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Inledning och syfte  

Norconsult AB har på uppdrag av Kungsbacka kommun utfört en bergteknisk besiktning och 

gammaspektrometermätning av detaljplaneområde Tölö 6:4, i Kungsbacka kommun. Besiktningen 

utfördes 2021-10-06 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 Översikt över det besiktigade området med planområdets gränser markerade med grön kontur.  

Geologisk beskrivning  

Området består av två högre bergpartier, ett i norra och ett i södra delen. Bergpartierna avskiljs av en 

mellanliggande jordtäckt sänka som utgör stora delar av områdets östra del och vars utbredning 

minskar i bredd mot väst. Därutöver finns uppstickande små berghällar i områdets östligaste del, Figur 

1.  
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Figur 2 Översikt över området. Planområdet är markerat med ljusgrönlinje. Ungefärlig position på områdets större 
bergsområden är markerade med röd streckad linje.  

Bergartsbeskrivning  

Efter okulärbesiktning i fält har två bergarter noterats i området. 

En röd granitoid med rundade och kantiga porfyroklaster, som består av kalifältspat och kvarts, i en 

fint medelkorning till grovt medelkorning grundmassa, Figur 3. Porfyroklasterna varierar något i storlek 

från 2x2,5 cm till de största på 2x4,5 cm. Bergarten har generellt ingen tydlig foliation, förutom i lokala 

zoner. Den andra bergarten är en mörkgrå finkorning glimmeromvandlad bergart, Figur 4.  

Bergarterna påträffades sammanminglade vid flertalet lokaler områdets norra bergparti, Figur 4. 

Slänterna i undersökningsområdet är huvudsakligen storblockiga.  

Området utgörs enligt SGU:s bergartskarta av granit med porfyroklaster. Nordväst om planområdet 

består berggrunden av diorit, vilket sannolikt är den mörka bergarten som påträffades i den norra av 

de två bergspartierna.   
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Figur 3 T.v. Röd granitoid med rundade och kantiga porfyroklaster av kalifältspat och kvarts, i fint medelkorning 
till grovt medelkorning grundmassa. Foto taget i områdets nordvästra del. T.h. Översiktsbild på den röda 
granitoiden.   

 

  

Figur 4 Röd granitoid och mörkgrå finkorning bergart sammanminglade i områdets norra bergparti. 
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Geologiska strukturer  

Med avseende på sprickornas råhet och ytform är råa och undulerande sprickor vanligast 

förekommande, ett fåtal råa och plana samt släta och undulerande sprickor förekommer. 

Sprickorna inom området stryker vanligen mot syd, sydöst samt sydsydväst. Utöver dessa förekom 

även enstaka sprickor med varierande strykning, Figur 5. Sprickorna med sydlig strykning har en 

generell spårlängd av över 5 meter och bedömdes okulärt som råa och plana. Sprickorna i 

sprickgruppen stupar mellan 60–75° mot väst.  

Sprickorna med sydostlig strykning förekommer vanligen som släntdefinierande sprickplan. De 

bedömdes okulärt som råa och undulerande, meterskala. Sprickorna i sprickgruppen stupar mellan 

40–55° mot sydväst.  

Sprickorna med sydsydvästlig strykning har en varierande spårlängd mellan två till fyra meter och 

bedömdes okulärt som råa och plana, släta och plana eller släta och undulerande på decimeter samt 

meterskala. Sprickorna i sprickgruppen stupar mellan 50–65° mot västnordväst.  

 

 

 

Figur 5 Stereogram över uppmätta sprickriktningar i planområdet.  

  



Uppdragsgivare: Kungsbacka Kommun  

Uppdragsnr: 107 51 33   Version: 1.0  

 

 

 

 

 

N:\107\51\1075133\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\B\Granskning\Tölö 6.4 Geoteknisk utredning.docx   |  Sida 6 av 18 

Bergras och blocknedfall 

Inom området noterades sex lokaler med ett eller flertal block i och invid slänter, Figur 6. Inom fyra av 

lokalerna (1,3,5–6) påträffades block som bedömes som potentiella riskblock över tid. Lokalerna (1–6) 

redovisas närmare nedan.  

 

Figur 6 Översikt över området. De blå punkterna representerar lokaler där enstaka block eller blockgrupper som 
särskilt kommenterats i detta PM är lokaliserade. 
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Lokal 1 

Det potentiella riskblocket vid Lokal 1 är ett block på 0,8x1,2x0,25 m, ca 0,5 ton, Figur 7. Blocket är 

pelarformat och underliggande sprickplanet stryker 133° och stupar 50°. Blocket bedöms kortsiktigt 

stabilt, potentiell utfallsrisk om 10–15 år, då vilosprickan är rå samt undulerande, vilket genererar 

förhållandevis hög friktion. Vertikal höjdskillnad mot släntfot ca 4 m. Skaderisken bedöms dock som 

mycket liten, då blocket kommer glida längs släntytan och stoppa vid släntfot vid ett potentiellt utfall. 

Det potentiella riskblocket kan lämpligen skrotas ned om byggnation eller annan verksamhet planeras 

i anslutning till Lokal 1.  

 

Figur 7 Potentiellt riskblock i områdets nordvästra del markerat med röd streckad linje, vy mot norr. 
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Lokal 2 

Blocket vid Lokal 2 är ett block på 1,4x0,35x1,5 m, ca 2 ton, Figur 8. Blocket är skivigt och 

underliggande sprickplanet stryker 126° och stupar 44°. Blocket bedöms stabilt, uppskattad risk på 

över 500 år, då det underliggande sprickplanet förefaller relativt flackt och vilosprickan bedöms vara rå 

under större delen av blocket, vilket genererar en förhållandevis hög friktion. Vertikala höjdskillnaden 

mot släntfoten är endast ca 2,5 m. 

 

Figur 8 Block i lokal 2 i områdets nordvästra del markerat med röd streckad linje, vy mot väst. 

 

  



Uppdragsgivare: Kungsbacka Kommun  

Uppdragsnr: 107 51 33   Version: 1.0  

 

 

 

 

 

N:\107\51\1075133\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\B\Granskning\Tölö 6.4 Geoteknisk utredning.docx   |  Sida 9 av 18 

Lokal 3  

Det potentiella riskblocket vid Lokal 3 är ett block på 1,2x1,2 x1,6 m, ca 6 ton, Figur 9. Blocket är 

något rundat i formen och bedöms därför rullvänligt. Blocket bedöms inte utgöra någon akutrisk, 

uppskattad risk på 10–15 år, men bör undersökas närmare från rep av bergsakkunnig om byggnation 

eller annan verksamhet planeras i anslutning till Lokal 3.  

 

 

Figur 9 Potentiellt riskblock i områdets nordvästra del markerat med röd streckad linje, vy mot nordväst. 
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Lokal 4  

Lokal 4 består av flertalet stora block i en slänt som vetter ut mot sydväst, Figur 10. Blocken är kantiga 

till formen och ligger placerade i slänten så att de i dagsläget låser fast varandra. De bedöms därför 

ligga stabilt, men bör tas i beaktning om sprängning utförs i direkt anslutning till blocken.   

 

Figur 10 Flertalet block i slänt, bedöms ligga stabilt. Bör tas i beaktning vid sprängning i anslutning till slänt, vy 
mot norr.  
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Lokal 5  

Det potentiella riskblocket vid Lokal 5 är ett relativt stort block på 1,4x1,4x2,2 m, ca 11 ton, Figur 11. 

Blocket bedöms kortsiktigt stabilt, uppskattad risk på 10–15 år, då bakomliggande sprickplan bedöms 

som råa och undulerande men branta. Det bedömda riskblocket kan lämpligen skrotas ned, alternativt 

förankras med bergbult, i ett tidigt skede av exploateringen. Slutlig slänt ska var yt- och storstabil om 

byggnation eller annan verksamhet planeras i anslutning till Lokal 5.  

 

Figur 11 Potentiellt riskblock i områdets nordöstra del markerat med röd streckad linje, vy mot väst 
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Lokal 6  

Det potentiella riskblocket vid Lokal 6 är ett block på 0,5x0,6x0,7 m, ca 0,5 ton, Figur 12. Blocket 

bedöms kortsiktigt stabilt, uppskattad risk på 3–5 år, då blocket har öppna sprickor i bakkant. 

Mothållande stödblock bedöms inte vara stabila över tid. Det bedömda riskblocket kan lämpligen 

skrotas ned i ett tidigt skede av exploateringen. Slutlig slänt ska var yt- och storstabil om byggnation 

eller annan verksamhet planeras i anslutning till Lokal 6. 

 

Figur 12 Potentiellt riskblock på kort sikt i områdets nordöstra del markerat med röd streckad linje, vy mot 

nordväst.  
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Radon 

Radon (Rn) är en av våra sex ädelgaser och den enda ädelgasen som är radioaktiv. Radioaktiv 

innebär att den inte är stabil, utan sönderfaller under utsändande av joniserande strålning. Radon kan 

vara skadlig för människor främst genom de produkter som bildas då radonet sönderfaller till de så 

kallade ”radondöttrarna”, som också är radioaktiva. Radon bildas som ett led i en så kallad 

sönderfallskedja, främst från uran. Uran finns i varierande mängd i vår berggrund och eftersom det är 

en gas som frigörs från berggrunden kan den tränga in i byggnader och ansamlas där.  

Om radongasen tar sig in i en byggnad och sönderfaller kan radondöttrarna lätt fastna på 

aerosolpartiklar. Luften kommer därmed innehålla en andel partiklar som bär på de radioaktiva 

radondöttrarna. Radondöttrarna ger i sin tur upphov till ytterligare alfa-strålning (α-strålning) när de 

sedan sönderfaller. Alfa-strålning är mycket skadlig för kroppens vävnader, när strålningen avges inuti 

kroppen.  

De vanligaste radioaktiva ämnena i berggrunden är uran-238, torium-232 och kalium-40. Kalium-40 

genererar inget radon vid sitt sönderfall. Torium genererar visserligen radon i sitt sönderfall, men dess 

radonisotop är relativt kortlivad, 55 sekunder, vilket gör att den radonisotopen har svårt att hinna in i 

en byggnad innan den sönderfaller till ett fast ämne. 

Uran är den särklassigt viktigaste faktorn när det gäller radonrisk, se utdrag ur SGU:s uran-karta i 

Figur 13. På lokala platser där det finns mycket torium kan också den isotopen bidra signifikant. 

Med hjälp av SGU:s radonriskkarta och uran-karta kan det erhållas ett mycket grovt mått på 

potentialen för radonavgång, men den lokala variationen kan vara ganska stor, och därför är 

rekommendationen generellt att undersökning utförs med gammaspektrometer. Det gäller särskilt där 

kartorna visar lite högre värden och där bostadshusbyggnad och skolor planeras. För att säkerställa 

precis hur stor potentialen för radonavgång är i det lokala området, och därmed ifall byggnadstekniska 

radonskyddande åtgärder behöver vidtas vid byggnationen, så ger gammaspektrometermätning en 

god analysmöjlighet om behov finns för särskilda åtgärder vid uppförandet av byggnaderna. 

På normalradonmark ska nya byggnader uppföras radonskyddande, dvs. en grundkonstruktion som 

inte har uppenbara otätheter mot markluft. Rörgenomförningar i bottenplattan skall tätas. 
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Figur 13 Uttag ur SGU:s karta för gammastrålning från Uran. 

Mätutrustning 

Mätutrustningen har utgjorts av en gammaspektrometer av typen, GT 32 SUPER-SPEC, Figur 14. De 

flesta radioaktiva isotoper utsänder gammastrålning med en eller flera karaktäristiska energier, som 

kan mätas och som omvandlas till elektriska pulser, som förstärks och registreras i instrumentet. På 

så sätt kan man med hjälp av en gammaspektrometer, som mäter de karaktäristiska energierna ur 

olika radioaktiva grundämnens sönderfallsserier, få veta från vilka grundämnen energierna kommer 

och beräkna radonrisknivån. 
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Figur 14 Gammaspektrometer av typen, GT 32 SUPER-SPEC. 

Mätpunkter och Mätresultat 

Det har utförts 11 mätningar på fast berg, en vid varje utsatt punkt i Figur 15. Varje mätning varade i 5 

min, 300 s. Resultat från gammaspektrometermätningarna redovisas i Tabell 1. 

 

Figur 15 De elva mätpunkternas lokalisering i området markerade med röda cirklar. 
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Tabell 1 Resultatet av gammstrålningsmätningen samt beräknat radiumaktivitet och aktivitetsindex (AI). 

Mätpunkt Material 
K eU eTh Gammastrålning Radiumaktivitet 

Aktivitetsindex 
[%] [ppm] [ppm] µSv/h Bq/Kg 

1 Röd granitoid  5,30 2,50 38,70 0,226 30,88 1,44 

2 Röd granitoid  4,50 1,90 30,90 0,184 23,47 1,17 

3 Röd granitoid  4,30 2,20 35,00 0,196 27,17 1,25 

4 Mörkgrå bergart 1,10 0,00 4,50 0,032 0,00 0,21 

5 Mörkgrå bergart 1,80 0,00 8,30 0,055 0,00 0,36 

6 Röd granitoid  4,50 2,30 28,50 0,178 28,41 1,14 

7 Röd granitoid  5,90 4,70 37,70 0,247 58,05 1,57 

8 Mix  4,10 3,40 47,10 0,241 41,99 1,52 

9 Mix 3,80 3,80 25,10 0,166 46,93 1,06 

10 Mörkgrå bergart 0,50 0,00 2,20 0,015 0,00 0,10 

11 Mörkgrå bergart 0,90 0,00 5,10 0,031 0,00 0,20 

Radonrisk Tölö 6:4, Kungsbacka 

Resultatet visar att den beräknade radiumhalten inte överstiger 60 Bq/kg, gränsvärde för normalradon. 

Det innebär att berggrunden i området i sin helhet klassas som lågradonmark (<60 Bq/kg) enligt 

Byggforskningsrådet (R85:1988, reviderad 1990). För ytterligare kännedom om områdets eventuella 

uppfyllande av andra potentiellt relevanta gränsvärden, se tabell 4. 

Tabell 2 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 

 

Tabell 3 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 mätpunkter Ja, samtliga mätpunkter 
Mätpunkter 1–3 och 6–9  

uppfyller ej 
 

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

Bergras och blocknedfall  

Vid lokaler 1 samt 5–6 rekommenderas att de bedömda riskblocken skrotas ned, alternativt förankras 

med bergbult, om byggnation eller annan verksamhet, så som lekytor, planeras i anslutning till lokalen.  

Riskblocket vid lokal 3 bör även besiktigas från rep av bergsakkunnig om byggnation planeras i 

anslutning till lokal 3. Riskblocken vid lokal 4 bedöms ligga stabilt, men bör tas i beaktning om 

sprängning utförs i direkt anslutning till blocken.  

Vid händelse att byggnation eller annan verksamhet, så som lekytor, planeras i direkt anslutande till 

bergsslänter rekommenderas ytterligare besiktning av bergsakkunnig med avseende på 

vegetationsröjning, skrotning samt eventuell bergförstärkning av berörda slänter. Slutliga slänter ska 

vara långsiktigt stabila. 

Radon 

Berggrunden i området kan i sin helhet klassas som lågradon och det bedöms inte föreligga någon 

förhöjd radonrisk.  

Vid grundläggning på berg innehållande uran, även lågahalter, förekommer alltid en risk för att 

radongas ackumuleras över tid. Vid låghaltig berggrund bedöms risken som liten, förutsatt att det finns 

väl fungerande ventilation. En allmän rekommendation är: 

• Uppförandet av planerade byggnader rekommenderas utföras radonskyddande (Clavensjö & 

Åkerblom, 2004). Radonskyddande grundkonstruktion innebär till exempel att grundläggning 

görs på betongplatta där rörgångar och håltagning tätas från genomströmning av markluft, 

stort sett alltid är fallet vid modern bostadsbyggnation. 

 

• Eventuellt tillfört material som till exempel fyllnadsmassor bör ha liknande eller bättre 

strålningsegenskaper än berggrunden för att inte bidra till en ökad radonrisk. För utifrån tillfört 

grundläggningsmaterial bör aktivitetsindex och radiumhalt deklareras av leverantör, alternativt 

fastställas på plats baserat på mätning med gammaspektrometer. 
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