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1 Bakgrund och syfte
En bergteknisk besiktning samt strålningsmätning har utförts 2013-06-07 av Tyréns AB med
syftet att inför ny detaljplan utreda de bergrelaterade förutsättningarna för byggnation i området.
Uppdraget har omfattat kartläggning av risk för ytliga bergras eller blocknedfall, grundläggning
på berg, samt att verifiering av områdets klassning som normalriskområde för markradon (källa:
SGU:s radonriskkarta).

2

Utförda undersökningar

Platsen besöktes av berggrundsgeolog för bergteknisk besiktning. Berghällarnas topografi och
blockighet noterades samt fotograferades. Bergarten bestämdes okulärt och sprickriktningar
och sprickegenskaper dokumenterades. Sprickriktningar redovisade enligt XXX°/YY° är angivna
enligt högerhandsregeln, d.v.s. strykning/stupning.
Strålningsmätningar utfördes med Gammaspektrometer RS230 på 10 punkter där bergytan var
plan och välexponerad.
Orientering är utförd efter Stadsbyggnadskontorets karta (modifierat utsnitt ur denna är
redovisad i bilaga 1).

3

Resultat

3.1 Bergarter
Berggrunden består till största del av en medel-grovkornig, granit med 0,5-1 cm stora
kalifältspatfenokryster (Bild 1). Biotitandelen är låg, uppskattningsvis < 5 %. Strukturellt är
graniten massiv till svagt stänglig och storblockig. Graniten uppvisar svag ytlig vittring, där
kalifältspat-kornen sticker upp några millimeter ovanför övriga mineral. Vittringshuden är ljusgrå
till färgen.
Förutom granit förekommer även svagt rosafärgade aplitiska gångar (Bild 2). I anslutning till de
aplitiska gångarna förkommer även enklaver av mörkgrå amfibolit vilka varierar från 0,1 – 2 m i
längd (Bild 2). Dessa gångar är vanligen orienterade syd-sydöstligt (ca 160°, och bedöms vara
vertikala eller nästintill vertikala). Apliterna och amfiboliterna uppvisar knappt någon ytvittring
alls.
Enstaka kvarts- och pegmatitgång har också observeras, men ingen av dem var bredare än ca
10 cm.
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Bild 1. Massiv granit med 0,5-1 cm stora kalifältspat fenokryster. Här utan tydlig vittring.
Hammarskaftets bredd är ca 3 cm.

Bild 2. Amfibolitisk enklav (mörkgrå) till vänster i bild och aplitisk gångbergart innehållande
mindre amfibolitiska enklaver till höger i bild. Hammarskaftets längd är ca 60 cm.
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3.2 Bergtekniska förutsättningar
Området sluttar svagt mot väst-nordväst och består av relativt plana hällar. Enstaka mindre
bergryggar kan observeras. Dessa är vanligen 0,5-1 m höga men i fastighetsgränsen mot
väster återfinns en naturlig bergvägg på 2 m höjd. Berget är storblockigt till sprickfritt och de
sprickor som kan observeras är sällan längre än 4 m.
Området karaktäriseras av främst syd-sydost – nord-nordvästliga eller nord-sydliga små ryggar
eller rundhällar. Denna topografi återspeglas i sprickor vilka företrädesvis har riktningen
~160/~75 samt i enstaka nord-sydlig pegmatit eller brant spricka. Sprickorna är plana eller
undulerande med rå yta. Inga sprickmineral har observerats. Även kvarts- och aplitgångar
förekommer i dessa riktningar.
Därtill har två ost-västliga sprickriktningar observerats vilka stryker 060° och 085°. Även dessa
sprickor är undulerande och råa och saknar sprickmineral. I områdets norra del förekommer
sprickor med 20 cm mellanrum vilka är orienterade 260°/80°. Dessa är plana till svagt
undulerande med råa ytor.
Då fastigheten är relativt plan till svagt sluttande har enbart en horisontell spricka observerats ( i
västligaste hörnet). Horisontella sprickor eller sprickor vilka svagt följer bergöverytan är vanliga
och man bör därför räkna även med denna sprickriktning vid eventuella schakter i berg.
I området förekommer idag inga lösa block vilka utgör en potentiell säkerhetsrisk. Blockutfall till
följd av sprängning kan däremot bli aktuellt.

3.3 Strålning och radonriskbedömning
All berggrund avger strålning och viss mängd radon. I boverkets byggregler anges gränsvärden
för tillåten strålning och radongas i bostäder.

3.3.1

Radonriskbedömning

I BFS 2011:26, BBR19 står följande i kap 6:23:
3

”Årsmedelvärdet av den joniserande strålningen från radongas får inte överstiga 200 Bq/m .
Allmänt råd:
Metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder ges ut av Statens strålskyddsinstitut. Vid hög
förekomst av markradon bör åtgärder för att förhindra inläckage av radon utföras. Exempelvis
kan tätning av genomföringar i byggnaden vara en sådan åtgärd. Radonboken – Förebyggande
åtgärder i nya byggnader, Formas, kan användas som vägledning.”
Enligt SGU:s radonriskkarta klassas området som normalriskområde för markradon. Detta kan
bekräftas genom att mäta den totala gammastrålningen, vilket är en indirekt metod. Den
dominerande förekomsten av radon härrör från sönderfall av Uran-238 som förekommer
naturligt i berggrunden. Radongasen sönderfaller i sin tur i en serie av kortlivade metaller som i
sina sönderfall avger gammastrålning.
Gammastrålning från berggrunden uppkommer förutom genom sönderfall av uran även genom
sönderfall av torium och kalium, varför hög gammastrålning inte entydigt betyder att även
radonhalterna är höga. Däremot kan låg gammastrålning uppmätt direkt på berg utesluta större
emission av radongas från berget. Clavensjö och Åkerblom (2006) har utarbetat en
radonriskklassning beroende på uppmätt gammastrålning enligt tabell 1.
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Tabell 1. Radonriskbedömning utgående från total gammastrålning enligt Clavensjö och
Åkerblom (2006).
Radonrisk

Gammastrålning

Högriskområde (huvudsakligen högradonmark).
Berggrund med uranrika bergarter.

> ca 0,15 µSv/h

Normalriskområde (huvudsakligen normalradonmark).
Berggrund med normal uranhalt.

ca 0,10 – 0,15 µSv/h

Lågriskområde (huvudsakligen lågradonmark) .
Berggrund med låg uranhalt

ca < 0,10 µSv/h

Den totala gammastrålningen har uppmätts på 10 mätpunkter i planområdet (Bilaga 3).
Medeltalet för den totala gammastrålningen ligger på 141,0 nSv/h eller 0,141 µSv/h. Enligt
medelvärdet kan området klassas som normalriskområde, men enstaka mätningar överstiger
något 150 nSv/h.

3.3.2

Gammastrålning

I BFS 2011:26, BBR19 står följande i kap 6:12:
”Gammastrålningsnivån får inte överstiga 0,3 µSv/h i rum där människor vistas mer än tillfälligt”.
Den totala gammastrålningen har uppmätts på 10 mätpunkter i planområdet (Bilaga 3).
Medeltalet för den totala gammastrålningen ligger på 141,0 nSv/h eller 0,141 µSv/h. På ingen
mätpunkt har gränsvärdet överskridits.

3.3.3

Berggrundens aktivitetsindex

Ett mer okänt gränsvärde för strålning anges i BSS-direktivet. Enligt BSS-direktiv 01-1763 ställs
krav att aktivitetsindex ska vara 1. Aktivitetsindexet är i princip uppbyggt så att om värdet 1
uppfylls även övriga gränsvärden relaterade till strålning, såsom gammastrålning och radon.
Aktivitetsindexet I1 för färdiga byggnadsmaterial som används inom husproduktion är

232

226

40

där CTh , CRa och CK anger talvärdena för aktivitetskoncentrationerna för Th, Ra och K i
-1
det färdiga materialet uttryckta i enheten Bq!kg . Med färdigt byggnadsmaterial avses t.ex.
byggnadsskivor eller betong som torkat till bruksfuktighet.
Aktivitetsindex I1 tillämpas också på de utfyllnadsmaterial som används under byggnaden, i
detta fall berggrunden. Från resultaten av den uppmätta strålningen har aktivitetsindex
beräknats (Bilaga 3). I området varierar aktivitetsindex mellan 0,74 och 1,13. Medelvärdet är
0,9.
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4

Åtgärdsförslag

4.1 Bergtekniska åtgärder
Berggrunden bedöms vara mycket väl lämpad för byggnation ur bergteknisk synpunkt. För
grundläggning av hus med platta på mark behövs därför inga bergtekniska åtgärder. Vid
byggnation av souterrängvillor i fastighetens västra del, där 2-3 m djupa bergschakter blir
aktuella, finns en liten risk för att förstärkningsåtgärder av bergvägg kan behövas. Tyréns
rekommenderar att byggherren/bergentreprenören vid osäkerhet om stabiliteten i
bergschakterna kontaktar bergsakkunnig besiktningsman för kontroll.
I BFS 2011:26, BBR19 står följande i kap 2:4:
”För sprängarbeten inom områden med detaljplan fordras en sprängplan och en sprängjournal
som är anpassade till arbetenas art och omfattning.
Då området ligger nära befintlig bebyggelse ska entreprenören utföra försiktig sprängning.
Fördelen med försiktig sprängning är förutom ökad säkerhet för närboende även minskad
sprängskadezon och bättre stabilitet i bergväggen.

4.2 Åtgärder för strålsäkerhet och radon
Uppmätt total gammastrålning ligger väl under gränsvärdet, varför inga åtgärder behövs för att
uppnå ställda krav på strålningsnivå under förutsättning att även byggmaterialets bidrag följer
gällande krav.
Användningsbegränsningar med tanke på radioaktivitet sätts inte för byggnadsmaterialet om
aktivitetsindex I1 är 1. Uppmätta värden har ett medelvärde på 0,9, men varierar. För byggnad
som anläggs med betongplatta ovanpå mark behövs inga direkt skyddande åtgärder, men
skulle annan typ av grund väljas kan skyddande åtgärder behövas. För hus vilka anläggs delvis
i berget, d.v.s. souterränghus, rekommenderas att även vägg mot berg ska vara av betong..
Under byggskedet bör betongen inspekteras avseende sprickbildning och ev. sprickor åtgärdas.
För instruktioner för att förhindra radon och förhöjd strålning i hus se Boverkets skrift ”Åtgärder
mot radon i bostäder”.

Referenser
Boverkets författningssamling BFS 2006:12.
http://webtjanst.boverket.se/Boverket/RattsinfoWeb/vault/BBR/PDF/BFS2006-12BBR12.pdf
Boverkets författningssamling BFS 2011:6.
http://www.boverket.se/Lag-ratt/Boverkets-forfattningssamling/BFS-efter-forkortning/BBR/
Clavensjö och Åkerblom, 2006. Radonboken. Formas, Stockholm.
Radioaktivitet i byggnadsmaterial och aska. Stuklex.
http://plus.edilex.fi/stuklex/sv/lainsaadanto/saannosto/ST12-2
Radiological Protection Principles concerning the Natural Radioactivity of Building Materials.
1999. Directorate-General. Environment, Nuclear Safety and Civil Protection.
http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radiation_protection/doc/publication/112.pdf
Åtgärder mot radon I bostäder. Boverket.
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2013/atgarder-mot-radon-ibostader.pdf
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Bilaga 1. Plankarta, redovisning besiktning

Förklaring:
© = Mätpunkt för strålningsmätning. Färg: magenta.
2-1, 2-2 osv är ungefärlig position där fotografi i Bilaga 2 är taget. Pil redovisar riktning för
fotografi. Färg= blå.
Rödstreckat: berg i dagen, vitt: sannolikt ytligt berg, men grästäckt/ tunt jordtäcke, grönstreckat
– tätt bevuxet område, brunstreckat = fyllnadsmassor bestående av sand och singel,
uppskattningsvis tunt täcke.

Uppdrag: 249677 , Bergbesiktning inför detaljplan, Hovås 57:147
Beställare: Aero-Seal Förvaltning AB

2013-06-20

O:\GBG\249677\B\Rapport\Bergbesiktning Hovås 57_147docx.docx

9(14)

Bilaga 2. Fotografier

Bild 2-1. Översiktsbild från öster blickandes mot väster. Plant liggande häll, med låg, ca 0,5 m hög
bergsrygg i väster (kanten som kan skönjas i bild). Befintliga byggnader på fastigheten ses centralt i
bilden.

Bild 2-2. Plan häll i fastighetens östligaste del, strax söder om grusvägen. Observerat från väster.
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Bild 2-3. Några meter bred rundhäll öster om befintlig byggnad i fastighetens södra del. Observerad från
nord-nordost.

Bild 2-4. Samma rundhäll som i bild 3, men observerad från väster. En ca 1 m bred aplitgång innehållande
amfibolitiska enklaver längst till höger i bild. Grått berg till höger är granit. Längst i kanten finns spår av
kraftigt förskiffrad amfibolit. Riktningen på deformationen är: 150°/70°.
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Bild 2-5. Plana hällar i fastighetens centrala delar. Observerat från Norr. Längst till vänster befintlig
byggnad på fastigheten.

Bild 2-6. Ca 1 m låga bergsryggar tittar fram i fastighetens norra del. Observerat från norr.
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Bild 2-7. Rundhäll i fastighetens västligaste del. Observerat mot väster? I fastighetsgränsen
mot väster finns en naturlig bergbrant med 1 – 2 m höjd.

Bild 2-8. Flacka hällar och växtlighet i fastighetens västra del. Observerat mot nord-nordost.
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Bilaga 3. Resultat från strålningsmätning
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