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1 Uppdrag och syfte 

Norconsult AB har på uppdrag av Kungsbacka kommun utfört en geoteknisk och bergteknisk utredning till 

detaljplan för område inkluderande Norra Kyvik och Ekekullen. Detaljplanområdet inklusive åtta byggrätter ses 

i fig. 1. 

 

Figur 1. Översikt över detaljplanområdet (yttre röd linje) samt läge för planerade byggrätter (mindre röda linjer noterar A, B 
osv.). 
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2 Underlag 

2.1 Tidigare utförda undersökningar 

I anslutning till aktuellt planområdet har tidigare geotekniska utredningar utförts inför byggnation av villor. 

Utredningarna har använts som underlag för bedömning av jordlager och inför planering av fältgeotekniska 

undersökningar. Tidigare utförda geotekniska undersökningar finns redovisade i följande utredningar: 

• Kyvik 3:128, Utlåtande över geoteknisk undersökning, GF Konsult, daterad 1985-01-24 

• Kyvik 3:131, Utlåtande över geoteknisk undersökning, GF Konsult, daterad 1994-05-30 

• Kyvik 3:217, Geoteknisk utredning, GEO-gruppen AB, daterad 2007-05-29 

• Kyvik 4:169, Geoteknisk PM, Flygfältsbyrån AB, daterad 1985-06-05 

• Kyvik 4:215, MUR Geoteknik, Inhouse tech, daterad 2017-02-10 

2.2 Nu utförda undersökningar 

Platsbesök är utfört av Norconsult vecka 2 – 6 under 2022 och innefattar följande: 

• Övergripande geologisk beskrivning av området 

• Besiktning av bergstabilitet och identifiering av risk för blocknedfall 

• Eventuella plantekniska rekommendationer utgående från bergbesiktningen 

• Gammaspektrometermätning av berggrunden samt riskbedömning av markluftsradon 

• En geoteknisk okulär bedömning avseende jordlagerförhållanden och jordmäktigheter har utförts med 

syfte att identifiera eventuella behov av vidare undersökningar kring stabilitet och grundläggning 
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3 Geotekniska förhållanden 

3.1 Topografi mm 

Detaljplanområdet som helhet är beläget på 10–60 meter över havsnivå och består av kuperad terräng av 

glacialslipade, naturliga berghällar och kullar samt huvudsakligen flacka lerfyllda dalgångar, exempel se fig. 2. 

 

Figur 2. Exempelbild områdets övergripande karaktär, vy mot väst. 
 

De topografiska höjderna utgörs av naturliga terassformationer i berggrunden och täcks av mindre block-

ansamlingar och tunna jordlager. De vertikala höjdskillnaderna är få och branta partier mellan terrassformerna 

överstiger sällan 10 meter. 

3.2 Jordlager 

Området har undersökts okulärt avseende geologiska och geotekniska förhållanden. Detta har sammanvägts i 

en geologisk bedömning av hur väl området överensstämmer med SGU:s kartläggning av jordartsfördelning, 

jorddjup och skredrisk, se fig. 3. 
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Figur 3. Kartunderlag från SGU, se tidigare fig. 1 för tydligare betäckningar för byggrätter. T.v. – Jordartsfördelning 
bestående av glacial lera i gult, berg-i-dagen i rött och glacial sand i orange med vita prickar. Mitten – Jorddjup domineras 
av grönt (0–1 m) och två nyanser av ljusgrönt (0–1 respektive 1–3 m) samt mindre områden med gult (3–5 m) orange (5–10 
m). T.h. – Förutsättningar för skred i finkornig jordart förekommer på tre ställen markerat med orange färg. 

Detaljplanområdet domineras av berg-i-dagen samt glaciala leravsättningar vilka huvudsakligen begränsas till 

de större dalgångarna. Det finns är små lokala förekomster av postglacial sand bland annat på byggrätt A. 

Jorddjupet i området som helhet är sällan större än 1 m i nära anslutning till berg i dagen. Jorddjupet i 

dalgångarna är enligt SGU huvudsakligen 1–3 m samt i vissa fall upp till 10 m. Att döma av bergytans 

terassformade karaktär där den syns i dagen tillsammans med det faktum att branta slänter är ovanliga i 

området, så stöder det tolkningen att SGU:s jorddjupsmodell sannolikt stämmer bra för området. 

Särskilda områden som förekommer i SGU:s karta över ytor med förutsättningar för skred i finkornig jordart 

har undersökts mer detaljerat okulärt vid platsbesök. Dessa innefattar tre områden som kan beskrivas som det 

västra-, östra- och södra riskområdet, vilka sammanfattas som följande:  

• Västra området ligger i direkt anslutning till byggrätt E. Det föreligger ingen skredrisk då området 

består av berg i dagen. Anledningen till att denna del förekommer som skredrisk är sannolikt en effekt 

av att jordartskartan inte stämmer så bra just här vad gäller gränsen mellan berg och lera. 

• Södra området ligger i direkt anslutning till byggrätt C. Här är skredriskfrågan relevant då det finns 

höjdskillnader i jordlagret till följd av erosion i bäckfåra. Detta beskrivs vidare i kap. 3.4. 

• Östra området utgör ingen skredrisk då det består av berg i dagen. Likt tidigare så är anledningen till 

att denna del förekommer som skredrisk sannolikt en effekt av att jordartskartan inte stämmer så bra 

just här vad gäller gränsen mellan berg och lera. 
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3.3 Geohydrologi 

 Ytvatten 

Ytvattenförekomster inom området utgörs av en bäck i sydvästra hörnet (diskuteras vidare i kap. 3.3.2) samt 

ett antal områden med sankmark och konstruerade dammar på tomter i den centrala delen av detaljplan-

området, se fig. 4.  

     

Figur 4. Konstruerade dammar i den centrala delen av detaljplanområdet. 

Dammarna är sannolikt för utsmyckning, i ett fall för fiskar enligt en av fastighetsägare. Dammarna ligger i 

naturliga sänkor i berggrunden som tätats och bedöms inte ha något särskilt tillrinningsområde. Det bedöms 

inte finnas några lösmassor i anslutning till dammarna som kan undermineras och skapa översvämningar vid 

exempelvis skyfall. 

 Erosionsprocesser 

Den bäck som förekommer i den sydvästra delen av detaljplanområdet (fig. 5) har sitt primära tillflöde från en 

dagvattenledning i norr och rinner sedan söderut till ett dike i åkermark. Den totala sträckan har en fallhöjd på 

ca 10 m. 
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Figur 5. Läge och förhållande till jordartsförhållandena (t.v.) och områdets topografi (t.h.). Vit ellips representerar bäckens 

sträckning inom detaljplanområdet. 

Bäcken ger upphov till viss erosion av den glaciala leran och skapar en ca 2 m djup bäckfåra med lätt 

sluttande kanter, se fig. 6. Vid den norra delen passerar bäcken ca 20 m från byggrätt D och i den södra delen 

passeras några meter från byggrätt C. Detta diskuteras vidare för respektive byggrätt i kap. 3.4. 
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Figur 6. Översiktsbild av bäcken i den sydvästra delen av detaljplanområdet. Överst – Vy mot syd, bredvid byggrätt C. 
Underst – Vy mot norr där bäcken går i kulvertar under en tomt och kommer ut i ett dike i åkermarken. 
 

Bäcken går i den södra delen in under två tomter i betongkulvertar. Värt att notera är att det enligt 

fastighetsägare finns en historik kring översvämning och erosion i denna del av bäcken. 

 Grund- och porvattentryck 

Grund- och porvattentryck har inte utretts i detta skede. 
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3.4 Byggrätter 

Byggrätt A, fastigheten 1:119 3 

Marken vid byggrätten på fastigheten 1:119 3 (fig. 7) består enligt SGU av postglacial lera med 1–3 m och 3–5 

m jorddjup i norra respektive södra delen. Området är lätt sluttande mot syd med en lutning flackare än 1:10. 

Två naturliga slänter förekommer i anslutning till området för byggrätten, en 2–5 m hög slänt i den östra delen 

samt en 6 m hög slänt strax utanför området i den norra delen. Ovan nämnda slänter bedöms som säkra 

avseende block- och bergstabilitet. 

 

Figur 7. Översiktsbild över byggrätt A, vy mot söder. 
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Byggrätt B, fastighet 1:19 1 

Marken vid byggrätten på fastighet 1:19 1 (fig. 8) består huvudsakligen av berg med bitvis tunt jordtäcke. 

Området sluttar lätt mot söder. Det bedöms inte föreligga några risker inom området. 

 

 

Figur 8. Översiktsbild över byggrätt B. Överst – Vy mot syd. Underst – Vy mot sydost. 
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Byggrätt C, fastighet 1:19 2 

Marken vid byggrätten på fastigheten 1:19 2 (fig. 9) består enligt SGU av postglacial lera med en mäktighet på 

1–3 m. Området är lätt sluttande mot sydväst och lutningen överstiger ej 1:10 i huvuddelen av området, men 

vid den sydvästra gränsen går en bäck (beskrivs tidigare i kap. 3.3.2) som har eroderat ned ca 1,5–2 m meter 

ned i lera, vilket ger upphov till en liten men relativt brant jordslänt. 

 

Figur 9. Översiktsbild över byggrätt C. Överst – Vy mot nordost. Underst – Vy mot nordost. 
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Byggrätt D, fastighet 1:119 3 

Marken vid byggrätten på fastigheten 1:119 3 (fig. 10) består enligt SGU av glacial lera med ett jorddjup på 1–

3 m. Området är huvudsakligen planmark, dock sluttar den sydöstra delen sluttar mot sydost där marken 

bedöms luta över 1:10. Lutningen är sannolikt ett resultat av att bäckfåran eroderat leran ca 20 meter från 

byggrättens gräns. 

 

 

Figur 10. Översiktsbild över byggrätt D. Överst – Vy mot väst. Underst – Vy mot syd. 
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Byggrätt E, fastighet 1:9 

Marken vid byggrätten på fastigheten 1:9 (fig. 11) består enligt SGU av postglacial lera med ett jorddjup på 1–

3 m. I sydvästra halvan av området för byggrätten så förekommer berg i dagen eller berg med mycket tunt 

jordtäcke. Resterande del av området är huvudsakligen planmark. Det bedöms inte föreligga några risker inom 

området. 

 

Figur 11. Översiktsbild över byggrätt E, vy mot syd.  
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Byggrätt F, fastighet 4:126 

Marken vid byggrätten på fastighet 4:126 (fig. 12) består huvudsakligen av berg med tunt jordtäcke och delar 

med övervuxet fyllnadsmaterial i blockstorlek. Området är kuperat och har i det centrala området berg i dagen 

i form av en glacialslipad häll som är ca 4 m hög som har en brant sida mot syd. Bergsområdet bedöms säkert 

avseende block- och bergstabilitet. Det bedöms inte föreligga några övriga risker inom området. 

 

Figur 12. Översiktsbild över byggrätt F, vy mot syd. 
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Byggrätt G, fastighet 4:104 

Marken vid byggrätten på fastighet 4:104 (fig. 13) består huvudsakligen av berg eller berg med delvis tunt 

jordtäcke. Området för byggrätten är mycket kuperat och karaktäriseras av bergskullar i form av 3–4 m höga 

glacialslipade hällar. Ovanstående bergskullar bedöms som säkra avseende block- och bergstabilitet, det 

bedöms inte föreligga några övriga risker inom området. 

 

Figur 13. Översiktsbild över byggrätt G, vy mot syd.  
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Byggrätt H, fastighet 4:167 

Marken vid byggrätten på fastighet 4:167 (fig. 14) består av berg samt en liten andel sänkor med torv och jord. 

Området är mycket kuperat och bergytorna utgörs av glacialslipade hällar. Dessa bedöms som säkra 

avseende block- och bergstabilitet, det bedöms inte föreligga några övriga risker inom området. 

 

Figur 14. Översiktsbild över byggrätt H, vy mot sydväst.  
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4 Stabilitet 

4.1 Förutsättningar 

En stor del av planområdet utgörs av fastmark där skredrisk ej föreligger. I kapitel 3.2 beskrivs jordlager och 

byggrätter som är belägna på jordlager som utgörs av jordarter med förutsättningar för skred, byggrätterna C, 

D och E är belägna på lera och byggrätt A på sand. 

Dessa byggrätter kommer att utredas med detaljerad stabilitetsutredning enligt IEG 4:2010. 

4.2 Beräkningar 

I detta skede har inte beräkningar utförts men stabilitetsanalyser kommer att utföras i samband med detaljerad 

stabilitetsutredning för byggrätterna C, D, E och A. 

Beräkningar kommer att utföras i odränerad och kombinerad analys i representativa sektioner för respektive 

byggrätt. Cirkulärcylindriska såväl som sammansatta glidytor kommer att analyseras. 

Känslighetsanalyser med por- och grundvattentryck utifrån vad som maximalt kan uppstå med hänsyn till 

dämningsgränser kommer att utföras, vilket är tillräckligt för detaljerad utredning. 

Risk för bakåt- och framåtgripande skred kommer beräknas och beaktas där säkerhetsfaktorn mot 

stabilitetsbrott är lägre än 1,3 (Fc) samt 1,2 (Fkomb). Utförs även mot vattendrag med aktiv erosion. 
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5 Bergras och blocknedfall 

5.1 Bergmassans beskaffenhet 

Bergartssammansättningen i området är enligt SGU en porfyrisk granit tillhörande Kungsbackasviten, detta 

bekräftas av fältobservationer. Bergartsammansättningen består huvudsakligen av kvarts, fältspater och 

glimmer i varierande mängd, se fig. 15. Bergarten är texturellt homogen med endast en mindre variation av 

kornstorlek. Strukturellt finns en tendens till västlig brantstupande orientering observerats på enskilda platser i 

den centrala delen av detaljplanområdet. Gabbro-diorit förekommer i närområdet men har inte observerats 

inom området för detaljplanen. 

  

Figur 15. Visar bergartens granitiska sammansättning. 
 

Två linjekarteringar, en nord-sydlig och en öst-västlig utgör underlag för sprickmätning, se fig. 16. 

Linjekartering visar på en allmänt låg sprickighet där sprickavstånden är ca 3–4 m, bestående av båda 

brantstående och nära horisontella sprickgrupper. De brantstående sprickorna är huvudsakligen plana, släta 

eller råa. Sprickor med lägre vinkel (<50 grader) är huvudsakligen råa och undulerande- till kraftigt 

undulerande. 
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Figur 16. Stereogram över linjekartering på en nord-sydlig respektive öst-västlig slänt i den södra delen av detaljplan-
området. 
 

Observationer från övriga delar av detaljplanområdet tyder på att de brantstående sprickplanen är 

dominerande i området som helhet och tillhör sprickgrupper med återkommande orienteringar. 

Sprickgruppernas orientering sammanfattas nedan i tabell 1. 

Tabell 1. Huvudsprickgruppernas orientering. SG#1 stryker västnordvästligt och SG#2 stryker ostnordostligt. För tydlighet 
så presenteras endast en strykningsriktning då sprickgrupperna är branta och strykningsriktningen i verkligheten varierar 
med 180° beroende stupningsriktning inom samma sprickgrupp. 

Sprickgrupp  Strykning Stupning 

SG#1 330° 90°±20° 

SG#2 70° 90°±20° 

 

Bergmassan bedöms ha övergripande goda mekaniska egenskaper.  

5.2 Befintlig förstärkning 

Befintlig förstärkning finns på två fastigheter i den östra delen av detaljplanområdet. På fastigheten 4:84 finns 

bergförstärkning i form av dragstag i den nedre delen av en slänt med ett underliggande glidplan som stupar 

mot norr. Förstärkning är gjord på tre block med fem dragstag, se fig. 17. Förstärkningen bedöms tillräcklig 

och i gott skick. 
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Figur 17. Befintlig förstärkning på tomt i den östra delen av detaljplanområdet, tre block förankrade med fem dragstag. 
 

På fastigheten 4:133 finns befintlig förstärkning på två block, förstärkningen är ingjuten med 25 mm 

armeringsjärn, fig. 18. Blocken har i övrigt stöd i nederkant, förstärkningen bedöms tillräcklig och i gott skick.  

   

Figur 18. Förstärkning med 25 mm armeringsjärn på två närliggande block på fastigheten 4:133. T.v. – Vy mot sydost. T.h. 
– Vy mot sydväst. 

5.3 Potentiella riskblock 

Bergsslänterna i området är huvudsakligen naturliga slänter vilka utgörs av stabila hällar formade av 

glacialerosion, detta medför en övergripande låg blockbildning i bergmassan. Ett mindre antal schaktade 

slänter finns i anslutning till byggnation och vägar i området, inga riskblock förekommer i dessa. 

I den södra delen av detaljplanområdet återfinns ett potentiellt riskblock i en bergslänt på norra delen av 

fastigheten 1:19 6, se fig. 19. 
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Figur 19. Potentiellt riskblock på i slänt mot öster. T.v. – Vy mot väster. T.h. – Vy mot norr. 

 
Slänten stupar mot öster och kan eventuellt påverka fastigheterna 1:143 1 och 1:143 2. Blocket har sannolikt 

varit stabilt under en lång tid, dock syns att det skett en viss rörelse ut från slänten sedan glaciationen. Värt att 

notera är att boende på närliggande fastighet påpekar att blocket upplevs ha ändrat läge senaste 30 åren. 

Åtgärder och rekommendationer ges i kap. 8. 

5.4 Övriga bergstabilitetsförhållanden 

På fastighet 4:167 som ligger strax sydväst om byggrätt H finns en mindre blockslänt med en lutning på ca 40° 

som uppkommit genom att fyllnadsmaterial från tomten ovanför slänten sträcker sig ner i en svacka i berget. 

Slänten är av intresse ur stabilitetssynpunkt då fyllnadsmaterialet vilket består av block i storleken 0,4 – 0,7 m 

vilar på ett träd i den nedersta delen, se fig. 20. 
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Figur 20. Blockslänt av fyllnadsmaterial på fastighet 4:167. 

 
Trädet håller i dagsläget emot lasten som ser ut att utgöras av ett eller två block. Nästan alla block är 

fastkilade i bergsskrevan och trädet håller sannolikt endast lasten från två eller tre av de nedersta blocken. 

Trädet har börjat böja sig något, sannolikt kommer trädet inte gå av, utan fortsätta böjas långsamt. 

De nedersta blocken ligger med tyngdpunkten över trädrötterna vilket bedöms motverka att trädet eventuellt 

skulle tippa över om tyngdpunkten ändras i takt med att trädet böjs. Blocken i slänten kan eventuellt röra sig 

något i takt med att trädet anpassar sig efter lasten. Blockrörelserna bedöms bli så små att de sannolikt 

kommer vara i form mindre sättningar och inte någon större massflyttning. 

Fastigheten ovanför slänten bedöms inte påverkas av sättningar i slänten, då byggnaderna är belägna ca 10 

m bort från släntkrönet. 

Sannolikheten för blockutfall bedöms som låg samt att risken för konsekvenser för ett eventuellt utfall är låg då 

blockslänten har en ca 5 m skyddszon mot närliggande väg. Vägen leder till ett hus och bedöms inte vara 

trafikerad i någon större utsträckning. 

6 Radon 

6.1 Gammaspektrometermätning 

Mätningen inkluderar dosrat, kalium, uran och torium. Dessa används för att beräkna aktivitetsindex samt 

radiumhalt. Radiumhalt används som en uppskattning av radonavgång genom sönderfall av Radium226 till 

Radon222. Aktivitetsindex (AI) ses som ett mått på strålning över tid. Resultatet för gammaspektrometer-

mätningen presenteras i tabell 2 samt respektive gränsvärden för låg-, normal- och högradon, se tabell 3. 
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Tabell 2. Resultatet av gammstrålningsmätningen samt beräknat aktivitetsindex (AI) och radiumhalt. Notera kolumnen ID 
där det även framgår vilka punkter som är mätta på respektive byggrätt. 

ID Materialtyp 
Dosrat 
[µSv/h] K [%] U [ppm] Th [ppm] 

Aktivitets-
index 

Radiumhalt 
[Bq/kg] 

KY-R1 Berggrund 0,108 3,5 2,7 10,6 0,69 33,35 

KY-R2 Berggrund 0,123 3,7 4,0 11,7 0,79 49,40 

KY-R3 Berggrund 0,121 3,9 3,0 12,1 0,78 37,05 

KY-R4 Berggrund 0,082 2,7 2,5 6,9 0,52 30,88 

KY-R5 Berggrund 0,106 4,0 2,0 9,0 0,68 24,70 

KY-R6 Berggrund 0,112 3,5 3,0 11,6 0,72 37,05 

KY-R7 Berggrund 0,111 3,2 2,9 12,4 0,70 35,82 

KY-R8 (H) Berggrund 0,089 2,8 2,3 9,0 0,57 28,41 

KY-R9 (F) Berggrund 0,095 2,9 2,2 10,6 0,61 27,17 

KY-R10 (G) Berggrund 0,087 2,9 2,0 8,8 0,56 24,70 

KY-R11 (A) Jordmån 0,045 1,4 1,5 3,8 0,28 18,53 

KY-R12 (B) Berggrund 0,110 3,6 1,9 12,7 0,71 23,47 

KY-R13 (E) Berggrund 0,102 3,5 2,4 9,4 0,65 29,64 

 

Tabell 3. Rekommenderade gränsvärden för låg, normal- och högradonhalter i berggrund, för byggnation av bostäder. 
Källa: Byggforskningsrådet R85:1988, reviderad 1990. 

Marktyp Lågradon [Bq/kg] Normalradon [Bq/kg] Högradon [Bq/kg] 

Berggrund <60 60–200 >200 

 

Resultatet visar att den beräknade radiumhalten inte överstiger 60 Bq/kg, vilket innebär att berggrunden i 

området i sin helhet klassas som lågradonmark (<60 Bq/kg) enligt Byggforskningsrådet (R85:1988, reviderad 

1990). 

Flygburen gammaspektrometri tyder på låga uranhalter (SGU Gammastrålningskartan – Uran 2022-01-24) 

lokalt vid området för detaljplanen, detta bekräftas av samtliga mätpunkter. 

KY-R8 till KY-R13 är mätpunkter på byggrätter där det återfinns berg, med undantag från KY-R11 (A) som är 

utförd på vad som enligt SGU karterats som postglacial sand. Slutsatsen är att byggrätterna inte avviker från 

övriga delar av detaljplanområdet och har generellt även lägre radiumhalt. Vad gäller den postglaciala sanden 

på KY-R11 så är detta lägre än för berggrunden, vilket förväntas, men mätresultatet speglar också omgivande 

berggrund vad gäller fördelning mellan strålning från olika ämnen. Slutsatsen är att friktionsmaterial sannolikt 

är av huvudsakligen lokal härkomst och utgör därför inte någon högre radonrisk än berggrunden.  

För kännedom om uppfyllande av andra relevanta gränsvärden, se tabell 4. 
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Tabell 4. Uppfyllande av krav och rekommendation gällande radon- och strålningshalt enligt Boverket, Flaggboken och 
RP112 enligt Eliasson och Jelinek (2015). 

Boverket (1) Flaggboken (2) RP112 34) 

Ja, samtliga punkter Ja, samtliga punkter Ja, samtliga punkter 
 

(1) Dosrat <0.3 µSv/h 
(2) Aktivitetsindex <2.0 samt radiumhalt <200 Bq/kg 
(3) Aktivitetsindex <1 

6.2 Radon i markluft 

Provtagning/mätning av markluftradon är ej utförd på grund av att mätning i lera sällan ger tillförlitliga resultat. 

Det är även grundat i bedömningen att de glaciala leror vilka huvudsakligen återfinns i dalgångarna i området, 

är att betrakta som så pass täta att de inte utgör något radonrisk. Genom att de hindrar transmission av 

markluft så minskar på så sätt potentiell radonavgång.  

Det finns områden med mer genomsläppligt material, friktionsmaterial i form av postglacial sand förekommer 

vid byggrätt A. I vissa fall kan lösmassor i sig vara mer radonförande än exempelvis omgivande berggrund och 

kan även transmittera radon från underliggande berggrund. Detta bedöms ej vara fallet då 

gammaspektrometermätningen tyder på att förutsättningarna för radonavgång från den postglaciala sanden är 

likartade den från berggrunden, dvs. lågradon. Vidare så är jorddjupet så litet (<3 m) att det bedöms som 

försumbart att ackumulation av radongas kommer kunna ske genom endast ren kvantitet av genomsläppligt 

material. 

Sammantaget ligger detta till grund för bedömningen att markluftsradon inte utgör någon risk för områden med 

postglacial sand eller övriga delar med glacial lera i detaljplanområdet som helhet. 

7 Sättningar 

Inga sättningar har observerats vid fältbesök. Inom byggrätterna C, D, E och A utgörs jordlagren av 

sättningsbenägen lera alternativt sand. Vidare utredning kommer att klargöra jordmäktigheter och 

kompressionsförhållandena översiktligt. 
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8 Rekommendationer 

8.1 Geoteknik 

Planens intentioner bedöms kunna genomföras om nedanstående rekommendationer och vidare utredningar 

beaktas. Eventuella lastrestriktioner som kan behöva redovisas på plankartan tas fram i samband med den 

detaljerade stabilitetsutredningen.  

8.2 Stabilitet 

Stabiliteten inom stora delar av planområdet bedöms vara fullgod då området utgörs av fastmark/berg i dagen. 

Stabilitetsutredning med detaljerad nivå enligt IEG¤:2010 rekommenderas och planeras att utföras för 

byggrätterna C, D, E och A. 

8.3 Sättningar/Grundläggning 

Preliminärt kan byggnader placerade inom byggrätter belägna på berg grundläggas direkt med platta på mark 

på packad fyllning ovan berg. 

Preliminär bedömning av grundläggning kommer att ges för byggrätterna C, D, E och A efter att geotekniska 

fält- och laboratorieundersökningar utförts. 

8.4 Bergras och blocknedfall 

Det rekommenderas förstärkningsåtgärder för det potentiella riskblock som återfinns på fastighet 1:19 6. 

Blocket ligger stabilt i nuläget och förstärkning görs i huvudsyfte att förhindra försämring av stabilitets-

förhållandena genom att motverka att blocket rör sig ytterligare. 

Rekommenderad förstärkningsmetod är två 2-meters, combicoated, ingjutna bergbultar av typen kamstål 25Ø 

mm med kula och bricka. Bergbultarna sätts i 20° vinkel uppåt för att uppnå dragverkan samt ingjuts in i 

vänstra sidan av bokomliggande bergmassa. 

Eftersom blocket är beläget ca 5 m upp i slänten och kan vara svåråtkomligt, samt med hänsyn till boende på 

fastigheten, så föreslås det att blocket förstärks med hjälp av handhållen bergborrningsutrustning. 

Gällande slänten med block av fyllnadsmassor på fastighet 4:167 så bedöms inga åtgärder nödvändiga. 

8.5 Radon 

Jordarterna och jordmäktigheten i området är sådana att det inte bedöms finnas förutsättningar för radonrisk i 

markluft. Inga särskilda åtgärden bedöms nödvändiga. 

Berggrunden som helhet klassas som lågradon och det bedöms inte föreligga någon förhöjd radonrisk. Vid 

grundläggning direkt på berggrund innehållande uran finns alltid en risk att radongas ackumuleras under tid, 

lågradonhaltig berggrund innebär dock att risken för ackumulation är liten förutsatt att det finns någon form av 

ventilation. För allmänna rekommendationer kopplat till radonrisk ges följande: 

• Uppförandet av planerade byggnader rekommenderas utföras radonskyddande (Clavensjö & 

Åkerblom, 2004). Radonskyddande grundkonstruktion innebär till exempel att grundläggning görs på 
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betongplatta där rörgångar och håltagning tätas från genomströmning av markluft, detta är i stort sett 

alltid fallet vid moderna bostadsbyggnation. 

 

• För att inte bidra till en ökad radonrisk så bör eventuellt tillfört material, som till exempel fyllnads-

massor, ha liknande eller bättre strålningsegenskaper än omkringliggande berggrund. Utifrån tillfört 

grundläggningsmaterial bör deklareras av leverantör avseende aktivitetsindex och radiumhalt, 

alternativt fastställas på plats med exempelvis gammaspektrometermätning. 

8.6 Förslag till vidare utredning 

En riskanalys för vibrationsalstrande arbeten är inte nödvändig för detaljplanens genomförande men kan vara 

av värde inför eventuella sprängarbeten för nybyggnation inom byggrätter med berg. En riskanalys syftar till att 

förebygga eventuell omgivningspåverkan med hänsyn till närliggande fastigheter. I riskanalysen sätts bland 

annat gränsvärden för maximala tillåtna vibrationer i omgivande byggnader och anläggningar. 

Detaljerad stabilitetsutredning enligt IEG 4:2010 för byggrätterna C, D, E och A krävs för planens 

genomförande. 
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