävedioxid NO2 och mängden partiklar PM10 i luften.

I Vecturarapporten redovisas beräknade värden för den framtida trafiksituationen i Grebbestad 
vid fullt utbyggda detaljplaner. Beräkningarna visar att utbyggnaderna inte kommer att bidra till att 
kvalitetsnormerna för NO2 och PM10 överstigs. Beräknade årsdygnsnivåer för PM10 är 18 μg/m3. 
Beräknade årsdygnsnivåer för NO2 är 20 μg/m3. 

Det bedöms att det aktuella tillskottet av bebyggelse och fordonstrafik, som följer då detaljplanen 
genomförs, inte medför risk för att gränsvärden för kvävedioxid, kväveoxid, svaveldioxid, bly och 
partiklar ( PM 10 ) i utomhusluft kommer att överskridas inom området. Miljökvalitetsnormerna 
föreskriver kvalité på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt för att skydda människors varaktiga 
hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador på människors hälsa eller miljön.

Miljökvalitetsnorm Uppmätta värden i Grebbestad(2004)
Kvävedioxid 60 μg/m3

 (dygnsmedelvärde) 20 μg/m3.
Kväveoxid 30 μg/m3 (årsmedelvärde)
Svaveldioxid 100 μg/m3

 (dygnsmedelvärde)
Bly 0,5 μg/m3 (årsmedelvärde)
Partiklar(PM10) 50 μg/m3

 (dygnsmedelvärde) 18 μg/m3

Tabellen visar gränsnivåer för föroreningar i utomhusluft (miljökvalitetsnormer) samt de uppmätta värdena i 
Grebbestad.

Revidering
Efter utställning har planhandlingarna reviderats. Syftet med revideringen är att undvika 

oklarheter i bygglovsskedet. 

Planbeskrivningen har ändrats på nedanstående punkter:
• Under rubriken ”Tillgänglighet” på sidan 19 har text angående parkeringar för rörelsehindrade 
lagts till.
• Under rubriken ”Renvatten- och spillvattenavloppsnät” på sidan 22: ” Den planerade framtida 
användningen av de två övre planen är att inreda 12 lägenheter.” har ändrats till ”Den planerade 
framtida användningen är verksamheter i bottenplanet mot hamnplan och mot Tage Wikströms 
gata samt lägenheter.”
• Under rubriken ”Dimensionerande belastning — renvatten och spillvatten” på sidan 22: Tex-
ten ”En ändrad användning inom den befintliga fastigheten Grebbestad 2:406 innebär troligtvis 
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ingen förändring av belastningen på Grebbestads reningsverk. Nuvarande bygglov medger ca 107 
kontorsplatser på de två övre planen, vilket enligt kommunens beräkning motsvarar en belastning 
på avloppsanläggningen med 32 personekvivalenter. Enligt kommunens schablon bor det i ge-
nomsnitt 2,7 personer i varje boendeenhet. 12 boendeenheter motsvarar då en avloppsbelastning 
på 32 personekvivalenter. Enligt dessa beräkningar medför ombyggnaden ingen ökad belastning 
på avloppsanläggningen. ”

Har ändrats till:

” Enligt kommunens schablonberäkning innebär en ändrad användning inom den befintliga 
fastigheten Grebbestad 2:406 att 12 boendeenheter motsvarar den nuvarande användningen av de 
två övre planen som medger 107 kontorsarbetsplatser. Den planerade anslutningen till vatten och 
avlopp av 12 lägenheter inom den befintliga fastigheten Grebbestad 2:406 innebär troligtvis ingen 
förändring av belastningen på Grebbestads reningsverk. 

Anslutning av ytterligare lägenheter kan ske när det nya reningsverket är i bruk.”

• Under rubriken ”Dagvatten och dränvatten” på sidan 22 har texten förtydligats angående den 
befintliga anslutningen till det kommunala dagvattennätet.
• Under rubriken ”Översvämningsrisk” på sidan 23 har texten angående grundkonstruktionens 
utförande ändrats från vattentät till översvämningstålig och en förklarande text lagts till.
• Ny rubrik och ny text: ”Markföroreningar” på sidan 25
• Tabell som visar gränsnivåer för föroreningar i utomhusluft (Miljökvalitetsnormer) samt upp-
mätta värden i Grebbestad har lagts till i under rubriken Miljökvalitetsnormer.

Genomförandebeskrivningen har ändrats på nedanstående punkter:
• Under rubriken ”Vatten och avlopp” på sidan 5 har texten ändrats från ” Den nya byggnatio-
nen inom området beräknas omfatta ca 40 lägenheter i flerbostadshus och ombyggnationen av 
befintlig byggnad på fastigheten 2:406 beräknas inrymma ytterligare 12lägenheter.” till ” Den nya 
byggnationen inom området beräknas omfatta ca 40 lägenheter i flerbostadshus och ombyggnatio-
nen av befintlig byggnad på fastigheten 2:406 beräknas inrymma ytterligare lägenheter.”
• Under rubriken ”Vatten och avlopp” på sidan 6 har texten förtydligats angående den befintliga 
anslutningen till det kommunala dagvattennätet.

Plankartan har ändrats på nedanstående punkter:
• Ny planbestämmelse har lagts till under rubriken byggnadsteknik; ”Yttervägg i bostadslägen-
het ska utformas så att trafikbuller inomhus ej överstiger 30 dBA ekvivalent nivå och ej 45 dBA 
maximalnivå. Uteplats och balkong ska utformas så att trafikbuller ej överstiger 55 dBA ekviva-
lent nivå och 70 dBA maximalnivå.” 
• Planbestämmelsen b2 har omformulerats: ”Lägsta nivå över färdigt golv (ÖFG) är +2,5 meter 
över nollplanet (RH70) såvida inte byggnaden utförs översvämningstålig upp till +2,5 meter över 
nollplanet (RH70)”. Planbestämmelsen b3 har tagits bort.
• Sista meningen i användningsbestämmelse C och CD har ändrats från ” Mot Tage Wikströms-
gatan och mot hamnplanen skall det vara verksamheter i bottenplanet” till ” Mot Tage Wikströms-
gatan och mot hamnplanen godtas endast verksamheter i bottenplanet”.
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Illustrationskartan har ändrats på nedanstående punkter:
• Texten vid hus A har ändrats från ” Kontorslokaler i plan 2 och 3 omvandlas till 12 lägenhe-
ter” till ”Lägenheter + verksamhetslokaler i bottenplan mot hamnplan och mot Tage Wikströms 
gata.”
• Avloppspumpstationen framför järnhandeln angavs tidigare felaktigt som transformatorstation, 
vilket har reviderats.
• Höjdangivelser på illustrationskartan har justerats.

Den administrativa kartan har ändrats på nedanstående punkter:
• En allmän bestämmelse har införts angående förorenad mark: ”Bygglov inom kvartersmark 
kan endast beviljas efter att en markundersökning genomförts som på visar markens lämplighet 
för föreskriven användning.”

Medverkande	i	planarbetet

Detaljplanen är upprättad av Sjölén & Hansson Arkitekter på uppdrag av fastighetsägaren 
Grebbestad Magasin & Fastigheter AB. Från kommunen har planarkitekt Moa Leidzén medverkat.

Övriga medverkande: 

Trafikutredning  Björn Hermansson, Dalslands miljökontor
Geoteknisk utredning  WSP Samhällsbyggnad i Göteborg
Riskutredning   Prevecon, Göteborg
PM VA    AqVAtech, Hunnebostrand

Upprättad av Sjölén & Hansson Arkitekter AB 2009-09-08

Reviderad 2010-03-02

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA


