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1 INLEDNING  

WSP har på uppdrag av Uddevalla Stad utfört en bergteknisk besiktning av 

Området Bräcke strand, Ljungskile. Besiktningen utfördes 2021-04-14 av 

Isabell Dinger och Alfred Larsson, WSP Sverige. Besiktningen utfördes med 

avseende på:  

- bergstabilitet samt risk för blocknedfall 

- vattenförhållanden 

- underhållsbehov 

- risk för omgivningspåverkan 

Besiktningen avser aktuellt planområde samt direkt anslutande områden 

som kan komma att påverka eller påverkas av planområdet (Figur 1).  

 

Figur 1 Översikt över det besiktigade området med planområdets gränser markerade med röd 
kontur. 

2 TOPOGRAFI OCH 
BERGRUNDSGEOLOGI  

Berggrunden inom planområdet domineras av fin till medelkorning paragnejs, 

med lokala inslag av migmatitiskt struktur (Figur 2). Bergarten är 

glimmerförande.  
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Figur 2 Södra delen av planområdet, Paragnejs med inslag av migmatitisk struktur.  

Berget har en tydlig folierad textur. Berget är generellt storblockigt 

uppsprucket, blockstorlek 1–3 meter, med lokala inslag av skivighet som 

följer foliationen (Figur 3). 

 

Figur 3 Norra delen av planområdet, slänt med skivighet som följer foliationen. 
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3 STABILITET I BERGSLÄNTER  

De delar inom aktuellt planområde där bergstabiliteten kan komma att 

påverka planområdet har delats in i Område A (blå) och B (gult) i Figur 4.  

Områden utanför detaljplaneområdet som har besiktats är markerat rött i 

Figur 4. Övriga områden i anslutning till detaljplaneområdet riskerar inte att 

påverka eller påverkas av planområdet och har bara översiktligt inventerats. 

 

Figur 4 Översikt över området med detaljplaneområdets gränser markerade med röd kontur. 
Besiktade områden utanför detaljplansområdet är skuggade i rött. Områden som omnämns i 

texten är markerad som område A och B. Område A är markerat blått och område B gult.  

3.1 OMRÅDE A  

Inom Område A förekommer storblockigt uppsprucket berg, med tydlig 

skivighet där huvudsprickriktningen följer bergets foliation (Figur 5). Till 

största del har bergskivorna stöd av underliggande berg och majoriteten 

bedöms vara stabila (Figur 5).  

Det föreligger en risk för blocknedfall på bostadstomter, men denna bedöms 

som låg under rådande förhållanden. 

Vid sprängning i närområdet (<50 m) bör risken ses som förhöjd och slänten 

bör rensas och besiktigas innan och efter sprängning. Om lösa block uppstår 

kan dessa rensas ner alternativt förankras med enstaka bergbult.    
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Figur 5 Skivigt berg i Område A.  

3.2 OMRÅDE B  

Inom område B förekommer ett fåtal block i bergslänt. Blocken anses ha stöd 

av underliggande berg och bedöms vara stabila (Figur 6). I detta område 

skulle blocknedfall kunna ske ner från planområdet vid sprängning i närheten 

(<50 m). Om ingen sprängning utförs anses området vara stabilt och utan 
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behov av åtgärd. Vid sprängning ska slänten besiktas innan och efter 

sprängning.  

 

Figur 6 Block i bergslänt vid i Område B.  

3.3 ÖVRIGA OMRÅDEN 

I övriga områden bedöms ingen risk för blocknedfall förekomma som innebär 

risk för skada på person eller egendom, varken vid planerad nybyggnation 

inom planområdet eller vid befintliga förhållanden. 

4 VATTENFÖRHÅLLANDEN 

Inga vattenförhållanden som påverkar bergets stabilitet negativt förekommer 

inom de undersökta områdena. 
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WSP är ett av världens ledande analys- och 
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