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RITNINGAR 

G101  Situations- och borrplan 
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1 Objekt 
På uppdrag av Kungsbacka kommun har Norconsult AB utfört en geoteknisk utredning inom Frillesås-Rya 2:1, 
Kungsbacka kommun. Området ligger i sydöstra delen av Frillesås tätort, strax öster om Göteborgsvägen. 
I norr angränsar området mot Frillesåsvägen och i söder mot Löftaån. 

Kommunen ämnar upprätta detaljplan som syftar till att möjliggöra en ny förskola, som ska ersätta befintlig, 
samt säkerställa byggbarheten för flerbostadshus inom det rödmarkerade området i figur 1. De önskar även 
en översiktlig geoteknisk utredning för del av den resterande fastigheten, området markerat i gult.  

I föreliggande MUR, geoteknik & berg, med tillhörande bilagor och ritningar redovisas de marktekniska 
förutsättningarna för Frillesås-Rya 2:1.  

 

Figur 1: Ortofoto från Google maps [2020] med utredningsgränser inlagda. 
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2 Syfte 
Undersökningarna syftar till att ge förutsättningarna gällande geoteknik- och bergteknik inom Rya 2:1. 
Utredningen syftar till att ge de marktekniska förutsättningarna inför detaljplan i rödmarkerat område. 
Undersökningen syftar även till att översiktligt utreda de marktekniska förutsättningarna, främst avseende på 
stabilitet, inom gulmarkerat område, se figur 1. 

3 Underlag 
Sammanställning är utförd av tidigare geotekniska utredningar i eller i anslutning till aktuellt område. Följande 
utredningar har tidigare utförts i området: 

1. Frillesås, Rya 2:1 m fl – Bostället. Detaljplan. Geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat. 
Handlingen daterad 1991-09-10 med ref. nr. 11384 286 230 är upprättad av GF Konsult AB. 

2. Utlåtande över grundförhållandena på fastigheterna RYA 2:1, 3:2 och 3:3, Frillesås. Handlingen 
daterad 1973-05-10 är upprättad av VIAK AB. 

3. Rya 3:77 m fl. Utlåtande över geoteknisk undersökning. Handlingen daterad 1982-09-10 med ref. nr. 
18416 430 230 är upprättad av Göteborgs förorter. 

4. De av Rya 2:1, Frillesås Kungsbacka kommun. Geoteknisk undersökning. Handlingen daterad 1990-
04-18 med ärende nr. 564 002 är upprättad av Bikonol konsult AB. 

5. Frillesås Rya 2:1, Etapp 1, Kungsbacka kommun. Geoteknisk undersökning för nybyggnad av 
bostadshus. Markteknisk undersökningsrapport/ geoteknik. Handlingen daterad 2020-05-15 med 
littera 11008626 är upprättad av PE Teknik & Arkitektur AB. 

Del av tidigare utförda undersökningar, relevanta för nu aktuell utredning, redovisas på bilagd ritning och 
bilagor.  

4 Styrande dokument 
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997–1 med tillhörande nationell bilaga. 
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5 Befintliga förhållanden 

5.1 Topografi och markbeskaffenhet 

 

Figur 2: Uppdelning av planområdet, Google (2020) 

Beskrivning av topografi och geotekniska förhållanden har delats upp i område Norr och Söder, se figur 2.  

 Norr 

I den norra delen av det röda området i figur 2 ligger idag moduler där det bedrivs förskola. Anslutande mark 
utgörs av asfalterade parkeringsytor samt gräsmattor. Direkt söder om förskolan pågick vid platsbesöket 
grundläggningsarbeten för hus. Området utgörs av relativt plan mark som sluttar något åt sydost.  

 Söder 

Marken som omfattas av det gula området i figur 2 sluttar svagt från bergspartiet i norr ned mot Löftaån i 
söder. Markyta varierar mellan ca. +8,0 och +6,0. Området utgörs i huvudsak av åkermark men med 
ängsmark i väster samt ett trädbevuxet område i nordvästra delen av området. Ravinområdet utmed Löftaån 
är trädbevuxet. 
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6 Utsättning/Inmätning 
Redovisning på planritning följer nedan angivet plan och -höjdsystem. Planläge för tidigare fältundersökningar 
har tolkats in på ritningen. 

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 12 00  

Koordinatsystem i höjd: RH 2000 

7 Geotekniska fältundersökningar 
I samband med aktuell utredning har kartering i fält utförts 2020-11-26 av geotekniker Daniel Strandberg. 
Utöver berg- och jordartskartering studerades erosionsförhållandena utmed den angränsande Löftaån. Foton 
från platsbesöket redovisas i bilaga 8, på ritning G101 framgår var fotona är tagna. 

Inga nya geotekniska fältundersökningar har utförts inom ramen för denna utredning. Utredningen baseras på 
tidigare utförda geotekniska undersökningar inom eller i anslutning till fastigheten. Resultaten från de tidigare 
undersökningarna listade i kapitel 3 redovisas i plan på ritning G101 samt i bilaga 1 till 5.  

8 Geotekniska laboratorieundersökningar 
I samband med följande utredning har inga laboratorieundersökningar utförts. Geotekniska 
laboratorieundersökningar som tidigare utförts inom eller i anslutning till fastigheten har sammanställts och 
redovisas i bilaga 1 till 5.   

9 Bergtekniska fältundersökningar 
SGU:s berggrundsinformation beskriver berget i närområdet som övervägande metamorfa yt- och 
intrusivbergarter (främst tonalit till granodiorit). Bergarten beskrivs vidare som ställvis ådrad. Söder om nu 
undersökt område blir berget mer granitiskt i sin karaktär medan granodiorit-granit förekommer norrut. 
Gabbroider-Dioritoider förekommer som stråk mot nordost. 

Strukturgeologiskt sett löper två spröda deformationszoner, varav den ena sammanfaller med den 
huvudsakliga foliationsriktningen (omkring S/D 240/50) och den andra nära vinkelrät (strykning 320°) 

SGU:s flyggeofysiska mätningar visar över hela området förhållandevis låg strålning från uran (0,8–2 ppm). 
Om jämnvikt i det radioaktiva sönderfallet antas motsvarar halterna ca 10–25 kBq/kg. 

En bergteknisk besiktning av området gjordes den 2020-12-03 och 2020-12-21 av geolog Martin Persson. 
Undersökningen inkluderade bedömningar av förutsättningar för ras och blockutfall i berget samt punktvisa 
mätningar av gammastrålning för radonklassning. 

Bergarten i området är en fin- till medelkornig, rosa-grå, förgnejsad bergart med en del biotit i. Ljusrosa 
pegmatit förekommer som tunna gångar med en vidd av någon decimeter. 
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Figur 3. Utformning, bergteknisk undersökning. Slänten mot öst i Område norr och slänten mot syd (Område söder) tillhör 
samma uppstickande bergkulle. 
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9.1 Geologi och strukturgeologi 

 

Figur 1. Sprickdata från 11 mätpunkter från Område norr och söder. 

Slänt mot ost (Område norr) 

Slänten är ca 15 m hög och stupar från ca +25 ner mot planområdet med ca 47°. Nedre delen av slänten 
avslutas med ett brantare parti som står i ca 87°. Den branta delen är omkring två meter hög. 

Berget är sprickfattigt, normalt med färre än en spricka per meter. Gnejsigheten följer foliationen som mätts till 
S/D 244°/45°. Sprickor är plana och endast svagt undulerande och ibland jordfyllda. 
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Figur 4: Bild tagen från släntkrön ut mot ost (detaljplaneområdet). Berget har här ett tunt täcke av främst mossa. 
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Figur 5: Bergets foliation är ställvis mycket tydlig. Bild tagen väster om gångbanan. 
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Figur 6: Bergets morfologiska uttryck är avrundat och "saknar" utfallna block. Bilden är tagen nära gränsen mellan Område 
norr och Område söder. 

 

Slänt mot syd (Område söder) 

I område söder finns brantare, nära vertikala slänter där utglidna och nedrasade block har kunnat observeras. 
Detta har gjort att sprickor här har kunnat mätas i större omfattning än i Område norr. En vittrad grovkornig 
pegmatit har uppmärksammats vid fältarbetet. Sprickor är jordfyllda. Ställvis finns kloritmineralisering på 
sprickytorna.  

Längs en ca 60 m delsträcka sträcker sig den nära vertikala slänten upp mot 6-7 meter över släntfot. 
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Figur 7. Utglidna block. 
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Figur 8. Släntavsnitt där den nedre delen har karvats ut genom utglidning av block. 
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9.2 Strålning 

Som mätinstrument har en gammaspektrometer av typ Georadis GT-32 använts för mätning på torra 
berghällar. Mättiden per punkt sattes till 300 sekunder. 

Tabell 1. Mätdata från gammaspektrometri där K=kalium, U=uran, Th=torium och Ra=radium. Radiumhalt och 
aktivitetsindex är beräknade värden. 

Mätpunkt Material Datum 
Dosrat 
[µSv/h] 

K 
[%] 

U 
[ppm] 

Th 
[ppm] 

Ra 
[Bq/kg] 

Aktivitetsind
ex 

NC01G 
Berg/Pegma
titgång 

2020-12-03 0,095 3,0 2,7 9,4 33  0,61 

NC02G Berg/Gnejs 2020-12-03 0,085 2,6 2,3 8,6 28 0,54 

NC03G Berg/Gnejs 2020-12-03 0,097 2,7 3,0 10,6 37 0,62 

NC04G Berg/Gnejs 2020-12-03 0,088 2,6 3,0 8,5 37 0,57 

 

10 Härledda värden 
Utvärderad odränerade skjuvhållfasthet från tidigare undersökningar har sammanställts i bilaga 6, resultaten 
redovisas för respektive delområde. Utvärderat förkonsolideringstryck från tidigare utförda kompressionsförsök 
har sammanställts i bilaga 7.   

11 Övrigt 
Förutsättningarna vid de bergtekniska undersökningarna var goda med klart väder. Delar av berget är 
jordtäckt och överväxt med mossa vilket påverkar hur väl berget kan studeras. Generellt är dock 
exponeringsgraden tillräckligt bra för att dra slutsatser. 

Utvärdering av CPT-sonderingar redovisade i bilaga 5 har utförts för ett portryck och en 
överkonsolideringsgrad som inte är verifierad. Redovisade parameterval ska användas med försiktighet. 

 


