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1 Inledning 

På uppdrag av Rådhuset Arkitekter AB har Bergab utfört en bergteknisk utredning 

inför upprättande av en detaljplan på Sotenäs camping, fastigheterna Långevik 1:13 

och 1:48 i Sotenäs kommun. Detaljplanen omfattar en utökning av campingområdet 

med nya campingstugor och husvagnsställplatser.  

1.1 Orientering 

Sotenäs camping ligger ca 1 km norr om samhället Väjern i Sotenäs kommun. 

Undersökningsområdet är uppdelat mellan två fastigheter, Långevik 1:48 på västra 

sidan av väg 174 och Långevik 1:13 på den östra sidan av samma väg, se Figur 1. 

Fastighet Långevik 1:48 är ca 55 000 m2 stort och utgörs av hällmark, befintliga 

campingstugor samt en grus/asfaltsväg som binder samman området.  

Fastighet Långevik 1:13 är ca 17 000 m2 stort och utgörs av obebyggd hällmark 

med inslag av mindre lövskogspartier och våtmark.  

 
Figur 1. Undersökningsområden för detaljplan markerat med rött. Flygbild tagen från 

lantmäteriet. 

1:13 

1:48 
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1.2 Syfte 

Syftet med den bergtekniska utredningen och fältbesiktningen har varit att: 

 beskriva bergslänter och göra bedömningar av risk för bergras eller 

blocknedfall i eller från bergspartier inom och i anslutning till aktuellt 

detaljplaneområde 

 bedöma behov av åtgärder för att säkerställa områden, beskriva dessa och ta 

fram förslag till stabilitetshöjande åtgärder 

 Observera eventuella riskobjekt 

1.3 Underlag 

Underlag till föreliggande utredning har varit koncept-samrådshandlingar, daterade 

2019-01-14, utförda av Rådhuset Arkitekter AB. Handlingarna omfattar bl.a. 

plankarta med planerade och befintliga funktioner, översiktskarta och 

samhällsbyggnadskarta.  

1.4 Utförande 

Den bergtekniska fältbesiktningen utfördes 2019-03-19. Vid besiktningstillfället 

lyste solen, temperaturen var ca +1°C och vinden svag till måttlig. Hela 

undersökningsområdet samt intilliggande bergslänter gicks över och besiktigades 

okulärt med avseende på; bergart, strukturer, sprickegenskaper, förekomst av block 

samt eventuella andra förhållanden som påverkar bergstabiliteten. Resultaten 

redovisas i föreliggande rapport. 

2 Bergtekniska observationer 

Nedan ges en beskrivning av områdets geologi följt av stabilitetsobservationer. 

Rekommenderade åtgärder redovisas i avsnitt 3.  

2.1 Geologi 

Berggrunden inom undersökningsområdet utgörs av en röd grov till medelkornig 

granit, s.k. Bohusgranit. Bergarten är massformig i hela området. Mindre inslag av 

pegmatit förekommer. Berget är slipat till rundade hällryggar av inlandsisen. 

Följande sprickriktningar noterades (mätningar enligt högerhandsregeln): 

1. Branta-vertikala, lutning mot NW-SÖ (315°/85°), sprickavstånd ca 0,2-2 m.  

2. Medelbrant lutning mot SW (120°/60°), sprickavstånd ca 0,6-2 m. 

3. Medelbrant lutning mot NÖ (210°/60°), sprickavstånd ca 0,6-2- m. 

4. Subhorisontellt sprickset, sprickavstånd ca 0,6-2 m.  
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Observerade sprickytor är samtliga råa och vågformiga. Sprickvidden är i allmänhet 

1-5 mm. Sprickfyllnader har ej observerats. Tektoniken ger upphov till 

blockuppsprickning med blockkantlängd i allmänhet 0,2-2 m men även större block 

förekommer. Sprickzoner med en bredd på mellan 0,5-3 meter noterades i NW-SÖ 

riktning på fastighet Långevik 1:48. I övrigt förekommer större svackor i 

landskapet med en NÖ-SW riktning. 

2.2 Stabilitetsobservationer 

Undersökningsområdena utgörs av två bergsplatåer som ligger cirka 10-20 m ö.h. 

Platåerna består av mestadels flacka rundhällsryggar formade av inlandsisen, 

höjdskillnaden mellan ryggarna är mellan 1-3 meter men variationer förekommer. I 

svackorna finns ställvis vattenansamlingar med vass som vittnar om att de är 

vattenfyllda stora delar av året. Berget är relativt sprickfattigt och få lösliggande 

block noteras vid besiktningstillfället. 

Fastighet Långevik 1:48 

 

På fastighet Långevik 1:48 löper en väg från campingentrén till toppen av 

bergsplatån. Vägen är uppförd med fyllningsmassor på befintliga berghällar. 

Campingen består idag av en blandning av campingstugor, servicehus och 

villavagnar. På platån planerar man uppföra nya ställplatser och längre ner i dalen 

planeras nya campingstugor och servicehus. 

 

Berget i området bedöms i dagsläget ligga stabilt med undantag för det sprängda 

och uppspruckna berget öster om receptionen. Detta område kan vara instabilt och 

bör ses över innan nybyggnation påbörjas, se Figur 2.  

Figur 2. Översikt – Långevik 1:48, markerat område bör se över innan byggnationsstart. 
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Fastighet Långevik 1:13 

 

Fastighet Långevik 1:13 är i dagsläget otillgängligt på grund av den höga 

bergslänten som tornar upp sig öster om väg 174. Bergslänten är cirka 10-15 m hög 

och tät vegetation förekommer framför slänten, se Figur 3 och 4. De centrala 

delarna av området består av en vattenfylld sänka cirka 8 m ö.h som omges av 

höjdpartier på mellan 10-15 m ö.h., vilket lokalt kan ge stora nivåskillnader. Inga 

befintliga byggnationer förekommer på fastigheten. 

Generellt bedöms berget i området ligga stabilt. Områden med stora nivåskillnader 

bör dock inspekteras mer handnära och bergrensas om byggnationer skall utföras 

intill ett högre bergsparti.  

 

 
Figur 3. Översikt – fastighet Långevik 1:13. 

Figur 4. Översikt - fastighet Långevik 1:13. Kraftig vegetationen förekommer framför 

den branta bergssidan, vilket försvårade besiktningen. 
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3 Bergtekniska rekommendationer 

Fastighet Långevik 1:48 

 

På fastighet Långevik 1:48 bedöms befintliga bergslänter i dagsläget generellt vara 

stabila och inga stabilitetshöjande åtgärder är nödvändiga innan entreprenad 

påbörjas.  

Undantag från ovanstående bedömning gäller ett område snett ovanför receptionen 

där nya campingstugor planeras. Här är berget sedan tidigare brutet eller sprängt 

och lösa block kan förekomma. Lösa block bör bergrensas med två samverkande 

skrotspett innan byggnation påbörjas, se område A i Figur 5. 

Efter avslutad eventuell bergschakt och bergrensning tillkallas bergsakkunnig för 

att bedöma eventuellt behov av bergförstärkning såsom t.ex. bultning. 

 
Figur 5. Översikt över stabilitetsanmärkningar och åtgärdsförslag. Kartunderlag - 

Rådhuset Arkitekter AB (2019). 

Fastighet Långevik 1:13 

 

På fastighet Långevik 1:13 bedöms befintliga bergslänter i dagsläget generellt vara 

stabila och inga stabilitetshöjande åtgärder är nödvändiga innan entreprenad 

påbörjas.  

Bergrensning 

Berg- och 

vegetationsrensning 

Långevik 1:48 

Långevik 1:13 

A B 
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Undantaget är den höga bergslänten intill gräsplanen som bör besiktigas och 

åtgärdas om campingfunktioner planeras intill slänten. Eventuella åtgärder kan 

omfatta bergrensning och bultning, se område B i Figur 5. 

Efter avslutad eventuell bergschakt och bergrensning tillkallas bergsakkunnig för 

att bedöma eventuellt behov av bergförstärkning såsom t.ex. bultning. 

 

4 Sammanfattning 

Fastighet Långevik 1:48 

 Generellt bedöms befintliga bergslänter i dagsläget vara stabila. 

 Område A, snett ovanför receptionen bör bergrensas med skrotspett innan 

byggnation påbörjas. 

 Efter avslutad eventuell bergschakt och bergrensning tillkallas 

bergsakkunnig för att bedöma eventuellt behov av bergförstärkning. 

bultning.  

Fastighet Långevik 1:13 

 Generellt bedöms befintliga bergslänter i dagsläget vara stabila. 

 Om campingfunktioner planeras intill den höga bergslänten på gräsplanen, 

område B, bör slänten vegetationsrensas och besiktigas handnära för att 

kunna avgöra åtgärdsbehovet.  

 Efter avslutad eventuell bergschakt och bergrensning tillkallas 

bergsakkunnig för att bedöma eventuellt behov av bergförstärkning.  
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5 Fotobilaga. 

 
Foto 1. Området på fastighet 1:48 som bör gås över och bergrensas med skrotspett. 

 
Foto 2. Område på fastighet 1:13 som bör åtgärdas om campingfunktioner planeras intill 

slänten. 


