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1 Uppdraget 

1.1 Syfte och omfattning 

På uppdrag av Contekton Arkitekter Fyrstad AB har Geosigma AB utfört en översiktlig 
bergteknisk undersökning på fastigheterna Ertseröd 1:5 och 1:7.  

Syftet med undersökningen är att utreda de bergtekniska förhållandena på fastigheterna 
Ertseröd 1:5 och 1:7 i Tanums kommun som underlag för ny detaljplan.  

1.2 Förutsättningar 

Det har inte funnit något arkivmaterial att tillgå gällande tidigare undersökningar på 
fastigheterna. På intilliggande fastigheter, Tanums-Rörvik 1:54 och del av 1:48 och 1:54, 
utförde Geosigma AB en bergteknisk undersökning inför detaljplan år 2009.  

2 Utförda undersökningar 

En häll- och sprickkartering har utförts inom planområdet med syfte att skapa en översiktlig 
bild av bergstabilitet förhållandena inför detaljplan. Karteringen genomfördes den 7 juli 2017 
av Geosigma AB och 27 lokaler undersöktes med avseende på bergarter och spricksystem. 
Redovisas i MUR (Geosigma, 2017, Grap 17110).  

Inmätning av sprickor och strukturers orientering utfördes med en Silvakompass enligt 
högerhandsregeln och redovisas som strykning/stupning (strike/dip). 

En översiktlig stabilitetsanalys grundad på uppmätta sprickriktningar med avseende på 
eventuella framtida bergsslänter inom planområdet har utförts. Vid detaljprojektering 
erfordras därför en platsspecifik bedömning av stabilitet i samband med schaktning utförd 
av bergsakkunnig. 

En översiktlig utredning av grundläggning av byggnad på berg har utförts. Vid framtida 
detaljprojektering av byggnation ska vid grundläggning av byggnad på berg bergsakkunnig 
utföra en bedömning utifrån de förutsättningar som anges i detaljprojekteringen. 
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3 Områdesbeskrivning 

Planområdet är beläget i utkanten av Tanumsstrand i Tanums kommun, se Figur 3-1.  

 

Figur 3-1. Ungefärligt läge för fastigheterna Ertseröd 1:5 och 1:7. 

Området består av skog, kalhyggen, ängsmark och hällområden. Området angränsas till stor 
del av fin bergpartier och i övrigt av befintlig bebyggelse och ängsmark. På området finns i 
nuläget befintlig bebyggelse på fastigheten Ertseröd 1:7 i form av ett äldre hus med 
tillhörande lada i sydöst på fastigheten och mindre uthus/stugor i sydväst på fastigheten. 
Ytterligare beskrivning av planområdet framgår av MUR (Geosigma, 2017, Grap 17110).  

3.1.1 Planförslag 

Planförslaget omfattar del av fastigheten Ertseröd 1:5 och hela Ertseröd 1:7. I dags läget 
planeras 9 st tomter för enbostadshus med tillhörande garage på Ertseröd 1:5. På 
fastigheten planeras även en pumpstation, ett miljöhus och en jordvall som gränsar mot 
Ertseröd 1:53. På Ertseröd 1:7 ska planeras 11 enbostadshus med tillhörande garage. Genom 
planområdet ska en det löpa en lokalgata. Se bilaga 3 Illustrationskarta Planförslag. 

4 Bergtekniska förutsättningar 

Berghällar och bergsslänter har karterats där berg i dagen förekommer inom planområdet, 
de bergsslänter som finns bakom befintlig bebyggelse utanför planområdet på fastigheten 
Ertseröd 1:5 och på uppe på angränsande bergpartier. Undersökningslokalernas läge 
redovisas i bilaga 1, för en fullständig karteringsredovisning se bilaga Karteringsredovisning 
Berg i MUR (Geosigma, 2017, Grap 17110). 
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4.1 Översiktlig berggrundsbeskrivning 

4.1.1 Översiktlig geologisk berggrundsbeskrivning 

Bohuslän domineras av Bohusgranit som bildades för ca 920 miljoner år sedan och sträcker 
sig som ett sammanhängande massiv från Lysekil i söder till norska gränsen. I stort sätt hela 
Bohusgranitmassivet utgörs av monzograniter som är jämnkorniga, fin- till medelkorniga 
med en rödgrå eller gråröd färg. Bohusgraniten är förhållandevis rik på uran och torium (ca 
10 respektive 50 ppm). (Lindström, Lundqvist och Lundqvist, 2000) 

4.1.2 Planområdets berggrund 

Inom planområdet domineras berggrunden av granit (Bohusgraniten) som är fin- till 
medelkornig med rosagrå till grårosa färg. Vid fältbesöket noterades även enstaka 
förekomster av sliror bestående av sedimentådergnejs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4-1. T.v. Bohusgranit och t.h. sedimentådergnejs. 

4.2 Sprickförhållanden 

Resultatet från sprickkarteringen har analyserats med hjälp av polpunktsanalys som erhållits 
med programmet DIPS från Rocscience®. Fördelningen på sprickorna och dess orientering 
framgår av stereoplott i Figur 4-2. En sammanställning av identifierade sprickgrupper från 
sprick- och hällkarteringen redovisas också i Tabell 4-1 nedan. Underordnat förekommer 
slumpvis sprickor med avvikande orientering. Samtliga sprickor som noterades i fält har råa 
ytor och ingen förekomst av sprickmineral som kan skapa glidytor.  
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Figur 4-2. De karterade sprickorna redovisade i polplott med huvudsprickplan. 

 

Tabell 4-1. Indelning av sprickgrupper 

Sprickgrupp Strykning Stupning Kommentarer 

1 (1m) 327±9 6±2 Sprickor med flack stupning åt nordöst. Sprickorna 
stryker åt nordväst och är svagt undulerande. 
Sprickorna är råa och inga sprickmineral noterades 
i fält. 

2 (2m) 55±10 66±16 En grupp sprickor som stupar åt sydöst med 
varierande lutning. Sprickorna stryker i nordöstlig 
riktning. Sprickytorna är råa och inga sprickmineral 
noterades i fält.   

3 (3m) 327±9 66±9 Sprickgrupp med i stort sätt samma 
strykningsriktning som sprickgrupp 1m. Denna 
sprickgrupp är dock betydligt mer brantstående än 
sprickgrupp 1m. 

 

4.3 Översiktlig bedömning av befintliga bergsslänter  

Inom planområdet förkommer flera naturliga bergsslänter. De har varierande lutning, från 
flacka hällområden till branta bergsslänter, men är naturligt avrundade. För bergsslänternas 
läge se bilaga 2. 
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4.3.1 Bergsslänt 1 

Bergsslänt 1 ligger utmed Ertseröd 1:7 västra kant. Bergsslänten lutar åt öster och är av 
brantare karaktär i den norra kanten och blir flackare åt söder. På den flackare delen av 
bergsslänten ligger en stenmur. Längs foten på slänten ligger ett flertal block som rasat ned, 
se figur 4-3. Det förekommer även lösa block i slänten, se figur 4-4 till 4-6.  

 

Figur 4-3. Nedfallna block          Figur 4-4. Lösa block i slänt 

 

Figur 4-5. Lös skiva ovanpå häll         Figur 4-6. Löst block 

Slänten bedöms i orört tillstånd stabil frånsett ett fåtal lösa block. Även nedfall av block från 
stenmuren bedöms kunna ske, dock är fallhöjden längs denna liten.  

4.3.2 Bergsslänt 2 

Denna bergsslänts läge är utmed Ertseröd 1:7 södra kant. Bergsslänten är av flack rundhälls 
karaktär och lutar åt norr. Nedanför slänten ligger en stenmur. Se figur 4-7. 
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Figur 4-7. Flack slänt med stenmur nedanför 

Slänten bedöms i orört tillstånd stabil. Inga lösa block noterades vid fältbesökten. Nedfall av 
block från stenmuren bedöms kunna ske, dock ligger stenmuren på i stort sätt plan mark och 
fallhöjden är därav mycket liten. 

4.3.3 Bergsslänt 3 

Bergsslänten går utmed Ertseröd 1:7 östra kant. Denna bergsslänt är av brant karaktär med 
ökande höjd på branten är söder. I den norra delen av bergsslänten ligger en stenmur uppe 
på kanten, se figur 4-8.  

  

Figur 4-8. Stenmur         Figur 4-9. Mitten av bergsslänt 3 

Framför bergssläntens södra del ligger befintlig bebyggelse i form av ett äldre bostadshus 
med tillhörande lada. I denna delen är bergsslänten betydligt högre, se figur 4-9. Uppe på 
kanten av bergssläten ligger flera lösa block, se figur 4-10. 
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Figur 4-9. Bergsslänt bakom lada         Figur 4-10. Lösa block  

I orört skick bedöms denna slänt vara stabil, frånsett de lösa block som förekommer bakom 
den befintliga bebyggelsen. 

4.3.4 Bergsslänt 4 

Bergsslänten ligger längs den västra kanten av Ertseröd 1:5. Bergsslänten är brant precis i 
bakkant av de tilltänkta planområdet och lutar sedan flackt åt nordöst på fastigheten. Det 
flacka hällområdet är blockigt och täkt av ett tunt jordlager. Högar av nedfallna block 
förekommer nedanför den branta delen av bergsslänten. De förekommer enstaka lösa block 
som riskerar att falla ned. Se figur 4-11 till 4-14. 

 

 

 

 

 

 

Figur 4-11. Hällområde framför bergsslänt  Figur 4-12. Hög med nedfallna block 
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Figur 4-13. Bergsslänt bakom hällområde   Figur 4-14. Löst block 

Bergsslänten och hällområdet bedöms i orört tillstånd stabilt, med undantag av enstaka lösa 
block.  

4.3.5 Bergsslänt 5 

Denna bergsslänt ligger utanför planområdet, bakom den befintliga bebyggelsen på Ertseröd 
1:5. Bergsslänten är brant men av rundhälls karaktär och lutar åt söder. Se figur 4-15 och 4-
16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4-14. Bergsslänt bakom hus        Figur 4-15. Bergsslänt bakom hus 

Denna bergsslänt bedöms stabil i orört skicka och inga lösa block noterades vid fältbesöket.  

5 Stabilitetsanalys av bergsslänter 

5.1 Allmänt/Förutsättningar 

Syftet med analysen är att översiktligt utreda stabiliteten i bergsslänter/bergskärningar som 
kan uppkomma vid framtida byggnationer.  

5.2 Brottmekanismer 

De brottmekanismer som kan förväntas är: 
a) Kilbrott, dvs. utfall av bergblock avgränsade av sprickytor med ogynnsam orientering i 
förhållande till slänten. Blocket kan glida ut från slänten längs något av sprickplanen eller 
längs båda (skärningslinjen). 
b) plant brott, som innebär att berg glider ur slänten längs sprickplan (glidyta) som är 
orienterad parallellt slänten. Kan uppstå då sprickans stupning är flackare än 
släntlutningen. 
c) stjälpning av skivor, som avgränsas av sprickplan som är orienterade parallellt med, men 
som stupar brant in mot slänten. 

Av dessa bedöms de mest sannolika typerna av brott vara kilbrott och plant brott. Aktuell 
brottmekanism kommer att vara avhängig riktning och lutning på planerade bergytterslänter 
i förhållande till den dominerande sprickorienteringen. Sprickornas egenskaper bedöms i 
allmänhet vara råa utan förekomst av sprickmineral, vilket är gynnsamt ur 
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stabilitetssynpunkt. Sprickorna inom planområdet är undulerande, vilket försvårar en 
generell bedömning av släntstabiliteten. 

5.3 Utvärdering av släntstabilitet 

I huvudsak bedöms uppmäta sprickriktningar på planområdet vara gynnsamma för 
släntstabiliteten. Vid detaljprojektering bör dock fördjupad utredning ske av bergsakkunnig 
då enstaka sprickor och den tänka släntens egenskaper kan påverka förutsättningarna för 
släntens stabilitet.  

6 Bergschakt 

Med grund i det nu gällande planförslaget så bedöms schaktning av berg behöva ske inom 
Ertseröd 1:5 (Bergsslänt 4). 

Vid detaljprojektering bör stabiliteten i första hand säkerställas genom att skapa naturligt 
stabila slänter i samråd med bergsakkunnig. I vissa fall kan det dock vara nödvändigt att 
säkra slänternas stabilitet genom att förankra enskilda block genom så kallad selektiv 
bultning. Läge, riktning på bultarna och typ av bult bestäms av bergsakkunnig. 

7 Grundläggning av byggnad på berg 

Med grund i det nu gällande planförslaget så bedöms grundläggning på berg behöva ske 
inom Ertseröd 1:5 (Bergsslänt 4). 

Generellt bedöms sprickriktningar och sprickornas egenskaper (råa och inga sprickmineral 
som skapar glidytor) skapa goda förutsättningarna för grundläggning av byggnad på berg 
inom planområdet. Förutsättningarna för grundläggning av byggnad på berg kan påverkas av 
bland annat tänkta laster, närhet till slänter osv. Vid detaljprojektering ska därför bedömning 
av bergsakkunnig göras.  

8 Radon 

I berggrunden finns naturligt radioaktiva ämnen (uran och torium) som vilka när de 
sönderfaller kan ge upphov till radon (gas) och radondöttrar. Även kalium, K-40, ger ett 
bidrag till den dos man får från gammastrålningen. 

I Tanums kommuns översiktsplan står att all mark från kusten och 1,5-2 mil inåt land 
betraktas som högradonmark. Enligt detta klassas marken inom planområdet som 
högradonmark. I översiktsplanen anges att det är viktigt att vidta erforderliga åtgärder vidtas 
vid nybyggnation för att säkerställa att gränsvärdet för radongas i inomhusluft, 200 Bq/m3 ej 
överskrids. (Tanums kommuns översiktsplan, 2002) 

9 Slutsatser/Rekommendationer 

 Uppmätta sprickriktningar och sprickornas egenskaper bedöms skapa gynnsamma 
förutsättningar för släntstabilitet och grundläggning av byggnad på berg. 
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 De lösa block som noterades inom planområdet bedöms inte utgöra risk för 
människor och byggnader under rådande förutsättningar men bör rensas eller säkras 
vid exploatering av planområdet. 

 Vid detaljprojektering av bergschakt och grundläggning av byggnad på berg ska 
bergsakkunnig göra en bedömning anpassad efter de förutsättningar som anges i 
detaljprojekteringen.  

 Marken inom planområdet klassas enligt gällande översiktsplan som högriskmark 
med avseende på radon. Riktlinjer i översiktsplan gällande byggnation och kontroll 
ska följas.  
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