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1. Syfte
Syftet med denna utredning är att bedöma befintligt markförhållandes lämplighet för en eventuell
exploatering med flerbostadshus och en förskola.

2. Områdesbeskrivning
Området utgörs generellt av ett åt öster sluttande skogs och bergsområde med lokalt planare avsatser och
mellan Bergsjövägen i öster och ett befintligt bostadsområde vid Merkuriusgatan i väster. I norr avgränsas
makområdet av Ljusårsgatan och i sydväst av ett större parkeringshus. Området består omväxlande av berg
i dagen, tunt jordtäcke på berg samt däremellan jordfyllda svackor, se foto 1. Vid tillräckligt jorddjup växer
träd och buskar (blandskog), ett flertal stora granar finns inom den södra delen. Inom de södra delarna finns
även en anlagd gång- och cykelbana samt ett vattendrag/dike som innan det via en kulvert går under
Bergsjövägen mynnar ut i en mindre ravin, se foto 1 och 2 samt figur 1 fotoriktningar.
Marken sluttar generellt från väster åt öster från nivåer kring ca +92-94 (lokalt +99) till nivåer mellan + 6682 utmed Bergsjövägen från söder åt norr.

Foto 1. Områdets generella utseende med åt öster sluttande skogsmark

Foto 2. Vattendrag/dike utmed gc- banan i sydost

Foto 3. Början på ravinen ut mot Bergsjövägen
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Figur 1. Utdrag ur primärkartan

3. Geotekniska förhållanden
Informationen och utvärderingen av de geotekniska förhållandena baseras på:
• Okulärbesiktning på plats 2015-12-07
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• Diverse kartmaterial, bland annat SGU.s jordartskarta i skala 1:5000 se figur 2 samt SGU.s
berggrundskarta i skala 1:5000.

Figur 2. Utdrag ur SGU.s jordartskarta.

Inga relevanta tidigare utförda geotekniska undersökningar inom själva området har påträffats vid arkivsök.
Gatubolaget utförde 2000 en geoteknisk utredning för en ny AS-ledning utmed Bergsjödalen, några av
undersökningspunkterna kan anses relevanta och ligger intill nu aktuellt område, se figur 1 och 3.
Enligt SGU.s jordartskarta, se figur2, utgörs den norra och sydvästra delen av berg i dagen/tunt jordtäcke
på berg, de centrala delarna utgörs av morän och den sydvästra delen utgörs av lera.
Vid okulärbesiktningen av planområdet kunde det konstateras att bergets utbredning inom den sydöstra
delen verkar större än vad jordartskartan visar, området där jordartskartan visar lera förefaller därmed
mindre. Då inga undersökningar är utförda finns det inga uppgifter på den eventuella lerans
utbredningsområde, mäktighet eller egenskaper. I Gatubolagets utredning visar undersökningspunkten 1, se
figur 1 och 3, på ett jorddjup av ca 4 m som överst utgörs av ca 2 m fyllning ovan en ca 2 m fast lagrad
sandig, siltig lera med låga vattenkvoter på berg.

Figur 3. Utdrag ur GB.s utredning, redovisning borrpunkt 1 i plan, sondering och grundvattenrör
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Marken inom området utgörs generellt av berg i dagen/tunt osammanhängande jordtäcke på berg lokalt
med svackor och sprickor med något större jorddjup. Berg i dagen förekommer dels som flacka hällar och
dels som branta i stort sett lodräta partier med några meters höjd, se vidare kap 5. Marken är något
undulerande lokalt med planare etager, det ligger block i varierande storlek spridda i terrängen. Ut- och
uppfyllnader kan förekomma inom de västra delarna mot befintlig bebyggelse och under gc- banorna. Vi
uppförandet av parkeringshuset i sydväst utfördes sprängningsarbeten och här finns ett antal branta
bergskärningar, se vidare kap 5.

4. Stabilitet
Marken sluttar från väster åt öster med en höjdskillnad av upp mot ca 25 m. Då marken utgörs av berg och
fastmark i etager är området stabilt för befintliga förhållanden. I samband med planeringen för huslägen,
höjdsättning av blivande marknivåer mm skall en kontroll av stabiliteten ingå som en naturlig del i
projekteringen.

5. Bergteknik/Geologi
Berggrunden utgörs enligt SGU.s berggrundskarta till största delen av Tonalit, gnejsig. Spricksystemen
inom området varierar och är svåra att utläsa då området till största delen är jordtäckt samt att branterna är
blockuppspruckna. Generellt är spricksystemen för de brantare delarna ogynnsamma, en stor mängd
blockutfall har förekommit inom området.
Berget inom området går i dagen dels som flacka hällar spritt förekommande i området, se foto 4, och dels
som branta blockuppspruckna branter och skärningar. Det ligger block i varierande storlek och former
spridda i terrängen inom hela området, även rester av gärdesgårdar finns på ett par ställen.
Brantare naturliga slänter förekommer i en mindre omfattning inom den södra delen, benämns område 1 se
figur 1, och i nordväst, omr 2. Bergskärningar återfinns i sydväst, område 3, och i nordost, område 4.

Foto 4. Flack häll inom den södra delen av området

Område 1 (se figur 1)
En naturlig i stort sett lodrät bergslänt upp mot 3-4 m hög löper i syd-nordlig riktning inom den södra
delen. Bergslänten är mycket blockuppsprucken, se foto 5 och 6, och bedöms lokalt vara instabil med stor
risk för nya blockutfall.

Bergsslänten måste inför ny detaljplan säkras, lämpligaste metod att säkra berget är helt beroende
på hur höjdsättningen av markområdet och placeringen av blivande byggnader blir. Alternativ kan
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vara skrotning, bortsprängning, skrotning i kombination med bultning, rensning i kombination
med täckning/motfyllning med sprängsten.

Foto 5. Risk för utfall av stora block, omr 1

Foto 6. Blockuppsprucken bergslänt, omr 1

Område 2 (se figur 1)
Viss risk för blockutfall utmed bergshöjdens östra, se foto 7, och norra sida. Lämpliga
förstärkningsalternativ är beroende av blivande marknivåer och byggnaders placering.

Foto 7. Delvis blockuppsprucken bergslänt med viss risk för blockutfall, omr 2

Område 3 (se figur 1)
Utmed bergspartiets östra och södra del inom området sida finns blockuppspruckna partier, se foto 8 och 9.
Bergsslänterna kommer att behöva säkras mot framtida blockutfall, även här får lämpligaste åtgärden
bestämmas när blivande marknivåer och husplaceringar bestämts.
Utmed bergpartiets västra del krävdes vid uppförandet av befintligt parkeringshus relativt omfattande
sprängningsarbeten. Bergets spricksystem är i stort sett horisontella vilket medfört att det blivit omfattande
skador vid sprängningarna, se foto 10. Bergsslänterna utmed parkeringshuset ligger utanför planerat
planområde och vid eventuella blockutfall kommer inte planområdet att påverkas. Det rekommenderas
ändock att markägaren ser över slänterna/skärningarna för behövligt underhåll.
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Foto 8. Risk för blockutfall i sydost, omr 3

Foto 9. Berget uppsprucket som block och skivor, omr 3

Foto 10. Berget mkt uppsprucket som block och skivor lokalt med överhäng inom område 3 östra del utanför
planområdet

Område 4 (se figur 1)
Utmed Ljusårsgatan mot Bergsjövägen finns bergsslänter som successivt mot Bergsjövägen blir branta och
ökar i höjd från någon meter i väster till ca 6 m vid Bergsjövägen. Bergslänterna är till viss del
uppspruckna men bedöms i dagsläget som stabila, se foto 11. Vid en eventuell utbyggnad av området måste
inför eventuella närbelägna sprängningsarbeten bergsslänterna besiktigas för bedömning om
förstärkningsåtgärder kommer att bli nödvändiga.

6. Hydrogeologi/Dagvatten
Vid Gatubolagets geotekniska utredning 2000 inom området södra del med lösa jordlager monterades ett
grundvattenrör. Vid de två avläsningar som redovisats låg grundvattennivån 2.3-2,6 m under markytan, se
figur 3.
Då markområdet utgörs av en bergshöjd som sluttar åt öster rinner det dagvatten som inte infiltreras i
marken på markytan åt öster. Inom bergspartiet bedöms grundvattennivån ligga på ett relativt stort djup.
Utmed Bergsjövägen och gc- banan i söder samt i slänten vid gc- banan i de mer centrala delarna finns
avvattningsdiken. Vattnet leds ner mot den mindre ravinen i söder och därifrån vidare under Bergsjövägen
via en kulvert åt lägre liggande mark i öster.
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Inför den fortsatta planeringen av området är det viktigt att dagvattenhanteringen utreds.

Foto 11. Bergsslänten ner mot Bergsjövägen ca 6 m högt

7. Erosion
Utmed befintliga diken och ravinen där dagvatten ansamlas bedöms erosionen som liten, befintliga
dikesslänter utgörs av grus och sten, se foto 1 och 2.

8. Översvämningsrisk
Det föreligger ingen risk för översvämning inom området.

9. Radon
Enligt SGU:s översiktliga radonriskkarta är området klassificerat som normal- lågriskområde, se figur4.
På normal- lågriskområden rekommenderas att nya byggnader uppförs radonskyddande, dvs. en
grundkonstruktion som inte har uppenbara otätheter mot markluft. Rörgenomförningar i bottenplattan och
eventuella källarytterväggar tätas. Vid eventuella sprängningsarbeten inför byggnation måste radonrisken
utredas både på berget och sprängstenen om den planeras att användas vid planerad byggnation.

Figur 4. Utdrag ur SGU:s översiktliga radonriskkarta.
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10. Markförlagda ledningar/installationer/hinder i mark
I denna rapport har det inte tagits fram några uppgifter om markförlagda ledningar eller installationer inom
aktuellt område. Då närområdet är bebyggt måste det förutsättas att markförlagda ledningar kan finnas både
inom och i direkt anslutning till området.

11. Grundläggning
Inom området planeras flerbostadshus samt en förskola, ett förslag av byggnadsplacering framgår på figur
5.
Då området utgörs av berg/tunt jordtäcke på berg kommer all byggnation inom området kommer att behöva
grundläggas till fast botten/berg. Det troligaste grundläggningsförfarande för byggnaderna är på
plansprängt berg i kombination med uppfyllning av packad och tätad sprängstensfyllning. Beroende på hur
bergöverytan faller från väster mot öster samt hur den slutliga höjdsättningen av området blir avgörande
hur omfattande sprängnings- och utfyllnadsarbetena kommer att bli.
Lokalt i sydost där jordmäktigheterna kan överstiga några meter kan utskiftning av lösare ytliga lager mot
packad fyllning alternativt plintar/pålar till berg vara alternativa grundläggningsförfaranden.
Bergschakt för grundläggning av byggnad utförs enligt AMA Anläggning 10 CBC.21. Undersprängning
ska då utföras med minst 0,3-0,5 m.
Utifrån tillgängliga uppgifter om markförhållandena inom planområdet bedöms det inte finnas några
särskilda geotekniska eller bergtekniska hinder för en exploatering av området. För att verifiera befintliga
markförhållanden och därmed kunna fastställa, dimensionera och detaljprojektera lämpligaste höjdsättning
och grundläggningsmetoder kommer det att krävas platsspecifika geotekniska- och bergtekniska
utredningar. Dessa utredningar är även nödvändiga för att söka byggnadslov och startbesked.

12. Riskanalys/Kontroll
Riskhanteringen skall som en naturlig del ingå både i projekteringsarbetet som i utförandeskedet.
Vid en exploatering av markområdet har följande risker identifieras och som måste beaktas både under
byggskedet och för de slutligen färdigställda anläggningarna.
•

•
•
•
•
•
•
•

Om bostadsbyggnation genomförs kan det beroende på höjdsättningen komma att krävas relativt
omfattande sprängningsarbeten i närhet till befintligt bostadsområde. Vid sprängningsarbeten skall
en riskanalys utföras, analysen skall beakta hur omgivningen kommer att påverkas av planerade
arbeten avseende, vibrationer, damm, buller, tunga transporter mm. För att minimera riskerna vid
sprängning kan det komma att krävas tätborrning och små sprängsalvor samt noggrann
skyddstäckning.
Vid utskiftning av otjänlig jord inför grundläggning av byggnad skall en schaktbottenbesiktning
utföras av geoteknisk sakkunnig person och dokumenteras innan ny fyllnadsjord påförs och packas.
Både före och efter blivande sprängningsarbeten skall en erfaren bergtekniker besiktiga berget för
kontroll om det kommer att krävas bergförstärkningar.
Grundläggningsarbetet kan komma att innebära många och tunga transporter i närhet till befintlig
bebyggelse.
Naturligt lagrad jord inom tomten kan vara tjälfarlig och flytbenägen vid vattenmättat tillstånd.
Efter utförda sprängningsarbeten skall radonmätningar utföras både på berget och sprängstenen
(om den skall användas på plats).
Alla schaktarbeten för byggnader och ledningsgravar ska dimensioneras med hänsyn till aktuell
jordarts geotekniska egenskaper och rådande grundvattenyta.
Runt området och planerad byggnation är det viktigt med ett väl fungerande dagvattensystem.
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Figur 4. Förslagsskiss för ny exploatering i plan

13. Slutsatser och sammanfattning
Marken inom föreslaget planområde bedöms som lämplig för planerad exploatering. Det kommer med
största sannolikhet att krävas sprängningsarbeten för grundläggningen av byggnader, gator och även för
rörgravar. Grundläggningen av byggnaderna kommer förmodligen till största delen utföras på plansprängt
berg i kombination med packad sprängstensfyllning. Alternativa grundläggningssätt vid större jorddjup än
ett par meter är plintar/pålar till berg med fribärande bottenplatta. Både före och efter blivande
sprängningsarbeten skall en erfaren bergtekniker besiktiga berget för kontroll om det kommer att krävas
bergförstärkningar.
Det föreligger inga stabilitetsproblem för marken inom planområdet idag. Risk för blockutfall föreligger för
befintliga förhållanden inom ett par delområden. I samband med en exploatering med nya marknivåer,
sprängningsarbeten, utfyllnader mm kommer riskerna för blockutfall med stor sannolikt elimineras.
För att verifiera befintliga markförhållandena och därmed kunna fastställa, dimensionera och
detaljprojektera lämpligaste höjdsättning och grundläggningsmetoder kommer det att krävas platsspecifika
geotekniska- och bergtekniska utredningar. Dessa utredningar är även nödvändiga för att söka byggnadslov
och startbesked.
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