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1 Inledning och syfte  

Norconsult har på uppdrag av Uddevalla kommun utfört en bergteknisk besiktning av 

detaljplaneområde Tvärflöjten 1 samt del av Boxhult 1:1, Uddevalla kommun. Besiktningen utfördes 

2021-12-09 av geologer Isabell Dinger och Anders Eurenius, Norconsult AB. Besiktningen utfördes 

med avseende på: 

- bergstabilitet samt risk för blocknedfall 

- sprickförhållanden 

- förutsättningar för byggnation 

- risk för omgivningspåverkan 

2 Geologisk beskrivning  

Detaljplaneområdet består till största delen av naturlig bergslänt i områdets norra del samt planlagd 

mark i områdets södra del, se Figur 1.  

 

Figur 1 Karta över detaljplanområdet, markerad med röd kontur. 

Marken i detaljplaneområdets sydliga halva utgörs till största del av anlagd planmark, med hjälp av 

fyllnadsmaterial. Detaljplanområdets södra gräns utgörs av en slänt av fyllnadsmaterial, som stupar 

ca 35-45° mot sydost, se Figur 2A. Längs områdets västra sida finns en naturlig sänka i topografin 
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med en bäck som rinner längs utkanten av detaljplaneområdets västra gräns, se Figur 2B. 

Detaljplaneområdets norra halva utgörs av en ca 5-10 meter hög naturlig bergslänt med 

övervägande tunt jordlager, se Figur 2C. Områdets östra gräns vetter mot Fjällvägen och utgörs till 

största delen av planmark, med undantag av nordöstra delen där en ca 5 meter djup sänka som 

delar den nordliga bergslänten i två mindre höjder, se Figur 2D.         

  

  

Figur 2 A. Södra områdesgränsen, vy mot öst. B. Bäck i svacka, detaljplanområdets västra sida, vy mot nordväst. C. 
Detaljplaneområdets norra del, vy mot syd. D. Detaljplaneområdets östra gräns, ny mot nordost.  

2.1 Bergartsbeskrivning  

Detaljplaneområdet utgörs enligt SGU:s bergartskarta av tonalit-granodiorit. Detta bekräftas av 

fältobservationer. I områdets centrala delar förekom även metagranit. Bergarten kan mer detaljerat 

beskrivas som en ljusgrå- till ljusgrå/röd granitoid, se Figur 3A. Bergmassans sammansättning är 

huvudsakligen fältspat, kvarts, biotit samt hornblände i varierande grad, de senare dominerar 

framförallt i mörka, foliationsparalella stråk som sannolikt återkommer på fler ställen inom 

planområdet. Likaså, tunna, vanligen foliationsparalella aplitgångar förekommer sporadiskt, se Figur 

3B. 

B A 

C D 
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Foliationen varierade inom planområdet, med svag till tydlig foliation i den nordvästra delen, 

strykning/stupning 320/35°, till ingen foliation i de norra samt nordöstra delarna. I nordvästra delen 

förekom även en viss skivighet, sannolikt kopplad till smala (1-2 cm) glimmerrika zoner och vittring 

över tid, se Figur 4.   

 

Figur 4 Vittrat glimmerrikt lager i planområdets nordvästra del. 

  
Figur 3 A. Medelkorning granodiorit i detaljplaneområdets norra delar. B. Finkornig aplitgång i en rödgrå 
granitoid med svag foliation i detaljplanområdets nordvästra del.  

B A 
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2.2 Geologiska strukturer  

Sprickorna inom området stryker vanligen mot sydost, öst, nordnordväst samt syd. Utöver dessa 

förekom även enstaka sprickor med varierande riktning, se Figur 5. 

Med avseende på sprickornas råhet och ytform är sprickorna i huvudsak råa och plana, men råa och 

undulerade samt släta och plana sprickor förekommer också. 

 

Figur 5 Stereogram över uppmätta sprickriktningar i planområdet. 

Huvudsprickgrupperna sammanfattas nedan i Tabell 1. 

Tabell 1 Sammanfattning av detaljplanområdets huvudsprickriktningar. 

 Strykning Stupning Kommentar   

Sprickgrupp 1 120-140° 55-70°   
Sprickgrupp 2 90-100° 70-90°    
Sprickgrupp 3 330-340° 70° Parallell med foliationsstrykning    
Sprickgrupp 4 170-185° 70-75°    

 

Sprickgrupp 1 har en sydostlig strykning med en generell spårlängd av över fem meter. Sprickorna 

återkommer med ett ungefärligt avstånd av 1–3 meter och sprickgruppen stupar 55-70° mot sydväst, 

med en vanligast förekommande stupning av ca 65°. 
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Sprickgrupp 2 har en östlig strykning med en generell spårlängd av över fem meter. Sprickorna 

återkommer med ett ungefärligt avstånd av 1–3 meter och sprickgruppen stupar 70-90° mot syd, 

med en vanligast förekommande stupning av ca 80°. 

Sprickgrupp 3 har en nordnordväst strykning med en generell spårlängd av över fem meter. 

Sprickorna återkommer med ett ungefärligt avstånd av 1–3 meter. Denna sprickgrupp är 

foliationsparallell och stupar 70° mot ostnordost. 

Sprickgrupp 4 har en sydlig strykning med en generell spårlängd av över fem meter. Sprickorna 

återkommer med ett ungefärligt avstånd av 1–3 meter och sprickgruppen stupar 70-75° mot väst, 

med en vanligast förekommande stupning av ca 70°. 

3 Bergras och blocknedfall  

Ungefärliga positioner för potentiella riskblock och risk för bergras redovisas nedan i Figur 6.   

 
Figur 6 Översiktsbild över planområdet, röd cirkel representerar potentiellt riskblock.  

Block 1  

B1 är ett potentiellt riskblock på 0,8x1x1 m, ca 2,2 ton, se Figur 7. Blocket är beläget i nordöstra 

hörnet av detaljplaneområdet.  
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Figur 7 A. Potentiellt riskblock i planområdets nordöstra del, vy mot norr. B. Underliggande jordmassa, ca 0,2-0,3 m 
tjockt. 

Block 1 är något rundat i sin utformning och bedöms därför som rullbenäget. I nuläget ligger blocket 

på stöd av underliggande berg samt underliggande massa, vilket utgörs av mulljord med en 

ungefärlig tjocklek av 0,2–0,3 m. Blocket bedöms kortsiktigt stabilt, potentiell utfallsrisk om 10–15 år, 

då utfallsrisken beror av hur jord/vatten-/isrörelser påverkar erosionen i anslutning till blocket. 

Skaderisken bedöms dock som mycket liten, då blocket kommer glida längs släntytan och sannolikt 

stoppas av vegetation alternativt andra block i slänten vid ett potentiellt utfall. Det bör noteras att en 

trästock med ledningar är förankrade i blockets ovansida. Förankringens påverkan på blockets 

stabilitet bedöms som försumbar.     

3.1 Övriga beaktanden  

Inga undermarkanläggningar har noterats inom detaljplaneområdet.   

 

B A 
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4 Geotekniska förutsättningar 

Inför byggnation av befintlig tennishall har den utfyllda ytan undersökts med totalt 9 st provgropar 

grävda till ca 3 m djup, se Bilaga 1. 

Tidigare undersökning visar att det plana området utgörs av ett utfyllnadsområde där markytan 

sluttar svagt mot sydväst. De eventuellt underliggande naturliga jordlagren utgörs sannolikt i 

huvudsak av fast lagrad friktionsmaterial.  

Provgroparna visar att massorna till max ca 1 m djup är av blandad kvalitet och utgörs av sand, lera, 

asfaltsbetong och byggnadsavfall. Under detta ytliga lager utgörs massorna av välgraderad 

sprängsten till ca 2,5-3 m djup.  

Detaljplanområdets södra gräns utgörs av en slänt som stupar med en generell lutning av 35-45°, se 

Figur 2. Då den uppfyllda slänten inom planområdet utgörs av sprängsten bedöms 

stabilitetsförhållandena som tillfredställande för befintliga såväl som för planerad exploatering. 

5 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 8. 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 
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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. 

 

Figur 8 Uttag ur SGU:s karta för gammastrålning från Uran, planområdet är markerat i svart. 

5.1 Mätutrustning 

Mätutrustningen har utgjorts av en gammaspektrometer av typen GT 32 SUPER-SPEC. 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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5.2 Mätpunkter och Mätresultat 

Det har utförts 7 mätningar på fast berg, en vid varje utsatt punkt i Figur 9. Varje mätning varade i 5 

min, 300 s. Resultat från gammaspektrometermätningarna redovisas i Tabell 2.  

 

Figur 9 De sju mätpunkternas lokalisering i området markerade med blåa cirklar. 

Tabell 2 Resultatet av gammstrålningsmätningen samt beräknat radiumaktivitet och aktivitetsindex (AI). 

Mätpunkt Material 
K eU eTh Gammastrålning Radiumaktivitet 

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

1 Skärning 4,5 5,9 19 0,17 73 1,1 

2 Skärning 4,5 5,4 16,4 0,16 67 1,0 

3 Skärning 3,4 4,4 15,3 0,13 54 0,8 

4 Bergshäll 5,1 6,4 44,2 0,27 79 1,7 

5 Bergshäll 3 2,8 12,1 0,11 35 0,7 

6 Bergshäll 1,8 2,1 12,2 0,08 26 0,5 

7 Bergshäll 2,3 3,2 11,5 0,10 40 0,6 
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5.3 Radonrisk Tvärflöjten, Uddevalla 

Resultatet visar att den beräknade radiumhalten överstiger 60 Bq/kg, gränsvärdet för normalradon, i 

3 av 7 mätningar. Berggrunden inom området bör klassas som normalradonmark (<60 Bq/kg), då 

ytterligare en mätpunkt påvisar värden nära gräsen för normalradon, enligt Byggforskningsrådet 

(R85:1988, reviderad 1990). För ytterligare kännedom om områdets eventuella uppfyllande av andra 

potentiellt relevanta gränsvärden, se Tabell 4. 

Tabell 3 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 4 Uppfyllande av krav och rekommendation gällande radon- och strålningshalt enligt Boverket, Flaggboken och 
RP112 enligt Eliasson och Jelinek (2015). 

Boverket (1) Flaggboken (2) RP112 33) 

Ja, samtliga mätpunkter Ja, samtliga mätpunkter 
Mätpunkter 1–2 och 4  

uppfyller ej 
 

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

6 Sammanfattning och rekommendationer  

6.1 Bergras och blocknedfall  

Samtliga befintliga slänter bedöms som stabila under rådande förhållanden.  

Vid beräkningar på potentiella utfall vid bergshakt har släntens strykning antagits till ca 70°, se Figur 

10. Om tilltänkt byggnation uppförs på samma höjdnivå som befintlig byggantion,  Uddevalla 

Tvärflöjten 1, kan en schaktvägg på ca 7-8 m antas.  

Spricksystemen i området tyder på en hög sannorlikhet för kilbrott så väl som planbrott vid 

schaktning, se Tabell 5. På grund av blockutfallsrisken samt den potentiella höjden på slänten 

rekommenaderas att berggsakkunnig ser över behovet av eventuell förförstärkning, efter avbaning 

men innan schaktning.  
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Figur 10 Antagen släntriktning vid beräkning av potentiella blockutall. 

För att potentiellt minska mängden bergförstärkning efter schaktning kan slänten lämpligen ställas 

med en lutning av 3:1 (71°), se Tabell 5.  Analyser är utförda utifrån observerade sprickor uppmätta i 

och i anslutning till planområdet.  

Tabell 5 Sammanställning av kilanalys samt planbrottsanalys utförd i Dips 7.0 för släntlutningar 3:1, 5:1 samt 10:1.  

 
Kilbrott Planbrott 

Släntlutning Kritiska Total Procent Kritiska Total Procent 

3:1 (71°) 100 375 26,7% 4 28 14,3% 

5:1 (79°) 150 375 40,0% 11 28 39,3% 

10:1 (84°) 173 375 46,2% 15 28 53,6% 

 

Det rekommenderas även att besiktning av nya slänter görs efter färdigställt bergschakt. 

Besiktningen skall utföras av bergsakkunnig med avseende skrotning samt eventuell 

bergförstärkning av berörda slänter, lämpligen innan avetablering. Slutliga slänter ska vara 

långsiktigt stabila. 

6.2 Radon 

Berggrunden i området kan i sin helhet klassas som normalradon. 
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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. 

6.3 Geoteknik 

Tidigare undersökning visar att det plana området utgörs av ett utfyllnadsområde där markytan 

sluttar svagt mot sydväst. De eventuellt underliggande naturliga jordlagren utgörs sannolikt i 

huvudsak av fast lagrad friktionsmaterial.  

De tidigare provgropar som grävts visar att massorna till max ca 1 m djup är av blandad kvalitet och 

utgörs av sand, lera, asfaltsbetong och byggnadsavfall. Under detta ytliga lager utgörs massorna av 

välgraderad sprängsten till ca 2,5-3 m djup.  

Detaljplanområdets södra gräns utgörs av en slänt som stupar med en generell lutning av 35-45°. 

Då den uppfyllda slänten inom planområdet utgörs av sprängsten bedöms stabilitetsförhållandena 

som tillfredställande för befintliga såväl som för planerad exploatering. 

6.4 Förslag till vidare utredningar  

• Riskanalys – Innan sprängarbeten påbörjas i området bör det upprättas en riskanalys 

avseende vibrationsalstrande arbeten. I riskanalysen sätts bland annat gränsvärden för 

maximala tillåtna vibrationer i omgivande byggnader och anläggningar samt ansvisningar för 

vibrationsmätning. 

 

• Hydrologiska förhållanden – De två små bäckar som finns inom planområdet har sin 

tillströmning från höjdpartiet i norr. Vid bergschakt och utfyllnad är det stor sannolikhet att det 

påverkar vattenflödets framkomlighet i bäckarna. För att undvika översvämningsrisker samt 

dimensionera för eventuell ökar nederbörd vid klimatförändring bör detta beaktas framförallt 

vid ytterligare utfyllnad av området norr om befintlig tennishall. 

 

• Miljöförhållanden – Gällande den västra av de två bäckarna så noterades vid platsbesök, en 

tydlig doft av avlopp/spillvatten från bäcken. Det kan röra sig om en skadad 

spillvattenledning från bostadsområdet beläget nordväst om detaljplaneområdet. Bäcken 

bildar en mindre damm ca 20m från tennishallens nordvästra hörn där den ser ut att infiltrera 

marken. Det rekommenderas att det utreds närmare om detta är föroreningar som kan 

påverka detaljplanen. 
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