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I detaljplanearbetet med Nötegång 2:207 utgör detta geotekniska utlåtande en komplettering till tidigare 

upprättat PM Geoteknik med benämningen:  

 “Särö, Nötegång 2:207. PM Geoteknik” 

Golder Associates AB, daterad 2017-03-17 (uppdragsnummer 1666838). 

Detta utlåtande är upprättat med syfte att tydliggöra några geotekniska frågeställningar för detaljplanen, enligt 

nedanstående. 

 

Stabilitetsförhållanden 

Mark inom planområdet är i princip helt plan utan några betydande nivåskillnader. Nivåskillnaden mellan dess 

södra del (ca +6) till dess norra del (ca +4) är ca 2 m. Med avseende på de små nivåskillnaderna och den 

mycket flacka marklutningen (lutning ca 1:50-1:40) är anses stabilitetsförhållandena vara tillfredsställande.  

Då marknivån för den nya detaljplanen planeras det att utföras lågt och i nära nivå med dagens befintliga 

förhållanden, med hänsyn till att marken är sättningskänslig, anses stabilitetsförhållandena för den nya 

detaljplanen vara tillfredsställande och uppfylla gällande rekommendationer med avseende på totalstabiliteten.  

 

Risker för blocknedfall och bergutfall 

Planområdet utförs av plan mark utan förekomst av några bergsslänter. I direkt anslutning till planområdets 

södra del, söder om Nötegången, finns dock ett mindre höjd-/fastmarksparti med litet jordtäcke med ställvis 

förekomst av berg i dagen. För att säkerställa om det föreligger någon risk för blocknedfall till planområdet har 

en bergteknisk fältbesiktning utförts. Detaljerad dokumentation av besiktningen presenteras i Bilaga 1. 

Förekomsten av lösa block inom bergsområdet är mycket begränsad. Marklutningen inom bergsområdet är 

generellt flack. Observerade ytliga block ligger stabilt i slänten eller anses för rådande flacka marklutning inte 

medföra någon risk för blocknedfall eller bergutfall. Det föreligger ingen risk för blocknedfall som kan påverka 

detaljplaneområdet. 
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Dagvattendamm 

Inom planområdet planeras det att anläggas en damm för hantering av dagvatten. Med avseende på rådande 

geotekniska förhållanden inom området, och för att säkerställa stabiliteten kring dammen, föreslås följande 

restriktioner: 

1) Släntlutning skall vara 1:2 eller flackare 

2) Maximalt djup på 2 m relativt anslutande/omkringliggande markområden. 

Med ovanstående föreslagna restriktionerna anses dammen inte komma att påverka den tillfredställande 

totalstabiliteten för planerade anläggningar och byggnader.  

 

 

 

Bilagor: 

Bilaga 1 – Bergteknisk besiktning map risk för bergras/blocknedfall 
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Bilaga 1 

 

Nötegång 2:207, Särö  

Blockstabilitet och bergskartering 

 

Fältbesiktning/kartering utfördes vid Nötegång 2:207 med hänsyn till blockstabilitet och rasrisk, vid 

bergslänten söder om planområdet 2021-02-26, se Figur 1.  

En indelning om fem sektioner valdes då berg i dagen kunde noteras i samband med lokalt brantare 

släntlutningar vid inringade områden Figur 1.  

Området generellt är flackt lutande och bergsslänter fanns >15 m från vägkant.  

 

Figur 1. Översiktsbild Nötegången. 
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Sektion 1 

I anslutning direkt mot väg i anknytning till privat egendom.  

Generellt bra berg med 2 sprickrikningar 160/18 samt 180/90 med foliation 130/35.  

Området består av gnejsig tonalit – granodiorit.  

Inom området har ett ytligt löst liggande block observerats (storlek ca 0,06 m3) strax ovanför Nötegången. 

Trots flack lutning på spricka bedöms blocket kunna utgöra en viss risk för att på sikt falla ned på vägen då 

enbart underliggande stenar håller blocket uppe. Anses dock inte påverka detaljplaneområdet.  

Se Figur 2 för översiktsbild för bergslänten.  

 

Figur 2. Översikt för bergsslänt vid väg. 

 

Figur 3. Ytligt block vid sektion 1. 

 



Nötegång 2:207 

 

Bilaga 1 – Bergteknisk besiktning/kartering map risk för bergras/blocknedfall 

 

3 

 
 3 

 

Sektion 2 

Bergsslänt ~20 m från väg med flack lutning på ungefär 10 grader mot NW. Bergslänt lutade ~70 grader. 

Ingen risk för ras eller blockutfall.  

Sprickriktningar 095/90, 040/07 

Foliation 130/35.  

Se Figur 4 och Figur 5 för översikt.  

 

Figur 4. Översiktsbild sektion 2. 

  

 

Figur 5. berg i dagen sektion 2 
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Sektion 3. 

Lösa block under grästäcke, flack lutning, ingen risk för ras eller blockutfall. Se Figur 6 

Figur 6. Flackt lutande block. 
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Sektion 4 . 

Berg i dagen ~10 m från väg. ~60 graders lutning NW. Observerade lösa block i bergslänt på platå ~15 m från 

vägkant.  

Inga tydliga sprickriktningar men antagande att struktur följer sektion 2. Flack lutning fram till berg. 1,5 m brett 

dike. Ingen risk för blocknedfall som kan påverka detaljplaneområdet. Se Figur 7 för översiktsbild.  

Figur 8 visar det lösa block som befann sig i slänt. Låg – medelhög risk för ras, dock ej till väg.  

 

Figur 7. Översiktsbild sektion 4. 
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Figur 8. Löst block i slänt. 
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Sektion 5. 

Berg i dagen, inga lösa block. Samma egenskaper som sektion 4 och 2. Flackare lutning samt högt 

mothållande vegetation, ingen risk för ras/blockutfall anses föreligga.  

Se Figur 9 för översiktsbild. 

Figur 9. Översiktsbild sektion 5. 

Figur 10. Exponerat berg i dagen sektion 5. 


