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Bukärr 1:9, Bergutredning DP, Kungsbacka kommun 

Sammanfattning/Slutsats 

I området har två bergarter noterats. En röd granitoid med medelkorning grundmassa och 
porfyroklaster och en mörkgrå finkornig bergart innehållande ett flertal okulärt synliga ljusa mineral. 
Sprickorna inom området stryker vanligen mot sydsydväst samt västsydväst, och med avseende på 
sprickornas råhet och ytform, så är rå och undulerande sprickyta vanligast förekommande. Slänterna i 
undersökningsområdet är huvudsakligen storblockiga.  

Inom området noterades fyra lokaler med ett flertal block i och invid slänter. Samtliga block bedöms 
ligga stabilt, men ett block, B1, bedöms kunna bli ett potentiellt riskblock på lite längre sikt. För att 
säkerställa att potentiella riskblocket B1 är stabilitet, även på lite längre sikt rekommenderas åtgärder. 
Bortom 10–15 år bedöms B1 kunna bli ett riskblock, och därför bedöms det lämpligt att detta skrotas 
ned, alternativt förankras med bergbult, i ett tidigt skede av exploateringen. 

De bergtekniska förhållandena medför i övrigt inga särskilda restriktioner för planerad byggnation.  
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Inledning och syfte  
Norconsult AB har på uppdrag av Kungsbacka kommun utfört en bergteknisk besiktning av 
detaljplaneområde Bukärr 1:9, i Kungsbacka kommun. Besiktningen utfördes 2021-10-05 med 
avseende på: 

- bergstabilitet samt risk för blocknedfall 
- sprickförhållanden 
- förutsättningar för byggnation 
- risk för omgivningspåverkan 

Besiktningen avser aktuellt planområde samt direkt anslutande områden som kan komma att påverka 
eller påverkas av planområdet, Figur 1.  

 

Figur 1 Översikt över det besiktigade området med planområdets gränser markerade med rödstreckad kontur.  

Geologisk beskrivning  
Området består av två högre bergpartier, ett i norra och ett i östra delen. Områdena skiljs av en 
mellanliggande jordtäckt sänka som utgör stora delar av områdets västra del och vars utbredning 
minskar i bredd mot öster, Figur 1.  

Huvuddelen av områdets västra del utgörs av en västligt sluttande jordslänt. I jordsläntens övre del 
finns en stenmur, avdelad av en tillfartsväg, Figur 2.  Murdelarna är L-formade, där de längre delarna 
löper 15 meter i nordvästlig-sydostlig riktning med en höjd av 2–3 meter. De kortare delarna, ca 5 
meter i längd löper i nordostlig-sydvästlig riktning och har en max höjd av ca 1 meter.  
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Figur 2 Översikt över området. Besiktigade bergdelar inom området är markerat med rött. Områden utanför 
planområdet som besiktigats är markerat med blått. Befintlig stenmur i jordslänt är markerad i svart.  

Bergartsbeskrivning  

Området utgörs enligt SGU:s bergartskarta av tornalit-granodiorit. Efter okulärbesiktning i fält 
bedömds berggrunden i området utgöras av två huvudsakliga bergarter.  

En röd granitoid med medelkorning grundmassa och kalifältspat porfyroklaster, Figur 3. Foliationen 
framträder i varierande grad i bergmassans olika delar, vanligen svag, men lokalt tydligt framträdande. 
Förekomsten av porfyroklaster varierar också lokalt, från riklig till gles förekomst. Porfyroklasterna 
varierar något i storlek, från runda på 1–2 cm till något utsträckta på 2–4 cm. Foliationens strykning 
varierar mellan 245–295°, med vanligast förekommande stupning på 60–70°. Den andra bergarten är 
mörkgrå, finkornig med ett flertal okulärt synliga ljusa mineral och förekommer i de västra delarna av 
området som 0,25m breda gångar, dessa är foliationsparalella (Figur 3).  
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Figur 3 T.v. Mörk finkornig bergart i områdets västra del. T.h. Röd granitoid med medel till finkornig 
grundmassa och kalifältspats porfyroklaster i områdets norra delar. Viss elongation av porfyroklasterna kan 
urskiljas.   

 
I områdets sydöstra del i höjd med fastighet 16, Figur 2, påträffades ett parti med fin till fint 
medelkorning röd granitoid, utan tydlig foliation. Bergarten upplevdes sockrig på ytan och var 
sparsamt glimmerförande. Övrig mineralogi bedöms okulärt till huvudsakligen kvarts och fältspat.  

Slänterna i undersökningsområdet är huvudsakligen storblockiga. 

  
Figur 4 T.v. Fin till fint medelkorning röd granitoid utan tydlig foliation påträffad i områdets sydöstra del. T.h. Del 
av bergslänt med röd fin till fint medelkornig granitoid.  
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Geologiska strukturer  

Med avseende på sprickornas råhet och ytform är rå och undulerande sprickyta vanligast 
förekommande, ett fåtal råa och plana samt släta och plana sprickor förekommer. 

Sprickorna inom området stryker vanligen åt sydsydväst samt västsydväst. Utöver dessa förekom 
även enstaka sprickor med varierande riktning, Figur 5. Sprickorna med sydsydvästlig strykning har en 
generell spårlängd av över tre meter och bedömdes okulärt som råa och undulerande på 
decimeterskala. Sprickorna i sprickgruppen stupar mellan 50–85° mot väst.  

Sprickorna med västsydvästliga strykning förekommer med en spårlängd av två meter, enstaka 
sprickor med en spårlängd av 5 meter noterades. Sprickorna bedömdes okulärt som råa och plana 
eller släta och plana. Sprickorna i sprickgruppen stupar mellan 45–80° mot nordnordväst, med ett fåtal 
sprickor med flackare lutning av ca 20°. Sprickorna i denna sprickgrupp är foliationsparallella. I 
områdets nordvästra del påträffades en två meter bred sprickzon med sprickavstånd av 0,1–0,2 
meter. Sprickzonen bedömdes ej påverka bergstabiliteten.   

 

 

Figur 5 Stereogram över uppmätta sprickriktningar i planområdet.  

Blockområden  

Inom området noterades fyra lokaler med ett flertal block i och invid slänter, Figur 6. Samtliga block 
bedöms ligga stabilt, med undantaget ett block som är ett potentiellt riskblock på längre sikt. 
Blockgrupperna (BG1-4) redovisas närmare nedan. 
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Figur 6 Översikt över området. Den blåa triangeln representerar block som särskilt kommenterats i detta PM. 
Beteckningarna BG1-BG4 är större eller mindre grupper av stabilt liggande block. 

BG1 är lokaliserad framför den norra delen av den befintliga stenmuren. Blocken är ungefär 
1,5x1,5x1,5 m eller mindre och bedöms ligga stabilt, Figur 7. BG2 består av storblockig terräng från 
slänt ner mot befintlig stenmur. Varierande storlek, 3x2x1 m till 4x2x1,5 m, blocken ligger stabilt, Figur 
7. 
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Figur 7 T.v. Blockgrupp 1 (BG1) stabil, lokaliserad vid befintlig stenmur, vy 120°. T.h. Blockgrupp 2 (BG2) 
stabil, vy 140°. 

BG3 består av flertalet stora block i slänt som vetter ut mot områdets plana mittdel, Figur 8. Blocken 
ligger på stöd och i dagsläget kan de bedöms ligga stabilt, men bör tas i beaktning om sprängning 
utförs i direkt anslutning till blocken. BG4 avser blocken som ligger i och runt slänten i områdets östra 
del, Figur 8. Blocken är av varierande storlek. Blocken ligger på stöd och bedöms ligga stabilt.  

Figur 8 T.v Blockgrupp 3 (BG3) bedöms ligga stabilt, men bör tas i beaktning vid sprängning i anslutning till 
slänt, vy 160°. T.h Blockgrupp 4 (BG4) stabil, vy åt norr. 
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Noterade block 

Ett block inom området har bedömts vara ett potentiellt riskblock på 10–15 års sikt och redovisas mer 
ingående nedan.  

Det potentiella riskblocket (B1) är ett relativt stort block på 0,8x1,5x4 m, ca 12 ton, Figur 9. Blocket är 
triangelformat och underliggande sprickplanet stryker 162° och stupar 50°. Blocket bedöms i det korta 
perspektivet stabilt då vilosprickan är rå samt undulerande, i decimeter skala, vilket genererar 
förhållandevis hög friktion. Anslutande bergmassa har en kvarhållande effekt, då sprickornas 
orientering skapar viss kileffekt. Det potentiella riskblocket kan lämpligen skrotas ned, alternativt 
förankras med bergbult, i ett tidigt skede av exploateringen. 

 

 

Figur 9 Potentiellt riskblock på längre sikt i områdets norra del markerat med röd streckad linje, vy åt norr. 
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Radon 

Beställaren önskade avvakta med gammaspektrometermätning, därför har någon sådan inte utförts. 
Enligt SGU:s gammastrålningskarta med avseende på uran, Figur 10, är planområdet samt direkt 
angränsande områden sannolikt belägna inom ett lågriskområde. Dock är SGU:s uran-karta enbart ett 
grovt mått på potentialen för radonavgång, den lokala variationen kan fortfarande vara stor. Därför 
rekommenderas att en undersökning utförs med gammaspektrometer i samband med att avbaning 
utförts, i de delarna där nybyggnation av bostäder planeras, för att säkerställa precis hur stor 
radonrisken är i det lokala området.  

På normalradonmark ska nya byggnader uppföras radonskyddande, dvs. en grundkonstruktion som 
inte har uppenbara otätheter mot markluft. Rörgenomförningar i bottenplattan skall tätas. 

 

Figur 10 SGU:s översiktliga gammastrålningskarta.  

Rekommendationer  

Bortom 10–15 år bedöms B1 kunna bli ett riskblock. Därför rekommenderas det att B1 skrotas ned, 
alternativt förankras med bergbult, i ett tidigt skede av exploateringen. Slutlig slänt ska vara långsiktigt 
stabil, m a p bostadshusens tidshorisont. 
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Komplettering geologisk beskrivning 
Med anledning av SGI:s yttrande daterat 2022-02-15 har Norconsult AB utfört en kompletterande 
geologisk och geoteknisk utredning med syfte att klargöra stabilitetsförhållandena inom planområdet 
och i anslutande områden som kan påverka eller påverkas av aktuellt planområde. 

Norconsult AB har på uppdrag av Kungsbacka kommun utfört en kartering av berg i dagen av 
detaljplaneområde Bukärr 1:9, i Kungsbacka kommun. Besiktningen utfördes 2022-08-31 av geologer 
Isabell Dinger och David Jonasson.  

Besiktningen avser aktuellt planområde samt direkt anslutande områden, se Figur 1.  

 

Figur 11 Översikt över det besiktigade området med planområdets gränser markerade med rödstreckad kontur.  

Kartering, berg i dagen 

Området har karterats för berg i dagen med hjälp av en MUK, markundersökningskäpp. Berg i dagen 
avser ett jorddjup mindre än 1 meter. Delar av området där avsaknad av berg i dagen förekom har 
undersökts med MUK, se Figur 12. Dessa inkluderar områdets centrala delar där jordfyllda svackor i 
berget kan förekomma samt i områdets utkanter så som lågpartierna längs vägarna.  
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Osäkerheter 

Vilken typ av jordart som förekom inom området har inte utretts, men enligt SGU:s jordartskarta består 
området av lera samt berg i dagen, vilket anses troligt.  

Ett begravt block i jord kan även misstas för berg i dagen vid användning av en MUK. Men genom att 
ha kort avstånd, mindre än 1 meter, mellan undersökning punkterna minskar risken för feltolkad 
bergöveryta.  

Resultat samt slutsats    

Området bedöms bestå till största delarna av berg i dagen (jorddjup <1m) samt mindre mängd 
obestämd jordart i områdets ytterkanter, se Figur 13. De områden där berg inte påträffades är 
sannolikt lokala svackor i berggrunden eller att djup till berg ökar mot en lerfylld dalgång som SGU 
påvisar.  

Det bör även noteras att i områdena där berg i dagen inte påträffats, se Figur 13, är den relativa 
höjdskillnaden för låg, mindre än 1 meter från omliggande område, att skredrisken anses som mycket 
liten.  

Den tämligen lilla utbredningen av obestämd jordart, förmodad lera, bedöms inte utgöra någon risk för 
planområdet eller områden i direkt anslutning.  

Figur 12 Undersökt område, markerat blått. 
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Figur 13 Utförd kartering av berg i dagen. Röda cirklar visar vart jorddjupet var mindre än 1 meter, och gula var 
jorddjupet översteg 1 meter. Röda samt gula bakgrunden i figuren representerar SGU:s kontakt mellan berg i 
dagen, rött, och lera, gult. 

 


