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Uppdrag - Syfte 
På uppdrag av Sven Bolinsson har Vectura utfört en geoteknisk undersökning 
och utredning för en detaljplan på fastighet Resö 8:69 där 6 enplans bostäder 
planeras uppföras. 

Underlag 
 Fältarbeten utförda 2013-12-03 i samarbete med Hans Alfredson (HA Geo 

AB)  
 Grundkarta 
 Illustrationsskiss av fastigheter, Västarkitekter AB.  
 Utkast till samrådshandling, Västarkitekter AB 

Mark, vegetation och topografi 
Det undersökta området består huvudsakligen av naturmark med barrskog, se 
bild 1. Området sluttar svagt åt väster och söder. Området begränsas i norr av 
Resövägen, i väster av Holmbacksvägen samt i söder av befintligt 
bostadsområde.  
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Bild 1. Den röda markeringen på översiktsbilden visar ungefärligt läge för 
undersökningen och detaljplanen. 

Geotekniska förhållanden 
 
Området utgörs till stora delar av berg i dagen eller av ett tunt mosstäcke av ca 
0.2-0.3 m på berg. Området i söder närmast befintlig transformatorstation och 
stengärdesgård har jordtäcken på ca 0.3-0.6 m, se bild 2. Ställvis finns mindre 
”hålor” med tunna jordtäcken av grusig Sand. Sten och block har påträffats ytligt 
med storlek huvudsakligen < 0.5 m. 
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Bild 2. Den röda markeringen på ritningen visar ungefärligt läge för 
undersökningen och detaljplanen.  
 

Geohydrologiska förhållanden 
I södra delen av området uppmättes en grundvattennivå i de ytliga jordlagren till 
ca 0.3 m under markytan.  

Risk för blocknedfall och ras 
Ingen risk för blocknedfall bedöms för befintliga förhållanden. Berget i dagen 
består huvudsakligen av flata berghällar. 

Markradon 
Mätning av markradon i jorden har utförts i 2 punkter vid fältbesöket den 3/12-
2013 med emanometer (Markus10) som mäter radonhalten i jordens porluft. I 
övriga punkter var marken vattenmättad och det gick inte att mäta alls.  
 
Våra mätningar gav inget utslag för markradon. Mätningen av markradonhalten i 
jorden påverkas dock av jordens vattenmättnadsgrad. Vid mättillfället var 
grundvattennivån hög. Radongasen kan då hållas kvar i vattenfyllda 
porutrymmena och låga värden eller nollvärden kan uppmätas. Således finns det 
stor risk att våra mätningar ej ger tillförlitliga värden. Bäst förutsättningar för 
radonmätning i jord är under torrväderlek och låga grundvattennivåer, således 
under sommarhalvåret. 
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Radonmätning kan även utföras med gammaspektrometer direkt på berghällen, 
detta kan ge mer tillförlitliga mätresultat under dessa förhållanden. Att hyra 
sådan utrustning bedöms kosta ca 3000-4000 kr/dag, plus att kostnaden för 
utbildad personal tillkommer. 
 
Tanums kommun är beläget i ett område med risk för höga markradonhalter, 
där särskilt bohusgraniten är uranrik. Hällmark i dessa områden är att betrakta 
som högradonmark. Se bild 3a) och b) nedan som visar gammastrålningen från 
uran, skalan går från grönt till rött, där röd färg markerar hög koncentration av 
gammastrålning från uran. Från uran bildas isotopen radon-222.   
 

 
Bild 3a) Översiktsbild över gammastrålningen från uran i bergrund och mark i 
västra Sverige. Källa: SGU kartgenerator: Geofysik, uran. 
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Bild 3b) Översiktsbild över gammastrålningen från uran i bergrund och mark i 
västra delen av Tanum. Resö syns i mitten av bilden. Källa: SGU kartgenerator: 
Geofysik, uran.  
 
Med vetskapen om att Tanum klassas som högradonmark och det undersökta 
området till stora delar består av berg i dagen och grundläggning av byggnader 
kommer ske på fyllning på berg/plansprängt berg rekommenderas att husen 
byggs radonsäkert. Detta innebär att husen bör byggas med tät grundläggning 
och/eller ventileras och rörgenomföringar utföras tätade. Markradonrisken kan 
eventuellt klassas ned om mer tillförlitliga mätresultat kan uppnås.  
 

Totalstabilitet 
 
Stabiliteten bedöms vara tillfredsställande för befintliga förhållanden och 
planerad villabebyggelse bedöms kunna utföras med tillfredställande stabilitet.  
 

Infiltration och dagvatten 
 
På fastigheten är jordlagren tunna och berget kan anses vara tätt vilket bedöms 
resultera i att endast en liten del av nederbörden infiltreras lokalt på tomten. 
Marken på fastigheten, och således berget, lutar huvudsakligen åt vägdiken 
vilket gör att dagvattnet rinner ut till vägdikena. Möjligheten att leda bort 
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dagvattnen till vägdikena bedöms även efter att de planerade bostäder uppförts 
vara goda och inte förändra grundvattenförhållandena i området. 
 

Grundläggning 
 
Grundläggning kan utföras på packad fyllning på berg efter att de ytliga 
jordlagren schaktats bort. 
 

Rekommendationer för planarbetet 
 
Inga särskilda rekommendationer behövs ur ett geotekniskt perspektiv förutom 
att man skall beakta risken för radon i berggrunden.  
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Fotobilaga 
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Foto 1. Vy söderut från resövägen.

 
Foto 2. Vy mot sydost från resövägen 
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Foto 3. Vy österut från holmbacksvägen.

 
Foto 4. Vy mot nordost från holmbacksvägen. 
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Foto 5. Vy mot sydost från holmbacksvägen stengärdessgården.

 
Foto 6. Vy västerut mot holmbacksvägen 
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Foto 7. Vy norrut med befintliga byggnader i ryggen 
 


