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1. Syfte
Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet till en förtätning med bostäder.

2. Områdesbeskrivning och topografi
Planområdet ligger öster om Sommarvädersgatan och norr om Norra Fjädermolnsgatan på Hisingen,
se figur 1. Området utgörs av ett skogsbeväxt bergsparti, marknivån faller oregelbundet från öster
och nivåer kring +74 åt väster till nivåer kring +46 utmed Sommarvädersgatan. Inom den södra delen
finns en gång- cykelbro över Sommarvädersgatan, planområdet är omgivet av bostads- och
verksamhetsbebyggelse.

Figur 1. Primärkarta med höjdangivelser

3. Bergteknik allmänt
Informationen och utvärderingen av de bergtekniska förhållandena baseras på en okulärbesiktning
2016-02-26 av Fastighetskontorets Geotekniker/Geolog Andris Vilumson samt diverse kartmaterial, i
huvudsak SGU.s jordarts- och berggrundskartor, se figur 2 och 3.
Enligt SGU.s jordartskarta utgörs området av berg i dagen eller tunt jordtäcke på berg vilket även
konstaterades vid besiktningstillfället, se figur 2.
Bergarten inom områdena utgörs enligt SGU.s berggrundskarta av Granodiorit och granit, se figur 3.
Blottat berg är till stora delar blockuppsprucket med däremellan tunt jordtäcke på berg, jordfyllda
sprickor och svackor där det företrädelsevis växer tall, det är därmed svårt att utläsa några
dominerande spricksystem.
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Figur 2. Utdrag ur SGU.s jordartskarta.

Figur 3. Utdrag ur SGU.s berggrundskarta

3.1 Bergteknik
Bergslänten är ondulerande lokalt med planare etager med jordfyllda sprickor och svackor eller tunt
jordtäcke på berg, lokalt inom de norra delarna finns i stort sett lodräta och blockuppspruckna
partier. Spricksystemen är generellt sett ogynnsamma för blockutfall åt väster, lokalt är berget
mycket uppsprucket och det förekommer rikligt med ytliga block i terrängen, blocken varierar i både
form och storlek, se foto 1 och 2. Generellt inom området för befintliga förhållanden bedöms risken
för nya blockutfall och bergras i dagsläget som högst sannolikt.
För att möjliggöra en exploatering av området kommer det att krävas omfattande arbeten med att
avlägsna befintliga block i slänten. Vid en exploatering för nya byggnader kommer det att krävas
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sprängningsarbeten. Omfattningen av kommande sprängningsarbetena är beroende på
detaljprojekteringen med blivande höjdsättning samt hur byggnaderna placeras inom området.

Foto 1. Södra delen av området med block i terrängen

Foto 2. Norra delen rikligt med block och delvis lodräta bergsslänter

Efter avbördningen av området och innan sprängningsarbetena kan påbörjas måste bergsslänterna
besiktigas för att utreda om det kommer att krävas förstärkningsåtgärder inför sprängningsarbetena.
Även efter slutförda sprängningar måste berget besiktigas om det kommer att krävas eventuella
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bergsförstärkningar för permanensskedet. Vid projektering av eventuella permanenta
bergförstärkningsmetoder skall det även tas hänsyn till hur eventuella framtida underhållsarbeten
säkerställs ur ett åtkomst och arbetsmiljösäkert perspektiv.
Risk för att bergets spricksystem kan vara vattenförande och att det på vintern kan bildas is i de nya
bergsskärningarna skall beaktas.

4. Hydrogeologi
Inga specifika hydrogeologiska undersökningar har påträffats inom eller i direkt närhet till det
aktuella området.
Inom bergspartiet bedöms grundvattennivån ligga på ett relativt stort djup, grundvattennivån
fluktuerar med årstiderna och är beroende av nederbördsmängden. Området utgörs sannolikt delvis
av ett infiltrationsområde för grundvatten och gränsar i söder mot ett lerområde. En förändring av
infiltrationsmöjligheterna kan påverka grundvattennivåerna inom området i söder vilket måste
beaktas i samband med detaljprojekteringen.
Då markområdet utgörs av en bergshöjd som sluttar åt väster rinner det dagvatten som inte infiltreras
åt lägre liggande partier.

5. Jord stabilitet
Största delen av tomten utgörs av berg i dagen/tunt jordtäcke på berg/fastmark, det föreligger därmed
inga stabilitetsproblem inom planområdet.

6. Erosion
Ingen erosionsrisk finns inom området.

7. Översvämningsrisk
Det föreligger ingen risk för översvämning inom planområdet.

8. Radon
Enligt SGU:s översiktliga radonriskkarta är området klassificerat som normalradonområde, se figur
4. Efter eventuella sprängningsarbeten inför byggnation måste radonrisken utredas både på berget
och sprängstenen om den planeras att återanvändas på plats.
På normalradonmark ska nya byggnader uppföras radonskyddande, dvs. en grundkonstruktion som
inte har uppenbara otätheter mot markluft. Rörgenomförningar i bottenplattan och eventuella
källarytterväggar tätas.

9. Markförlagda ledningar
Ingen inventering om förekomsten av markförlagda ledningar eller konstruktioner inom eller i direkt
anslutning till planerat planområde har utförts inom denna översiktliga utredning.
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Figur 4. Utdrag ur SGU:s översiktliga radonriskkarta.

10. Planerad byggnation och grundläggning
Inom de aktuella planområdena planeras flerbostadshus. Antal byggnader, placering mm är inte
bestämt, projektering pågår.
Oavsett placering av byggnaderna kommer alla blivande byggnader att behöva grundläggas på fast
botten/berg eller på packad sprängstensfyllning efter erforderlig urschaktning av befintliga lösa
jordlager, alternativt i kombination av de båda.
Bergsschakt för grundläggning av byggnad utförs enligt AMA Anläggning 13 CBC.2,
undersprängning ska då utföras med minst 0,3-0,5 m. Fyllning under byggnad ska utföras enligt
AMA Anläggning 13 CEB.213. Vintertid måste färdig schaktbotten skyddas mot tjäle/frysning.
Runt byggnaderna och området är det viktigt med ett väl fungerande dräneringssystem.
Inför detaljprojektering, byggnadslov/startbesked av planerad bebyggelse kommer det att krävas en
mer noggrann platsspecifik geoteknisk/bergteknisk utredning med tillhörande fältundersökningar.

11. Riskanalys/Kontroll
Riskhanteringen bör som en naturlig del ingå både i projekteringsarbetet som i utförandeskedet.
Vid en eventuell exploatering av markområdet har följande risker identifieras och som måste beaktas
både under byggskedet och för den slutligen färdigställda anläggningen.
•

•
•

Om föreslagen byggnation genomförs kommer det att krävas och troligen delvis
komplicerade sprängningsarbeten i relativt tätbebyggt område. 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.
Innan och efter sprängarbetena skall en erfaren bergtekniker besiktiga bergslänterna för att
kunna detaljprojektera nödvändiga förstärkningsåtgärder som kan bli tämligen omfattande.
Vid detaljprojektering av bergslänternas utformning skall det även framgå hur framtida
underhållsarbeten av permanenta och eventuellt nya förstärkningsåtgärder skall utföras och
säkerställas ur ett åtkomst och arbetsmiljösäkert perspektiv.
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•

•
•
•

Risk finns även att spricksystemen är vattenförande och att det på vintern bildas is i
slänterna. En lösning för att minimera risken för isbildning i slänterna skall arbetas fram i
projekteringen samt hur ett eventuellt system skall underhållas.
Alla schaktarbeten ska bedrivas med hänsyn till aktuell jordarts och bergets tekniska
egenskaper samt eventuell grundvattennivå.
Efter utförda sprängningsarbeten skall radonmätningar utföras både på berget och
sprängstenen (om den planeras användas på plats).
Innan några arbeten kan påbörjas måste en inventering av eventuella befintliga markförlagda
ledningar och konstruktioner utföras.

12. Slutsatser och sammanfattning
Omgivet av befintlig bebyggelse utgörs markområdet av åt väster sluttande och kuperad bergsterräng
med berg i dagen, lokalt blockuppsprucket, samt lokalt rikligt med block på markytan.
En exploatering bedöms fullt möjlig men kommer att kräva relativt stora åtgärder som
sprängningsarbeten, rensning av block och förstärkningsåtgärder mot blockutfall och bergras.
Åtgärderna för att säkra slänterna mot blockutfall/ras kommer till största delen att behöva utföras
inom planområdet men kan även bli aktuellt utanför planområdets norra delar.
Det kommer att bli mycket viktigt att även efter en exploatering kunna utföra underhållsarbeten av
blivande bergsskärningar, permanenta förstärkningar samt eventuellt kunna utföra kompletterande
åtgärder. I blivande bergslänter för permanentskedet måste det även förhindras att isbildning utbildas
som kan rasa ner och skada person eller egendom.
Planerad byggnation kan efter nödvändiga sprängningsarbeten samt efter kontroll grundläggas med
armerad betongplatta via packad och tätad sprängstensfyllning på undersprängt berg.
Inför detaljprojektering av grundläggning och kontroll av bergstabiliteten för planerad byggnation av
byggnad samt för bygglov/startbesked kommer det att krävas en mer detaljerad
bergteknisk/geoteknisk utredning eventuellt med tillhörande fältundersökningar.
I detaljprojekteringsskedet måste det beaktas att området kan vara ett infiltrationsområde för
grundvatten. En förändring av infiltrationsmöjligheterna kan påverka grundvattennivåerna inom
området i söder.
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