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Information om nybyggnad av kommunalt VA i Hamburgsund 
Tanums kommun planerar att inom nästa år (2022) bygga om det kommunala 

ledningsnätet för vatten och avlopp inom delar av Hamburgsund.  

Omfattning 

Projektet innebär nybyggnad av kommunala vatten-, spill1- och dagvattenledningar2 

som ersättning för befintliga ledningar. Befintliga ledningar i området är av hög ålder 

och behöver bytas ut.  

Planerad ledningsförläggning kommer att ske i och i nära anslutning till de befintliga 

vägarna Länsvägen, Gamla vägen och Strandvägen. Projektet har blivit uppdelat i 

följande tre delar: 

• Grunduppdrag, ledningsförläggning från korsningen Skolvägen/Strandvägen och 

upp till korsningen Strandvägen/Länsvägen. Ledningsförläggningen sker i 

huvudsak parallellt (öster om) med Strandvägen.  

• Option 1, ledningsförläggning i Gamla vägen, från korsningen Gamla 

vägen/Länsvägen till korsningen Gamla vägen/Alvins väg.  

• Option 2, ledningsförläggning i Länsvägen, från korsningen 

Strandvägen/Länsvägen till korsningen Länsvägen/Gunnebovägen.  

Objektets läge, med schematisk ledningsdragning, framgår av orienteringskartan nedan.  

 
1 Spillvatten är avlopp från bad, disk, tvätt, spolvatten från toalett samt vatten från golvbrunn i våtutrymmen, 

alltså allt avlopp inifrån huset. Ibland används avlopp som en samlingsterm för både spillvatten och dagvatten, 

men i detta fall är det viktigt att skilja på dessa.  
2 Dagvatten är regn- och/eller smältvatten som tillfälligt avrinner från tak- och markytor. Även dräneringsvatten 

räknas till dagvatten. 



 

Figur 1 Läget för planerad ledningsförläggning 

Tidplan 

Den övergripande förprojekteringen (planläggningen) av det nya ledningsnätet är 

avslutat och kommunen har påbörjat en upphandling av en totalentreprenör som blir 

ansvarig för genomförandet.  

Entreprenaden förväntas påbörjas under Mars 2022. Utförandet beräknas ta cirka 9 

månader, med ett uppehåll under sommaren. Det finns vid offentliga upphandlingar 

alltid en risk att beslutet överklagas av andra entreprenörer vilket kan skapa en viss 

osäkerhet i tidplanen. 

Det är ännu inte tagits slutgiltigt beslut på om enbart grunduppdraget eller om 

grunduppdraget och någon, eller båda, av optionerna kommer att genomföras. Mer 

information om detta kommer att ges längre fram.  

Arbetenas genomförande 

Anläggningsarbetena kommer att genomföras genom att befintliga ledningar schaktas 

upp och ersätts. Då schaktning kommer att genomföras kommer detta att medföra viss 

tillfällig påverkan i området. Denna påverkan gäller störning från maskiner då 

anläggningsarbetena pågår samt påverkan på framkomligheten. Tanums kommun 

kommer att arbeta för att denna påverkan blir så liten som möjligt. 

Innan arbetena påbörjas kommer en besiktning av fastigheter i området att utföras och 

ni kan därför komma att bli kontaktade av en besiktningsfirma. Alla fastighetsägare, 

verksamhetsutövare etc. som får detta informationsbrev kommer inte att bli kontaktade 

av besiktningsfirman. Inför upphandlingen har det utförts en riskanalys av de planerade 



arbetena. Omfattningen av besiktningen följer den rekommendation på besiktning som 

däri ges.   

 

Vidare information 

Vi återkommer med mer information om projektet längre fram.  

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar! 

 

Med vänlig hälsning 

Tekniska förvaltningen, Tanums kommun 

Gunnar Jungqvist, projektingenjör  

0525 – 18388  

gunnar.jungqvist@tanum.se 
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