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1 OBJEKT 
 

På uppdrag av Trivselhus, har Tellstedt i Göteborg AB utfört en 
geoteknisk utredning för rubricerat projekt.  
Denna projekterings PM/Geoteknik sammanfattar förutsättningarna inför 
byggnationen av bostadshus och anslutningsväg till området. 

2 ÄNDAMÅL 
 

Projekterings PM/Geoteknik syftar till att redovisa sammanställt härledda 
värden, vilka skall utgöra underlag inför detaljplanearbetet. 
Stabilitetsförhållanden, sättningsegenskaper för leran och 
rekommendationer för grundläggning redovisas också i PMet. Höjder i 
PMet anges i RH70. 
 

3 UNDERLAG FÖR PROJEKTERINGS PM 
 

• Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik från Tellstedt i 
Göteborg AB, uppdragsnummer: 112-187, daterad 2013-06-
28,”Ertseröd 1:5 Grebbestad, inför detaljplan” 

 
4 BESKRIVNING AV GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 
 
4.1 Topografi och ytbeskaffenhet  

Hela detaljplaneområdet är beläget i Ertseröd, Grebbestad, Tanums 
kommun. Söder om detaljplaneområdet löper Tanumsstrandsvägen i 
sydväst nodostlig riktning och ca 300 meter i nordostlig riktning löper 
länsväg 163 mot Grebbestad. Detaljplaneområdet kan delas upp i två 
delområden ett västlig och ett östligt. Den östra delen av 
detaljplaneområdet utgörs till största delen av tidigare odlings/ängsmark. 
Mellan det östra och västra delområdet går berget i dagen och når upp 
till ca +27. Runt berget finns skog och mellan delområdena finns ett röse 
med större stenar. Dessa kan antingen ha transporterats av inlandsisen, 
men blockens form och storlek tyder mer på att de forslats dit från t.ex. 
en närliggande åker. Utmed det östra delområdets östra rand löper ett 
dike i nordväst sydostlig riktning.  Nivån i dikets nordvästra del är ca 
+11,5 och i den sydöstra delen ca +11,9. Marknivån inom östra 
delområdet lutar generellt från berget i väster mot öster. Nivåskillnaderna 
inom nybyggnadsområdet varierar mellan ca +12 till +16. 

  
Det västra delområdet består likaså av tidigare odlings och ängsmark. 
Väster om det västra området stiger berget upp till minst nivån +25 
medan berget söder om stiger upp till minst nivån +22. Mellan bergen 
finns två svackor. Bergssidorna är skogsbeklädda. Det västra 
delområdet sluttar svagt mot norr. Nivån varierar inom 
undersökningsområdet mellan ca +12 och +15. Inom det västra 
delområdet löper ett dike i nordväst sydostlig riktning med ett anslutande 
dike mot sydväst i mitten av området. Nivån i detta dike är i den 
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nordvästra delen ca +12,1 och iden sydöstra delen ca +12,2. I det 
anslutande västra diket är nivån ca +12,6 längst i väster. 
 

 

Figur 1. Översikt över undersöktområde (www.google.se) 

 

4.2 Geotekniska förhållanden 

De redovisade jordmäktigheterna är uppmätta i provtagningspunkterna 
och gäller i de specifika punkterna. Således kan mäktigheterna variera 
mellan punkterna och inom undersökningsområdet.  
 
Följande jordartsbeskrivning gäller för det västra delområdet. 
 
Generellt består jordprofilen av mulljord som underlagras av sand 
ovanpå lera på friktion på berg.  
 
Ytlagret utgörs av sandig mulljord, som ställvis är grusig och lerig, i 
samtliga punkter i det västra delområdet.  
 
Sand (friktionsjord) påträffas under mulljorden ned till mellan ca 0,2 och 
ca 1,5 meter i samtliga punkter. Sanden är ställvis något stenig, grusig, 
siltig och lerig. Lerskikt förekommer i sanden i punkt 124. 
 
Lera (kohesionsjord) påträffas under sanden i samtliga punkter från ca 1 
till 1,5 meters djup. I punkt 117 och 124 är leran siltig. Leran är ställvis 
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finsandig och har ett innehåll av sandkörtlar, sandskikt, skalfragment och 
vassdelar. Lerans mäktighet avtar mot fastmarken längs med berget. 
 
För mer detaljerad information om jordlagerföljd och vattenkvoter, se 
bilagor till Markteknisk undersökningsrapport (MUR). 
 
Friktionsjorden under leran varierar i tjocklek och är som mest ca 10 
meter tjock. 
 
Jordmäktigheten är som störst utmed berget i den östra delen av det 
västra delområdet. Med undantag för den sydvästra delen där en svacka 
finns ut.  
 
Bergets nivå inom detaljplaneområdet har ej undersökts men stopp mot 
sten block eller berg har erhållits mellan ca 0,3 och 17 meter under 
markytan. 
 
Sonderingsstopp med trycksondering ca 0,1-8,5 meter under markytan 
och med slagsondering ca 0,3-17 meter under markytan. 
 
Observera att det finns risk för släntberg inom området. 
 
Följande jordartsbeskrivning gäller för det östra delområdet. 
 
Jordlagerföljden utgörs av mulljord vilken underlagras av lera och sand, 
med inslag av gyttja, på friktionsjord ovan berg. Jorddjupet inom 
detaljplaneområdet ökar generellt från väst mot öst och från nordväst 
mot sydöst. 
 
Ytlagret utgörs av mulljord, ställvis sandig, i samtliga punkter, undantaget 
punkt 143, till ett ungefärligt djup av 0,1-0,4 meter. 
 
Sand (friktionsjord) återfinns under torrskorpeleran eller mulljorden i 
samtliga provtagningspunkter. Sanden innehåller ställvis grus, silt, gyttja 
och växtdelar. Mot djupet (precis innan övergången till lera) innehåller 
sanden snäckskal (och ställvis stenar) och utgörs av svallsand (rundade 
korn av ungefär samma storlek). I punkt 144 klassificeras sanden som 
finsand. Finsanden är även ställvis rostflammig. Sanden förekommer till 
ca 3-4 meters djup och övergår därefter i en lösare lera. 
 
Lera (kohesionsjord) underlagrar mulljorden i samtliga punkter 
(undantaget punkt 49, 51,57,142, 143 och 144) till ett ungefärligt djup av 
0,3-1,3 meter. Leran är torrskorpefast och innehåller ställvis sand, grus, 
mulljord och rötter. 
En lösare lera återfinns från ca 3-10 meters djup. Torrskorpeleran och 
den underlagrande lösare leran mellanlagras ställvis av sand (med skikt 
av gyttja i punkt 33, 42, 49, 51 och 57). 
Den lösare leran är ställvis sulfidhaltig och innehåller skal. Lerans 
mäktighet avtar mot fastmarken längs med berget. 
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Gyttja (organisk jordart) förekommer i punkt 33, 42, 49, 51 och 57 (från 
mittersta delen av området och mot områdets sydöstra gräns) som ett 
mellanlager i sanden. 
 
För mer detaljerad information om jordlagerföljd och vattenkvoter, se 
markteknisk undersökningsrapport (MUR). 
 
Bergets nivå inom detaljplaneområdet har ej undersökts men stopp mot 
sten block eller berg har erhållits mellan ca 0,6 och 26 meter under 
markytan. 
 
Observera att det finns risk för släntberg inom områdets södra del. 
 
Sonderingsstopp har erhållits med sticksondering ca 0,2-0,7 meter under 
markytan, medtrycksondering ca 0,3-19,5 meter under markytan och 
med slagsondering ca 0,6-26,5 meter under markytan. 
 
 

4.2.1  Densitet, vattenkvot och konflytgräns 

Vattenkvoten för leran varierar mellan 38% och 69% i punkt 143. I övriga 
provtagningspunkter varierar vattenkvoten mellan 29% och 53%. 

Konflytgränsen varierar mellan 36% och 50% i punkt 143. 

Densiteten, baserad på ostörda jordprover, varierar mellan 1,63 ton/m3 
och 1,87 ton/m3 i punkt 143. Från CPT-sondering erhölls en densitet 
varierande mellan 1,3 ton/m3 och 1,9 ton/m3 för jorden, se bilaga 3 112-
187. 

4.2.1  Skjuvhållfasthet 

Vingsonderingar, CPT-sonderingar och kolvprovtagning har utförts i det 
östra området för att kontrollera lerans hållfasthet. De vingsonderingar 
som är utförda visar på en korrigerad skjuvhållfasthet varierande mellan 
9 kPa och ca 31 kPa. CPT-sonderingen varierar mellan 14 kPa och 19 
kPa ned till +5,5. Korrigerad skjuvhållfasthet från fallkonförsök varierar 
mellan ca 11 kPa och ca 15 kPa. 
 
I det västra området har CPT-sonderingar, kolprovtagning och 
vingsonderingar utförts och en mycket varierande skjuvhållfasthet har 
erhållits. Vingsonderingarna varierar mellan 7 kPa och 45 kPa och 
uppvisar ett varierande mönster i jordprofilen. CPT-sonderingarna 
varierar mellan 8 kPa och 28 kPa. Fallkonförsök utförda på ostörda 
jordprover visar på en skjuvhållfasthet på 19 kPa på en meters djup 
minskande till mellan 11 och 13 kPa på djupen 2 och 3,8 meter under 
markytan. Där CPT-sonderingarna inte utväderderats som lera har 
skjuvhållfastheten från CPT-sonderingen inte lagts in i diagrammet. 
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Lerans skjuvhållfasthet har korrigerats med en faktor 0,95 för 
vingsonderingar och fallkonförsök i det östra området. I det västra 
området har ingen korrektion av skjuvhållfastheten skett. 
Skjuvhållfastheten bedöms som extremt låg till låg. 

Sensitiviteten från fallkonförsök, utförda på ostörda jordprover från punkt 
143, varierar mellan 143 och 242. Det innebär att leran är kvick i denna 
del av undersökningsområdet. Sensitiviteten från fallkonförsök utförda på 
ostörda jordprover från punkt 117 visar på en sensitivitet varierande 
mellan 5 och 23. Leran är här låg till mellansensitiv.  

 

4.2.1  Sättningsegenskaper 

Från CRS-försök utförda på ostörda jordprover på 4 och 10 meters djup i 
punkt 143 har lerans sättningsegenskaper erhållits. Modulen, ML, för 
effektivspänningar över förkonsolideringstrycket är 689 kPa på 4 meters 
djup och 755 kPa på 10 meters djup. Förkonsolideringstrycket, σ´c är 91 
kPa på 4 meters djup och 95 kPa på 10 meters djup. Modultalet , M´är 
13 på 4 meters djup och 14,3 på 10 meters djup. Gränstrycket, σ´L är 116 
kPa på 4 meters djup och 128 kPa på 10 meters djup, se bilaga 6 112-
187 

CRS-försök har även utförts på ostörda jordprover från 2 meters djup i 
punkt 117. Modulen ML uppgår i denna punkt till 555 kPa och 
förkonsolideringstycket, σ´c, till 32kPa. Modultal och gränstryck uppgår till 
14,5 respektive 75 kPa. 

4.3 Geohydrologi 

Vid undersökningstillfället i november 2012, uppmättes grundvattenytor i 
samtliga skruvprovtagningspunkter på ett djup mellan 0,1 och 0,7 meter 
under markytan. Vid undersökningstillfället maj 2013 observerades 
grundvattenytor i samtliga skruvprovtagningspunkter. Vattennivån 
varierade mellan 0,1-1,26 meter under markytan. Grundvattentrycket i 
leran och underliggande friktionsjord har inte uppmätts i denna 
undersökning.  
 
Grundvattenytan varierar med nederbörden, vilket gör att olika 
grundvattenytor kan uppmätas under året. 
 
Det rekommenderas att dagvatten fördröjs i fördröjningsmagasin inom 
planområdet. 
 

4.4 Sättningar 
Från CRS- försök utförda i punkt 143 erhålls att leran under sanden är 
överkonsoliderad och där med tål att belastas. Överkonsolideringen, 
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med reduktion för krypsättningar 0,8*σ´c, uppgår till ca 30 kPa med en 
antagen grundvattenyta på 1meter under markytan. Det innebär att 
jorden kan belastas med 30 kPa på djupet 4 meter utan att stora 
sättningar kommer att uppkomma. 30 kPa motsvarar ca 1,5 meter 
fyllnadsmaterial. 
 
Beräkning i programmet GS settlement ger en sättning på ca 2 cm för en 
meter hög vägbank.  
 
Från CRS-försök utförda i punkt 117 fås ett förkonsolideringstryck på 32 
kPa. Med en antagen grundvattenyta på 0,5 meter under markytan fås 
att leran är ungefär normalkonsoliderad med hänsyn tagen till 
krypsättningar.  

4.5 Stabilitetsförhållanden 
Stabiliteten har kontrollerats i en sektion i det östra delområdet, sektion 
S-S med vägbank och trafiklast. 
 
Beräkningarna är utförda i odränerad och kombinerad analys i 
programmet SLOPE/W verison 7.21 med morgenstern-prices 
lamellmetod. 
 

 
Tabell 1. Materialegenskaper för stabilitetsberäkning i sektion S-S 

Jordart Tunghet, 
ᵞ,(kN/m3) 

Skjuvhållfasthet,τ, 
(kPa) 

Friktionsvinkel,ϕ, 
(o) 

Kohesions- 
intercept 

Sand 18  37  
Lera 17 12 30 0,1*τ 
Friktion 20  40  
Vägbank 20  40  
 
Inom området ska ett flertal villor grundläggas. Dessa kommer att 
grundläggas på berg, plintar eller stödpålar och utgör således ingen 
ytterligare belastning på marken. Val av erforderlig säkerhetsfaktor 
baseras på gynnsamma respektive ogynnsamma faktorer.  
 
Gynnsamma faktorer är i detta fall, små jorddjup i den norra delen samt 
mycket liten släntlutning. Ogynnsamma faktorer är lösa leror med en 
mycket låg skjuvhållfasthet samt och kvicka egenskaper samt en högt 
liggande grundvattenyta. För området skall säkerhetsfaktor i odränerad 
analys uppgå till 1,65 och säkerhetsfaktorn i kombinerad analys till 1,55. 

 
 

Tabell 2. Beräkningsresultatför framtida förhållanden med trafiklast och vägbank 

Sektion Fc Fkomb 
S-S 3,7 3,7 
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Med utgångspunkt från ovanstående resultat är stabiliteten inom 
området med god marginal tillfredställande både under nuvarande 
förhållanden och efter exploatering. Dock skall det beaktas att lokala 
stabilitetsproblem i schakter för rörgravar kan förekomma. 
 

5 GEOTEKNISKA PROBLEM OCH REKOMMENDATIONER 
 
5.1 Planerad byggnation 

Området kommer att bebyggas med 18 villor och en lokalgata som 
ansluter till Tanumstrandsvägen i söder. Villorna kommer att ligga i en 
svacka mellan bergen i det västra delområdet och utmed vägen i det 
östra delområdet. Vidare kommer ett miljöhus att anläggas vid 
anslutningen mellan lokalgatan och Tanumstrandsvägen. 
 

5.2 Grundläggningsförslag m.m. 
Innan uppfyllning eller grundläggning av husen sker är det viktigt att 
material av dålig kvalité, så som mulljord avlägsnas samt eventuella 
gyttjelager om dessa påträffas vid schaktningsarbetena.  

Fyllnadsmaterial under villorna skall utgöras av material från tabell CE/1, 
Anläggnings AMA 07. Packning skall utföras enligt tabell CE/4, 
Anläggnings AMA 07. 
 
Eventuellt fyllnadsmaterial skiljs från bottenplattan med hjälp av en 
geotextil. För värmeisolering gjuts bottenplattorna på 0,3 meter cellplast. 
 
Plattorna skall utföras fribärande vid pålgrundläggning. Observera att det 
finns risk för släntberg i området. 
 
Lokalgatan som avses byggas inom området erfordrar en uppfyllnad i det 
östra delområdets södra del för att anslutas till befintlig väg. Då leran och 
gyttjan under sanden är överkonsoliderad kommer endast små 
sättningar att uppkomma.  

Vid sprängning för grundläggning av husen skall undersprängning med 
0,5 meter ske för att erhålla en tillräckligt flexibel konstruktion.  

Siltigt material får inte användas för vägbyggnation då silt är en tjälfarlig 
jordart. Geotextil eller annat materialskiljande lager skall användas 
mellan befintligt eller uppfyllt material och vägöverbyggnad. 

Friktionsmaterial som används för uppfyllnad under villorna skall vara 
radonkontrollerat. 

Nedan följer en preliminär rekommendation för grundläggning av villorna. 
För mer detaljerade rekommendationer av grundläggningen kan 
kompletterande undersökningar behöva utföras. 
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5.2.1 Grundläggning, hus A, B, E, I, K, L, M, N, O, P och Q. 

Ovanstående hus kan grundläggas med platta på mark efter att 
organiska och lösa jordlager grävts ur, eventuell sprängning utförts, samt 
uppfyllnad och packning av friktionsmaterial utförts. 

5.2.2 Grundläggning, C, D, F, G, H, J och R. 

Ovanstående hus kan grundläggas på stålrörspålar slagna till berg. 
Fribärande bottenplatta av betong. 

 

6 SCHAKTNING 
 

Då jordarterna inom främst östra delområdet delvis utgörs av sand 
erhålles falsk kohesion (jorden är naturligt fuktig och fuktigheten medför 
att kornen trycks mot varandra och hållfastheten ökar). Falsk kohesion 
försvinner när jorden blir vattenmättad eller helt torr, varför branta 
schaktslänter bör undvikas. Jordarna i den övre delen av jordprofilen i 
båda delområdena är siltiga och innehåller finsand. De här jordarterna 
kan förutsättas vara flyt-, erosions- samt skredbenägna i vattenmättat 
tillstånd. Silt och finsand är även tjälfarliga jordarter. 
 
Schaktning kommer att behöva utföras för VA-ledningar och kablar. 
Denna schaktning bör om möjligt ske i de övre jordlagren som utgörs av 
sand.  

Högsensitiv lera finns i det östra området vilket innebär att leran är 
lättstörd. Därför bör schaktningsarbeten i möjligaste mån undvikas i 
denna lera. 

Schakter kan behöva länshållas på grund av de högt observerade 
grundvattenytorna. Vid pumpning i sand är det viktigt att 
vattenströmningen mot schakten enbart sker underifrån för att slänterna 
inte ska undermineras.  

Släntkrön får ej belastas med upplag av schakt- eller fyllnadsmassor. 
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7 BILAGOR 
• Bilaga 1 112-187  Utvärdering skjuvhållfasthet   

Östra området 

• Bilaga 2 112-187  Utvärdering skjuvhållfasthet   

Västra området 

• Bilaga 3 112-187  Stabilitetsberäkning , sektion S-S,  

odränerad och kombinerad analys. 

• Bilaga 4 112-187  Spänningsdiagram för borrhål 143 

• Bilaga 5 112-187   Spänningsdiagram för borrhål 117 



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

P
lu

sh
ö

jd

kPa

Utvärdering skjuvhållfasthet med avseende på nivå, östra området 
Ertseröd 1:5 och 1:7

Tanums kommun
Cuk (korr)

Vb 142

Kv 143

CPT 142

Vb 42

Vb 49

Vb 57

Bilaga 1 112-187

my +12,5

Vald 

skjuvhåll-

fasthet



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

P
lu

sh
ö

jd

kPa

Utvärdering skjuvhållfasthet med avseende på nivå, västra området 
Ertseröd 1:5 och 1:7

Tanums kommun
Cuk (korr)

Vb 126

Vb 117

CPT 117

CPT 118

CPT 129

Kv 117

Bilaga 2 112-187

my +12,5



Tr
+12.5

45

)(

2 4
kN

vr

vr

Slb

)(

1020304050
s/0.20m

10 4 /1 7  2 4/2    

Skr

Hu
s a Cl dc

Sa

(c l )(g r)(s h)Sa

(s h)Sa

(s h)s a Cl

Tr +12.6

47

)(

2 4
kN

v r

v r

Tr
+12.5

49

)(

2 4
kN

v r

Slb

)(

1020304050
s/0.20m

27 /2    4 7/2    

Vb
Skr

Hu
c l Sa

(c l )Sa
Gy

c l Sa

(s h )(g r)c l Sa

Cl

0 10 20 30 40 50 60 70 80
Ï„f kPa (okorrigerad)

Tr +12.5

50

)(

2 4
kN

v r

Tr +12.6

52

)(

2 4
kN

Tr
+12.6

54

)(
2 4

kN

vr

vr

vr

Slb

)(

1020304050
s/0.20m

2 7 /2    

Skr

Hu
c l Sa

(c l )Sa

Gy

c l Sa

(s h)(g r)c l Sa

Cl

Tr +12.9

143

)(

2 4
kN

vr

vr

W+1 2 .1

20 1 3-05 -3 1

Skr

s a Hu

Sa

(c o)c l Sa

c l gy Sa

c lSi

Kv(StII)

Cls h

Cl

s iCl

s iCl

Cl

0

0

10

40

20

80

30

120

40

160

50

200

60

240

70

280

80 20

0.5

40

1.0

60

1.5

80

2.0

Ï„f kPa (okorrigerad) Vattenkvot w %%%

Sensitivitet St Skrymdensitet  t/m Ï 3

3.695

Name: Sand 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion: 0 kPa
Phi: 37 °
Phi-B: 0 °
Piezometric Line: 1 

Name: Lera 
Model: Undrained (Phi=0) 
Unit Weight: 17 kN/m³
Cohesion: 12 kPa
Piezometric Line: 1 

Name: Friktion 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion: 0 kPa
Phi: 40 °
Phi-B: 0 °
Piezometric Line: 1 

Name: Vägbank 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion: 0 kPa
Phi: 40 °
Phi-B: 0 °
Piezometric Line: 1 

Date: 2013-06-13
Time: 16:38:24
File Name: S-S odrän framtid.gsz
Directory: G:\Projekt\2012\112-187 Ertseröd 1_5, Tanums kommun\G\2013\
Last Solved Date: 2013-06-13
Last Solved Time: 16:38:38

Surcharge (Unit Weight): 10 kN/m³

Trafiklast

Sektion S-S
odränerad analys
Med vägbank

tb
Textruta
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3.695

Name: Sand 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion: 0 kPa
Phi: 37 °
Phi-B: 0 °
Piezometric Line: 1 

Name: Lera 
Model: Combined, S=f(depth) 
Unit Weight: 17 kN/m³
Phi: 30 °
C-Top of Layer: 0 kPa
C-Rate of Change: 0 kPa/m
Cu-Top of Layer: 12 kPa
Cu-Rate of Change: 0 kPa/m
C/Cu Ratio: 0.1 
Piezometric Line: 1 

Name: Friktion 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion: 0 kPa
Phi: 40 °
Phi-B: 0 °
Piezometric Line: 1 

Name: Vägbank 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion: 0 kPa
Phi: 40 °
Phi-B: 0 °
Piezometric Line: 1 

Date: 2013-06-17
Time: 11:07:09
File Name: S-S komb framtid.gsz
Directory: G:\Projekt\2012\112-187 Ertseröd 1_5, Tanums kommun\G\2013\
Last Solved Date: 2013-06-17
Last Solved Time: 11:07:34

Surcharge (Unit Weight): 10 kN/m³

Trafiklast

Sektion S-S
Kombinerad analys
Med vägbank

tb
Textruta
Bilaga 3:2
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