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1 Inledning 

På uppdrag av Kalle Gustafsson på Rådhuset Arkitekter AB har Bergab utfört en 
bergteknisk utredning för upprättande av ny detaljplan för en del av fastigheten 
Bäckevik 12:1, Kvarnberget i Sotenäs kommun. Den nya detaljplanen syftar till att 
utöka den befintliga verksamheten med ytterligare bostadslägenheter samt 

genomföra en prövning av antalet tillåtna våningar. Den bergtekniska utredningen 
syftar till att bedöma eventuella risker för blockutfall i, och i anslutning till, det 
aktuella planområdet samt utföra en markradonundersökning.  

1.1 Orientering 

Fastigheten har adress Bäckevik 12:1, Kvarnberget nära Kungshamn i Sotenäs 
kommun. Området är ca 3500 m2 stort och utgörs idag av naturliga berghällar samt 
ett terrasserat område där tidigare brutna eller sprängda massor ligger kvar. På den 
bebyggda delen av fastigheten finns nuvarande Kvarnbergshemmet, 
parkeringsplatser och naturmark. Den nordöstra delen av fastigheten omfattas av 
den nya detaljplanen där bostadslägenheter planeras, se Figur 1 för översiktsbild av 
undersökningsområdet.  

Figur 1. Undersökningsområdet markerat med rött, bild tagen från  © Lantmäteriet, 
Geodatasamverkan (2018). 

Svaghetszon med vegetation. 
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1.2 Syfte 

Syftet med den bergtekniska utredningen har varit att: 

 utföra en bergteknisk fältbesiktning 

 beskriva bergslänter och göra bedömningar av risk för blocknedfall eller 
bergras i eller från bergspartier inom och i anslutning till aktuellt 
detaljplaneområde 

 utreda förutsättningar för grundläggning och bergschakt i och intill slänter 

 bedöma behov av åtgärder för att säkra befintliga och eventuella nya 
bergslänter samt i så fall beskriva dessa åtgärder och ta fram förslag till 
stabilitetshöjande åtgärder 

1.3 Underlag 

Underlag till föreliggande utredning utgörs av förfrågningsunderlag från Rådhuset 
Arkitekter AB och SGU:s nättjänst Kartvisaren, för en uppskattning av markradon-
förhållandena.  

1.4 Utförande 

Fältbesiktningen utfördes 2019-08-02. Vid besiktningstillfället sken solen från blå 
himmel och marken var torr efter en längre tids torka. Temperaturen låg på ca 
+22°C och vinden var svag. 

Hela undersökningsområdet samt intilliggande bergslänter gicks över och 
besiktigades okulärt med avseende på bergart, strukturer, sprickegenskaper, 
förekomst av block samt eventuella andra förhållanden som kan påverka 
bergstabiliteten. Resultaten redovisas i föreliggande rapport. 

Då SGU:s tjänster visar på en möjlig förekomst av högriskmark, avseende 
markradon, genomfördes en gammastrålningsundersökning. Resultaten redovisas i 
föreliggande rapport, Kapitel 4. 
 

2 Bergtekniska observationer 

Nedan ges en beskrivning av områdets geologi följt av stabilitetsobservationer. En 
sammanfattning av de rekommenderade åtgärderna redovisas i Kapitel 3.  
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2.1 Geologi 

Berggrunden inom undersökningsområdet består av en medelkornig röd till gråröd 
granit även kallad Bohusgranit. Enligt SGU:s kartvisare ligger 
undersökningsområdet i ett stråk av en s.k. RA-granit med förhöjd gammastrålning, 
Figur 2.  

Undersökningsområdet består till större del av berg i dagen. I den norra delen av 
området skär en svaghetszon i östvästlig riktning, se Figur 1. Höjdskillnaden mellan 
den norra delen och den södra delen av området varierar mellan 1-4 m. I 
svaghetszonen förekommer vegetation i form av mossa, träd, sly och buskar. Den 
resterande marken i undersökningsområdet består av hällar med sparsam 
vegetation. 

 
Figur 2. Förekommande bergart: granit. 

Sprickmätningarna från den södra och norra delen av området överensstämmer med 
varandra, varför det är sannolikt att samma tektoniska bild råder i hela området. 

Följande sprickriktningar noterades (mätningar enligt högerhandsregeln): 

Sprickgrupp Lutning Strykning/Stupning Anmärkning 

1 Brant-vertikal 
lutning mot sydväst 110-120°/70-90° Sprickavstånd > 0,6-2 m. 

2 Medelbrant lutning 
mot nordväst 200°/50-90° Sprickavstånd > 0,2-0,6 m. 

3 Subhorisontella 
sprickplan  Sprickavstånd ca 0,2-0,6 m 
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Dominerande sprickriktningar medför att berget spricker upp i rektangulära block 
med en kantlängd på mellan 0,3-2 m. Observerade sprickytor är samtliga råa och 
vågformiga. Sprickvidden är i allmänhet 1-5 mm men variationer upp till 200-300 
mm förekommer. Sprickfyllnader har ej observerats. För typiska sprickmönster, se 
Figur 3. 

 
Figur 3. Södra delen av området utgörs av flacka naturliga hällar, bild tagen mot sydöst. 
 

2.2 Stabilitetsobservationer 

1. Löstliggande block i den norra delen av slänten har en genomsnittlig kantlängd 
på ca 0,3-2 m. De bedöms ligga stabilt i dagsläget men om schaktning blir 
aktuell, i eller intill området, bör blocken rensas bort och bultning av äldre 
skärningar kan bli aktuell, se Figur 4-6. 

2. Inga närmare undersökningar har utförts i den svaghetszon som skär området på 
grund av den täta vegetationen, se Figur 4, 7-8. Då området med hög 
sannolikhet behöver bergschaktas på grund av höjdskillnaderna rekommenderas 
att bergsakkunnig tillkallas efter avtäckning för att bedöma eventuellt 
bergförstärkningsbehov.  

3. Ingen rasrisk bedöms föreligga i övriga hällmarker och inga andra 
bergstabilitetsproblem har påträffats, se Figur 9. 
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Figur 4. Schematisk skiss över planerade byggnader inom den nya detaljplanen.  
Underlag från Rådhuset Arkitekter AB. 

 
Figur 5. Området högst upp i slänten, bild tagen mot syd, på bild nuvarande  
Kvarnhemmet. Se blockhav av tidigare sprängda/brutna block. 

 

 

2. Avtäckning 
och ytterligare 
undersökningar 

1. Rensa bort lösa 
block i 
området 
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Figur 6. Lösa block på terrasserna norr om parkeringen, bild tagen mot norr. 
 

 
Figur 7. Bild tagen mot syd. Streckad linje illustrerar den observerade svaghetszonen. 

 
Figur 8. Vegetation i svaghetszonen, bild tagen mot nordöst. 
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Figur 9. Övrig mark består av naturliga flacka hällar, bild tagen mot syd. 
 

3 Bergtekniska rekommendationer 

Naturliga hällar i området 

Den naturliga berghällarna bedöms i dagsläget vara stabila och inga stabilitets-
höjande åtgärder bedöms vara nödvändiga inför byggnation. 

Inför bergschakt: jordmassor och lösa block 

Vid schaktningsarbeten kan blockmassor i den norra slänten destabiliseras vilket 
kan leda till utglidningar av block ned i schakten. Lösa intilliggande block vid 
schakten bör tas bort genom en avtäckning av marken runt schakten. 

I den observerade svaghetszonen som löper genom den norra delen av området har 
berget inte kunnat bedömas på grund av den täta vegetationen. Som en 
försiktighetsåtgärd rekommenderas att en besiktning av bergsakkunnig utförs efter 
att bergytan avtäckts, men innan sprängning påbörjats. Denna undersökning 
rekommenderas för att bedöma eventuellt behov av förförstärkning innan 
schaktning påbörjas och utförs med fördel i samband med en 
gammaspektrometerundersökning på aktuell schaktbotten. 

Slänter och uttagsmetod 

Skärningen norr om huvudbyggnaden, för position se svaghetszonen i Figur 1, 
rekommenderas med fördel bevaras i sitt naturliga skick för att minska behovet av 
bergförstärkning. Berget är i sitt ursprungliga tillstånd stabilt men sprängning i 
skärningen kan påverka blockuppsprickningen och därmed förstärkningsbehovet. 
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Bergschakt bedöms kunna utföras konventionellt genom borrning och sprängning. 
Förutom avtäckning och eventuell förförstärkning enligt ovan bedöms inga 
ytterligare åtgärder vara nödvändiga inför och under bergschakt. 

I övriga områden där byggnationer planeras är höjdskillnaden så liten att inga 
specifika åtgärder bedöms nödvändiga i dagsläget. 

Efter avslutad bergschakt 

Kvarstående bergschaktväggar rensas på löst material, helst med hjälp av skrotspett. 
Därefter tillkallas bergsakkunnig för att bedöma eventuellt behov av berg-
förstärkning såsom bultning. 
 

4 Markradonundersökning 

Radon är en radioaktiv gas vars sönderfallsprodukter, radondöttrarna, följer med 
inandningsluften och kan orsaka skada. Radongas nybildas ständigt i jord och berg-
material genom sönderfall av uran och radium.  

I Tabell 5.1 nedan redovisas gällande gräns- och riktvärden för gammastrålning och 
radioaktivitet i inomhusluft. Refererade föreskrifter och råd listas i Kapitel 6. 

Tabell 5.1 Gräns- och riktvärden för gammastrålning och radioaktivitet i inomhusluft 

Avser Gränsvärde (G) 

Riktvärde (R) 

Föreskrift/råd 

Gammastrålning   
     i nya bostäder 0,30 µSv/h (G) BBR19, avsnitt 6.12 
     på lekplatser och andra ofta  
     använda uteplatser 

1,0 µSv/h (G) Rad.  Prot. Aut. 2000, avsnitt 7.1.3 

     från befintlig bostadsfasad 0,30 µSv/h (R) SOSFS 1999:22, sid 3 
Radonhalt i inomhusluft   
     i befintliga hus 200 Bq/m3 (R) SOSFS 2004:6, sid 1 
     i nybyggda hus 200 Bq/m3 (G) BBR19, avsnitt 6.23 
     arbetsplatser ovan jord 200 Bq/m3 (G) AFS 2011:18, sid 53 not 42 
     arbetsplatser under jord (i 
inredda  
     bergrum etc) 

400 Bq/m3 (G) AFS 2011:18, sid 53 not 41 

     arbetsplatser under jord 
(berg- 
     gruvarbete etc) 

1 300 Bq/m3 (G) AFS 2011:18, sid 53 not 41 

 
För klassificering av berg och stenmaterial används gränsvärden för gamma-
strålning och radiumhalt i Tabell 5.2, enligt BRF T20:1989: 
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Tabell 5.2 Gränsvärden för gammastrålning och aktivitetskoncentration radium i bergmaterial 

Gammastrålning 
(µSv/h) 

Aktivitetskoncentration 

 radium-226 (Bq/kg) 

Risk-

klassificering 

Byggnads-

konstruktion 
≤ 0,20 (hällyta) 
≤ 0,15 (sprängsten) 
 

≤ 200 (hällyta) 
≤ 125 (sprängsten) 

normalriskmark 
m.a.p. radon 

radonskyddande 

> 0,20 (hällyta) 
> 0,15 (sprängsten) 
 

> 200 (hällyta) 
> 125 (sprängsten) 

högriskmark 
m.a.p. radon 

radonsäker 

 

4.1 Metod 

Flygmätningar av uran-, kalium- och toriumhalter utförda av SGU ger en första 
indikation på om undersökningsområdet generellt består av normal- eller högradon-
mark. För det aktuella undersökningsområdet indikerar SGU:s flygmätningar 
högradonmark. 

I samband med den geologiska fältkarteringen har berggrundens gammastrålning 
uppmätts med hjälp av gammascintillometer av typ Scintrex BGS-3, hyrd av SGU i 
Göteborg. Mätningarna utfördes på blottat berg. 

Gammascintillometern används genom att man går över bergytan och samtidigt 
läser av mätvärdena, som anger total gammastrålning från berggrunden i enheten 
µSv/h. På så sätt får man en god överblick över strålningsförhållandena.  

 
Figur 7. Gammaspektrometer till vänster. Gammascintillometer till höger. 
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4.2 Resultat 

Gammastrålningen varierade mellan 0,2-0,42 µSv/h i området med ett medelvärde 
på cirka 0,28 µSv/h. Maxvärdet 0,42 µSv/h påträffades i blockmassorna i den norra 
delen av området och minimi värdet 0,20 µSv/h påträffades nära gångbanan i 
sydsydöst. 

4.3 Slutsatser 

Berggrunden inom planområdet har en gammastrålning som genomgående ligger 
över gränsvärdet 0,15-0,2 µSv/h, vilket innebär att marken klassas som 
högriskmark med avseende på markradon. Om nya byggnader uppförs inom ett 
högriskmark område skall de byggas radonsäkert. 

4.4 Rekommendationer 

För att fastställa den faktiska radonhalten krävs att gammaspektrometermätningar 
utförs. Gammaspektrometer mätningar rekommenderas när aktuell yta är avtäckt. 
Den används för att punktvis avläsa berggrundens halter av kalium (%), uran (ppm) 
respektive torium (ppm). Detta görs genom att instrumentet ställs ned på en så plan 
yta som möjligt, minst 2x2 m stor, och mäter under 180 sekunder. Spektrometern 
analyserar tre ”fönster” i gammastrålningsspektrat, vilka motsvarar halter av 
nuklider i respektive sönderfallskedja. För att få ett statistiskt underlag utförs minst 
tre mätningar på varje mätpunkt. Halterna omräknas sedan till 
aktivitetskoncentrationer (Bq/kg). 
 

5 Sammanfattning 

 Befintliga naturliga berghällar är stabila och inga stabilitetshöjande åtgärder 
bedöms nödvändiga. 

 Inför schaktning bör lösa block i område avlägsnas eller på annat sätt 
säkras. 

 Bergsakkunnig bör tillkallas när avtäckning är utförd, för bedömning av 
eventuell förstärkning. 

 En gammaspektrometerundersökning bör utföras i aktuellt schaktområde, 
alternativ schaktbotten. 

 Med avseende på den aktuella gammastrålningsmätningen rekommenderas 
att nya byggnader uppförs genom ett radonsäkert utförande. 
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