
  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

2019-03-08    

 

  

 

 

DETALJPLAN VÄSTERBY NORRA  

BERGTEKNISK BESIKTNING OCH 

RASRISKUTVÄRDERING   

 



 

 
 

 
2 | 10280955  • Västerby Norra 

 

 

DETALJPLAN VÄSTERBY NORRA  

Bergteknisk besiktning och rasriskutvärdering   

KUND 

Uddevalla Kommun 

KONSULT 

WSP Samhällsbyggnad 

Box 13033 

WSP Sverige AB 

402 51  Göteborg 

Besök: Ullevigatan 19 

Tel: +46 10 7225000 

  

wsp.com 

KONTAKTPERSONER 

 

Isabell Dahlgren 

T +46 10-721 08 94 

isabell.dahlgren@wsp.com 

Tuulia Häkkinen 

T +46 10-722 72 33 

tuulia.hakkinen@wsp.com 

  

UPPDRAGSNAMN 

Västerby Norra 

UPPDRAGSNUMMER 

10280955 

FÖRFATTARE 

Isabell Dahlgren 

DATUM 

2019-03-08 

ÄNDRINGS DATUM 

2020-02-21 

 

GRANSKAD AV  

Thomas Månsson 

 

 

 



 
 

 

 
10280955 •  Västerby Norra  | 3   

INNEHÅLL 

1 UPPDRAG 4 

2 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 4 

2.1 GEOLOGI 4 

2.2 BERGBESIKTNING 5 
2.2.1 Område 1 5 

2.2.2 Område 2 7 

2.2.3 Område 3 7 

2.2.4 Område 4 8 

2.2.5 Område 5 8 

2.2.6 Område 6 9 

2.2.7 Område 7 10 

2.2.8 Område 8 10 

2.2.9 Område 9 11 

2.2.10 Område 10 11 

3 SAMMANFATTNING 12 

4 ÖVRIGA REKOMMENDATIONER 13 

 

 

 
  



 

 
 

 
4 | 10280955  • Västerby Norra 

1 UPPDRAG 

På uppdrag av Uddevalla kommun har WSP utfört en Bergteknisk besiktning 

och rasriskutvärdering i och omkring detaljplanerat område, Västerby Norra, 

se Figur 1.  

Besiktning utfördes okulärt 2019-03-06 av geolog/bergtekniker Tuulia 

Häkkinen och Isabell Dahlgren, WSP. Besiktningen utfördes med avseende 

på rasrisk, bergarter, strukturer, blockighet samt övriga 

stabilitetsnedsättande förhållanden. Sprickor har mätts in 

(strykning/stupning) med kompass enligt högerhandsregeln med en 

avrundning av ± 5˚.   

 

Figur 1 Västerby Norra detaljplanområde markerat med röd cirkel.  

2 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR  

2.1 GEOLOGI 

Området domineras av en mellankorning granitisk gnejs, med ett varierande 

glimmerhalt. Gnejsen är medel-till storblockigt uppsprucken med en tydlig 

skivighet (Figur 2). Den uppmätta sprickriktningen i området är 110/70–90. 



 
 

 

 
10280955 •  Västerby Norra  | 5   

 

Figur 2 Foto av områdestypisk bergart med skivighet markerad med rödpil.  

2.2 BERGBESIKTNING  

Nedan följer en redovisning av fältobservationer samt rekommendationer för 

respektive delområden enligt Figur 3 nedan.  

 

Figur 3 Västerby Norra detaljplanområde med redovisade delområden numrerat i rött.  

2.2.1 Område 1 

Ingen risk föreligger, området domineras av låga naturligt rundade 

skärningar med endast fåtal löst liggande block (Figur 4 och Figur 5). Enbart 

yttrefaktorer kan sätta block i rörelse. 
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Figur 4 Foto på naturligt rundad skärning i området 1, taget i N-riktning.  

 

Figur 5 Foto på del av området 1, taget i N-O riktning. 
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2.2.2 Område 2 

Ingen risk föreligger, området domineras av låga naturligt rundade 

skärningar (Figur 6). Enbart yttrefaktorer kan sätta eventuella block i rörelse.  

 

Figur 6 Foto av skärning i området 2, taget i O-riktning. 

2.2.3 Område 3 

Ingen befintlig risk föreligger, området domineras av låga naturligt rundade 

skärningar med endast fåtal löst liggande block (Figur 7). Enbart yttrefaktorer 

kan sätta block i rörelse.  

 

Figur 7 Foto av naturligt rundad skärning i området 3, taget i N-riktning.  
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2.2.4 Område 4 

Området består av slyvegetation och större block i naturlig slänt, dock 

föreligger ingen befintlig rasrisk då yttre faktorer krävs för att sätta block i 

rörelse (Figur 8). I händelse av markarbeten inom naturområdet (grön 

markerat i Figur 3) bör blockets stabilitet säkerställas alternativt rensas bort. 

Vid markarbeten inom tomten norr om område 4 föreligger ingen rasrisk.  

 

Figur 8 Foto av större block belägna i slänt, området 4 taget i N-riktning. 

2.2.5 Område 5 

Ingen risk föreligger, området domineras av låga skärningar med naturliga 

slänter (Figur 9 och Figur 10). Enbart yttrefaktorer kan sätta eventuella 

mindre block i rörelse.  
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Figur 9 Foto av skärning i området 5, taget i S-riktning.  

 

Figur 10 Foto av skärning i området 5, taget i N-riktning.  

2.2.6 Område 6  

Ingen risk föreligger, området domineras av låga naturligt rundade 

skärningar (Figur 11). Enbart yttrefaktorer kan sätta eventuella block i 

rörelse.  
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Figur 11 Foto av naturligt rundad skärning i området 6, taget i O-riktning. 

2.2.7 Område 7 

Ingen risk föreligger i området. I området förekommer sprängda låga slänter i 

samband med väg, samt enstaka låga naturliga bergskärningar (Figur 12). 

Enbart yttrefaktorer kan sätta eventuella mindre block i rörelse.  

 

Figur 12 Foto av skärning i området 7, taget i N-O riktning. 

2.2.8 Område 8 

Ingen risk föreligger, området domineras av låga naturligt rundade 

skärningar (Figur 13). Enbart yttrefaktorer kan sätta eventuella block i 

rörelse.  
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Figur 13 Foto av naturligt rundad skärning i området 8, taget i N-O riktning. 

2.2.9 Område 9  

Ingen risk föreligger. Området domineras av låga naturligt rundade 

skärningar, ett fåtal större enskilda block (Figur 14). Enbart yttrefaktorer kan 

sätta eventuella block i rörelse. 

 

Figur 14 Foto av området 9, taget i N- riktning. 

2.2.10 Område 10 

Området domineras av en höjd med branta naturliga slänter i sydlig samt 

ostlig riktning (Figur 15). Ett större liggande block påträffas i slänt, vilket 

bedöms utgöra en risk för blocknedfall utanför detaljplansområdet (Figur 16). 
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Vid markarbeten inom tomter nordväst om område 10 föreligger ingen 

rasrisk. 

 

Figur 15 Foto av stor topografisk höjd i område 10 med naturliga slänter i O-V samt N-S riktning. 
Foto taget i N riktning. 

 

Figur 16 Foto av O-V slänten i område 10 med större block i krön i, taget i N-V riktning. 

3 SAMMANFATTNING  

Berg i dagen som påträffas i detaljplanområdet utgörs till största del av låga 

naturliga bergslänter där ingen risk för ras föreligger. I område 10 

förekommer ett löst block i anslutning till en brant slänt som utgör en rasrisk 
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(Figur 16) mot angränsade mark utanför detaljplansområdet, blocket bör 

därför rensas bort. Vid markarbeten inom tomter nordväst om område 10 

föreligger ingen rasrisk. 

4 ÖVRIGA REKOMMENDATIONER  

Om bergschakt utförs inom planområdet så att det bildas nya bergslänter 

med lutning brantare än 1:1 ska behov av bergförstärkning bestämmas av 

bergsakkunnig efter utförd bergrensning.  

Vid grundläggning av byggnader i närhet av släntkrön behöver släntstabilitet 

bekräftas med hänsyn till aktuell nedtagning av last på berget. 

Kompletterande bergförstärkning kan bli aktuell. 
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Org nr: 556057-4880  
Styrelsens säte: Stockholm  
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WSP är ett av världens ledande analys- och 

teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader 

med stöd av global expertis. Som tekniska experter och 

strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, 

naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom 

professionella projektörer, konstruktörer och projektledare. 

Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport 

& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000 

medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en 

hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000 

medarbetare. wsp.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


