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1 Allmänt 

1.1 Uppdraget 

På uppdrag av Wallenstam AB har Bergab – Berggeologiska Undersökningar AB 

utfört en kompletterande bergteknisk utredning inom detaljplan för nya bostäder vid 

Volrat Thamsgatan i Göteborgs stad.  

Utredningen omfattar fältkartering av blottat berg, bedömning av stabilitet i 

befintliga och planerade bergslänter samt förslag till stabilitetshöjande åtgärder. 

Fältkarteringen utfördes 2013-02-15 och 2013-02-20 i samband med arbetet inom 

detaljplan för Carlandersplatsen och Renströmsparken, se Bergabs rapport daterad 

2015-01-23.  

Lägesangivelser ges enligt plansystem SWEREF 99 12 00 och höjdsystem 

RH2000. Fotodokumentation av undersökningsområdet redovisas i Bilaga 1. 

1.2 Terrängförhållanden, befintliga och planerade byggnader 

Undersökningsområdet är ca 40 x 80 m stort och utgörs av slänten mellan den norra 

delen av Volrat Thamsgatan och baksidan av fastigheterna Eklandagatan 29-31 och 

23. Detta motsvarar underökningsområde 5 i Bergabs rapport daterad 2015-01-23. 

Inom undersökningsområdet ligger Volrat Thamsgatan på en nivå ca +45 m och 

den nedre delen av slänten mot Eklandagatan på ca +33 m. Befintliga byggnader 

finns längs Volrat Thamsgatan östra sida och längs Eklandagatan; de senare ligger 

ej inom aktuellt detaljplaneområde. Byggnader utanför detaljplaneområdet finns 

även på bergskrönet väster om Volrat Thamsgatan. Längst norrut på Volrat 

Thamsgatan finns ett parkeringsgarage som planeras att rivas. 

Vid Carlandersplatsen, i anslutning till aktuellt undersökningsområde, finns 

känsliga berganläggningar och ledningar. Strax norr om undersökningsområdet 

löper en planerad arbetstunnel till projekt Västlänken. 

Den aktuella detaljplanen avser nybyggnation av bostäder inom en ca 25x25 m stor 

yta på Volrat Thamsgatans östra sida. Det befintliga garaget rivs och en ny byggnad 

grundläggs inom garagets redan utsprängda yta utan ytterligare bergschakt. Övriga 

byggnader grundläggs direkt på fast berg utan bergschakt. Se förslagsskiss i Figur 

1.1. 
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Figur 1.1. Sektion vid Volrat Thamsgatan med befintlig grundläggningsyta för 

garage (grönt) och föreslagna byggnader (tjockt svart). Från Wallenstam. 

 

2 Geologi 

Slänten väster om Volrat Thamsgatan utgörs av blottat berg, med tunt jordtäcke och 

vegetation. Slänten öster om gatan utgörs huvudsakligen av jord och vegetation 

med blottat berg i den nedre delen av slänten. 

Bergarter och tektonik 

Den västra sidan av Volrat Thamsgatan utgörs av en bergskärning i en grå grano-

dioritisk medelkornig gnejs med tunna, ljusa band mellan mörkare, finkornigare 

band. Glimmerhalten uppskattas okulärt till >20 %. Foliationen lutar medelbrant 

mot sydväst (165°/50°). Längre upp i slänten övergår bergarten i en plagioklasrik 

gabbro. Närmast gnejsen är den mörka bergarten tydligt folierad (amfibolit). 

Öster om Volrat Thamsgatan sluttar en jordslänt ned mot Eklandagatan. I jord-

släntens nedre del, vid staketet, förekommer enstaka bergblottningar i form av låga, 

platta hällar. Dessa utgörs av en rödgrå bandad slirig medelkornig gnejs. Även 

bergskärningar mot fastigheterna Eklandagatan 29-31 och 23 och vid en uteplats 

utgörs av denna gnejs. Foliationen lutar även här medelbrant mot sydväst 

(150°/40°). 

Alldeles vid det gamla pumphusets södra ände förekommer, invid muren mot gatan, 

en helt kloritiserad mörk bergart. Längre ut mot slänten ned mot Eklandagatan 

förekommer även en mindre blottning med ljust röd granit. 
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Figur 3.4: Förekommande bergarter i delområde 5. Till vänster grå glimmerrik 

gnejs väster om Volrat Thamsgatan, till höger helt kloritiserad bergart invid 

pumphuset. 

Följande sprickgrupper har observerats: 

Sprickgrupp Lutning Strykning/stupning Anmärkningar 

1 Medelbrant mot 

sydväst 

150-165°/40-50° Parallella med foliationen, sprickavstånd 1-3 

m eller tätare, sprickvidd 1 cm eller vidare i 

släntens nedre del 

2 Brant-vertikal 

mot syd 

80-100°/70-90° Sprickavstånd 2-3 m 

3 Brant-vertikal 

mot sydöst 

20-40°/70-90° Sprickavstånd 1-3 m eller glesare 

4 Måttlig mot 

nordöst 

300-340°/30-35° Sprickavstånd 1-3 m 

5 Medelbrant mot 

nordöst 

310°/60° Enstaka, vid ”fickan” i Volrat Thamsgatans 

västra sida 

 

Sprickytorna är huvudsakligen undulerande och råa; i sprickgrupp 1 förekommer 

även plana sprickytor. Sprickfyllnader har ej observerats. Sprickgrupp 1 bildar 

överhäng med öppna sprickor i den östra släntens nedre del, i skärningarna mot 

fastigheterna Eklandagatan 23 respektive 29-31. 

Jordslänten mellan Volrat Thamsgatan och Eklandagatan innehåller lösliggande 

block men block som fallit ut från blottningar och skärningar har ej observerats. 

  



 

 Volrat Thamsgatan 
Kompletterande bergteknisk PM 

4 (5) 

 

 

 
 
 

 
 

 
Uppdragsnummer 
Datum 
Revisionsnummer 

 
UG13013B 
2015-04-13 
 

 
L:\UPPDRAG\UG13013 Detaljplan Carlandersplatsen och Renströmsparken\UG13013b Volrat Thamsgatan\PM Volrat Thamsgatan.docx 

 

3 Stabilitetsförhållanden 

Befintliga naturliga slänter bedöms idag vara stabila. 

Befintliga bergskärningar längs Volrat Thamsgatans västra sida bedöms också vara 

stabila idag. Vid ”fickan” mitt emot pumphuset noterades dock ett block med ett 

sprickplan som lutar 60° ut ur skärningen (sprickgrupp 5). Framför blocket sitter 

två genomrostade bultar som helt saknar funktion (se Foto 3 i Bilaga 1). Blocket 

hänger dock ihop med stabil berggrund på sin högra sida och bedöms idag ej utgöra 

risk för utfall. 

Det förekommer även sprickor med ogynnsam lutning för eventuella nya berg-

slänter mellan Volrat Thamsgatan och Eklandagatan. Sprickor i sprickgrupp 3 och 4 

lutar ca 40-70° ut ur en eventuell nord-sydligt löpande schaktvägg. Vid eventuell 

bergschakt kan dessa sprickor ge upphov till utglidning av block i utsprängt 

släntkrön och eventuellt orsaka storstabilitetsproblem. Om den nya slänten inte kan 

anpassas till dessa sprickplan (lutning ca 3:1 eller flackare) är det viktigt att 

förförstärkning av släntkrön utförs. Det kan även bli aktuellt med utökad 

permanentförstärkning i schaktväggar i form av bultning. Förstärkning av typ 

linstag bedöms ej bli nödvändigt. 

I skärningarna mot Eklandagatan 23 och 29-31 noterades omfattande överhäng 

bildade av sprickgrupp 1. Dessa sprickor har dessutom en sprickvidd på 10 mm 

eller mer. Sammantaget ger detta potentiellt instabila block i skärningarna. Se Foto 

10 och 11 i Bilaga 1. Dessa slänter omfattas dock ej av aktuell detaljplan.  

Rekommenderade åtgärder 

Grundläggning för nya byggnader föreslås i aktuellt utformingsförslag utföras 

direkt på berg utan bergschakt (sprängning). Med denna grundläggningsmetod 

bedöms inga stabilitetshöjande åtgärder vara nödvändiga. Detta gäller även för 

borrning för förankringsbultar. 

Om förutsättningarna för grundläggning ändras och bergschakt (sprängning) ska 

utföras ska stabilitetshöjande åtgärder vidtagas i skärningarna mot fastigheterna 

Eklandagatan 23 och 29-31. Dessa åtgärder utförs innan bergschakt påbörjas och 

ska utföras oavsett om sprängning utförs försiktigt och skonsamt. Åtgärderna 

omfattar bergrensning, ca 50 m2, samt bultning, ca 2-5 st bultar.  

All sprängning ska utföras så att skador ej uppkommer på befintliga byggnader och 

installationer. 

Inför bergschakt ska bergytan avtäckas och bergsakkunnig beredas tillträde för 

besiktning av bergytan och slutlig bestämning av förförstärkning. Förförstärkning 

utförs till hela slänthöjden. 
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Efter eventuell bergschakt utförs bergrensning av kvarstående schaktväggar. 

Därefter tillkallas bergsakkunnig för att bedöma eventuellt behov av berg-

förstärkning såsom bultning.  
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