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1 Uppdrag 

På uppdrag av Kungälvs kommun har COWI AB utfört en översiktlig kvartärgeologisk 

utredning av jordlagerföljden på norra Klåverön, Marstrand. Syftet med denna utredning är 

att bedöma huruvida en fullskalig geoteknisk utredning är nödvändig inför antagandet av 

förändringar i detaljplanen för akt 45, 245 och 57 genom att undersöka jordlagerföljden i 

den översta metern av marken med avseende på att se om lera underlagrar de sandiga 

material som finns i ytan. De undersökta områdena är markerade i Figur 1, där varje punkt 

representerar ett foto taget i fält. 

 

 

Figur 1. Undersökta områden är markerade med punkter. 

 

Föreliggande Kvartärgeologiska utlåtande ska endast användas för nu presenterad 

problemställning. 
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2 Befintlig och planerad bebyggelse 

Inom planområdena för aktuell planändring finns i nuläget flertalet tomter och bostadshus. 

Figur 2 – Figur 4 visar de plankartor som utgjort underlag för bedömningar i föreliggande 

PM.  

 

Figur 2. Utsnitt ur plankarta för akt 45, daterad 2020-05-11. 

 

 

Figur 3. Utsnitt ur plankarta för akt 57, daterad till 2020-05-11. 
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Figur 4. Utsnitt ur plankarta för akt 245, daterad till 2020-05-11. 
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3 Översiktlig geologi 

3.1 Kvartärgeologi 

Enligt SGU:s jordartskartering, se Figur 5, består den norra delen av Klåverön framförallt av 

berg i dagen eller berg med tunt jordtäcke. I övrigt består jorden framförallt av sandiga 

material, men lera har också påträffats sydväst om aktuellt område. Lösjordsområden finns 

främst i anslutning till havsvikarna.  

 

Figur 5. Utdrag ur SGU:s jordartskarta för undersökningsområdet på norra Klåverön. Rött indikerar berg 

i dagen, orangeprickigt är olika typer av postglacial sand, och gult indikerar förekomst av lera. 
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4 Kvartärgeologiska observationer 

Fältundersökningen som innefattade översiktlig kartering av jordlagerföljden den översta 

metern av marken, m h a spadborr och okulär bedömning, genomfördes den 25 september, 

2020 av Andrea Håkansson. Borrning har genomförts till antingen stopp mot berg eller block, 

till djupet är för stort för att borra längre (cirka 1,30 m) eller tills lera konstaterats. 

Muntlig information om jordlagerföljden inhämtades också från boende i området, vilka 

berättade om markens beskaffenhet då olika arbeten gjorts på platsen, så som 

ledningsnedläggning, husbyggnation och brukande av jorden. Dessa talade alla för att det 

under mulljorden och skalsanden skulle finnas lera, och en av de boende pekade även ut 

platsen för en recent ledningsnedläggning där leran fortfarande var exponerad i 

strandkanten. I den sydöstra delen av akt 57 (Klåverön 3:45) berättade markägaren att där 

han brukar jorden runt fastigheten är det sandjord ned till cirka 0,50 m, och därefter lerjord. 

4.1 Karteringsresultat 

Nedan följer en beskrivning av de observationer som gjorts i samband med spadborrning. 

För placering av de olika observationspunkterna, se Figur 6. Utbredning av berg i dagen 

redovisas i Figur 7.  För fler bilder än de som visas nedan hänvisas till Bilaga 1.  

 

Figur 6. Observationspunkter för kvartärgeologi. 
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Figur 7. Förekomst av berg i dagen och berg med tunt jordtäcke inom och strax utanför 

undersökningsområdena. 

 

4.1.1 Undersökningspunkt CW01 

Denna punkt gjordes cirka två meter från vattenbrynet. Ytterligare cirka en meter ut i 

vattnet påvisade en boende förekomst av lera i bottenytan från en recent 

ledningsnedläggning. Enligt den boende kommer leran på cirka 0,40 m djup. Här berättade 

den boende även att det snabbt blir ganska djupt i vattnet. 

Tabell 1. Karteringsresultat från CW01. 

Till djup 

(m) 

Jordart Kommentar 

0,47 Sand, mellan Skalförande 

0,47 Stopp mot block eller 

berg 

 

 

4.1.2 Undersökningspunkt CW02 

CW02 borrades något längre inåt land. Skalförande sand påträffades i ytan, vilket enligt 

boende kommer från ovan nämnda ledningsnedläggning. Även i grävda dräneringsrännor 

påträffas den skalförande sanden. Grundvattennivån påträffas i den översta 0,50 m av 

marken. 
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Tabell 2. Karteringsresultat från CW02. 

Till djup 

(m) 

Jordart Kommentar 

0,62 Sand, mellan Skalförande 

1,08 Något siltig och sandig 

lera. 

Skalförande, 

renare lera mot 

djupet. Lös lera – 

går att enkelt 

trycka ner 

tumstock till 1,65 

m. 

4.1.3 Undersökningspunkt CW03 

Grundvatten påträffas ytligt. Leran är något lös.  

Tabell 3. Karteringsresultat från CW03. 

Till djup 

(m) 

Jordart Kommentar 

0,17 Mulljord  

1,11 Mellan- till finsand Skalförande 

1,30 Siltig, sandig lera Skalförande, 

något hårdare 

lera. Går att 

trycka med 

tumstock till 1,36 

m. 

 

4.1.4 Undersökningspunkt CW04 

Här är grundvattennivån något lägre, och leran fastare. Den lera som påträffats kan möjligen 

vara torrskorpelera, vilken inte kunde penetreras vidare av spadborren. En boende i området 

berättade att när dess hus byggdes så påträffades berg cirka 0,30 m ned i marken vid ena 

änden av huskroppen, och vid andra änden var det över 3,0 m ned till berget genom lera. 

Tabell 4. Karteringsresultat från CW04. 

Till djup 

(m) 

Jordart Kommentar 

0,18 Mulljord  

0,46 Finsand, med inslag 

av mellansand 

Skalförande 

0,60 Sandig, siltig lera  

0,93 Lera  
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4.1.5 Undersökningspunkt CW05 

Cirka 2,0 m från denna punkt påträffades lera i strandkanten, direkt under grästorven. Även 

havsbottnen i viken utgörs av lera, vilket kommunicerades av boende och bekräftades av 

spadborr i viken. 

Tabell 5. Karteringsresultat från CW05. 

Till djup 

(m) 

Jordart Kommentar 

0,20 Mulljord  

0,29 Sand Skalförande 

0,52 Lera Skalförande 

 

4.1.6 Undersökningspunkt CW06 

Fyllnadsmaterial i ytan vid ena borrpunkten och lera direkt i ytan vid andra. 

4.1.7 Undersökningspunkt CW07 

Stopp mot berg vid 0,1 – 0,2 m. Sand och grus ovan berg under vattenytan. 

4.1.8 Undersökningspunkt CW08 

Sand till grusig sand till mellan 0,1 – 0,2 m, därefter stopp mot berg. Mellan CW07 och 

CW08 finns indikationer på att berg finns direkt under grästorven på flertalet ställen.  
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5 Värdering av undersökning 

Syftet med föreliggande utlåtande har varit att utreda huruvida en fullskalig geoteknisk 

utredning bedöms vara nödvändig inför ändringen av detaljplanen på norra Klåverön, bland 

annat genom att ta reda på om lera underlagrar sanden i de vikar där berörda tomter är 

grundlagda inom lösmarksområden. 

Med detta syfte i åtanke bedöms denna utredning vara fullt tillräcklig för frågeställningarna.  
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6 Slutsatser och rekommendationer 

Sanden i vikarna på norra Klåverön, se Figur 8, underlagras generellt av lera som startar på 

ett djup mellan 0,25–1,80 m under markytan. Lerans materialegenskaper är inte undersökta 

i samband med denna översiktliga kvartärgeologiska utredning och förekomst av kvicklera 

kan inte uteslutas.  

 

Figur 8. Översiktskarta där vikar och anslutande lösmarksområden med förekomst av lera markeras med 

röd cirkel. 

 

Inom det norra lösmarksområdet (område A) är markytan relativt flack, ingen lera har 

påträffats och berg bedöms finnas ytligt. Ingen befintlig bebyggelse återfinns men en väg 

går genom lösmarksområdet. Enligt gällande detaljplan tillåts inga byggrätter inom området. 

Stabiliteten för befintliga förhållanden bedöms tillfredställande och ingen kompletterande 

geoteknisk utredning rekommenderas.  

Inom det centrala lösmarksområdet (område B) är markytan relativt flack och djupet till 

havsbotten, inom viken, närmast land bedöms vara litet. Befintlig fastighet i väster (akt. 45) 

bedöms vara inom lösjordsområde med förekomst av lera. Stabiliteten för befintliga 

förhållandena är troligtvis god med hänsyn till den flacka markytan och närheten till berg i 

dagen (troligtvis små lermäktigheter). Det går dock inte att tillförsäkra 

stabilitetsförhållandena för befintlig bebyggelse utan mer information angående lerans 

materialegenskaper och mäktighet. För att säkerställa stabilitetsförhållandena för befintlig 

bebyggelse och utreda möjligheterna till utökade byggrätter rekommenderas att en 

geoteknisk utredning utförs.  

 

A 

B 

C 
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Inom det södra lösmarksområdet (område C) är markytan relativt flack och djupet till 

havsbotten, inom viken, närmast land bedöms vara litet. Befintliga fastigheter längs den 

södra bergskanten (akt. 45) och i öster bedöms vara inom lösjordsområde med förekomst av 

lera. Stabiliteten för befintliga förhållandena är troligtvis god med hänsyn till den flacka 

markytan och avståendet mellan havet och befintlig bebyggelse (yttre belastning). Det går 

dock inte att tillförsäkra stabilitetsförhållandena för befintlig bebyggelse utan mer 

information angående lerans materialegenskaper och mäktighet. För att säkerställa 

stabilitetsförhållandena för befintlig bebyggelse och utreda möjligheterna till utökade 

byggrätter rekommenderas att en geoteknisk utredning utförs. 
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Skalförande sand i dräneringsdike. 
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Skalförande sand. 

 

Strandkant i västra, stora viken.  
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Lera i bottenytan vid strandkanten. 

 

Sandig, siltig lera, vilken är skalförande, i CW02. 
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CW03, övergång mulljord till sand. 

 

CW03 
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CW03, övergång till mer leriga lager. 

 

CW04, övergång från mulljord till finsand.  
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CW04, övergång från sand till sandig lera.  

 

CW05, hård lera (Let) 
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Eroderad lera i strandkanten vid CW05 

 

Tunt jordtäcke vid CW07 
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Sandig, grusig strand med tunt jordtäcke i CW08. 

 


