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Bilaga 1 Planritning 

Referenser 

”Markradon, riktlinjer för markradonundersökningar”, BRF T20:1989 

Radonboken, förebyggande åtgärder i nya byggnader, Clavensjö B & 

Åkerblom G, 2004 

Boverket, Regelsamling för byggande BBR19, 2012 

Hygieniska gränsvärden - Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd 

om hygieniska gränsvärden AFS 2011:18 

Naturally occurring radioactivity in the Nordic countries – 

recommendations, The Radiation Protection Authorities in Denmark, 

Finland, Iceland, Norway and Sweden, 2000, med komplement 15.9.2009 

Socialstyrelsens allmänna råd, tillsyn enligt miljöbalken – radon i 

inomhusluft SOSFS 1999:22 
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1 Sammanfattning 

1. Samtliga slänter och skärninger bedöms vara stabila. 

2. Grundläggning på berg och utformning av bergschaktväggar kan utföras utan 

restriktioner. 

3. Området klassas som normalriskmark med avseende på markradon. 

 

2 Syfte och orientering 

På uppdrag av SGS Studentbostäder har Bergab – Berggeologiska Undersökningar 

AB utfört en bergteknisk utredning och markradonundersökning inom detaljplan 

för nybyggnation av studentbostäder vid Utlandagatan 24 i Olofshöjd i Göteborgs 

stad.  

Uppdraget omfattar: 

 Beskrivning och bedömning av bergstabilitet och risk för 

blocknedfall/bergras i eller i anslutning till detaljplaneområdet, samt 

eventuellt förslag till stabiliserande åtgärder. 

 Utredning av förutsättningar för bergschakt och byggnation på eller i 

anslutning till bergslänter. 

 Riskklassificering med avseende på markradon. 

Resultaten som redovisas i föreliggande rapport baseras på en fältkartering som 

utfördes 2015-11-11. Fältkarteringen omfattar observerade bergarter, foliation, 

sprickor, sprickors egenskaper och lösliggande block i terrängen. Observerade 

befintliga bergslänter har fotograferats och redovisas i texten. Den geologiska 

karteringen redovisas på planritning i Bilaga 1. 

Markradonundersökningen utfördes i samband med fältkarteringen, i form av 

mätning av total gammastrålning från blottat berg med hjälp av gamma-

scintillometer. Resultaten redovisas i föreliggande rapport, avsnitt 5. 

Det aktuella området är ca 75x80 m stort och utgörs idag av naturmark (en berg-

knalle) helt omgivet av kvartersmark. Bergknallens överyta ligger på ca +52 m och 

terrängen sluttar mot öst ned till ca +45 m och mot väst till ca +48 m. Se 

översiktsbild i Figur 2.1. 
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Figur 2.1. Flygbild över undersökt område (rött).  

© Lantmäteriet Medgivande I2011/1549 

 

3 Geologi 

Berggrunden utgörs av en rödgrå medelkornig ådrad gnejs. Glimmerhalten 

uppskattas okulärt till ca 10-20 %. Foliationen är uttalad och lutar huvudsakligen 

medelbrant till brant mot sydväst (140°/40° till 140°/60-85°). Veckning 

förekommer och syns tydligt längs gångvägen på bergknallens västra sida. 

 

  
Figur 3.1. Förekommande bergarter: ådrad gnejs som ställvis är veckad. 

Foliationen varierar mellan brantstående (till vänster) och medelbrant (till höger). 

Utlandagatan 

200 m 

Liseberg 
Eklandagatan 

Framnäsgatan 
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En ca 0,5 m bred kvartsgång noterades, med strykning i ca 70°-250°. I den östra 

skärningen syns även enstaka 0,1-0,2 m breda kvartsgångar som är parallella med 

foliationen. 

Berggrunden är huvudsakligen uppsprucken parallellt med foliationen (sprickor 

med medelbrant till brant lutning mot sydväst). Uppmätta sprickor redovisas i 

Tabell 3.1.  

 

Tabell 3.1 Uppmätta sprickor 

Sprickgrupp Lutning Strykning/stupning Anmärkningar 

1 Medelbrant till brant 

mot sydväst 

140°/40°,  

140°/60-85° 

Parallella med foliationen. 

Sprickavstånd 0,2-0,6 m. 

2 Flack 360°/20°  

 

Bankningsplan.  

Sprickavstånd 0,2-0,6 m. 

3 Brant-vertikal i 

nordöst-sydväst 

40-50°/80-90° Sprickavstånd 0,6-2 m eller 

mer, östra sidan 0,2-0,6 m. 

4 Medelbrant mot 

nordöst 

320°/40-60° I den östra skärningen, 

sprickavstånd 0,2-0,6 m. 

5 Vertikal i ca öst-väst 70-90°/90° Enstaka, även med pegmatit. 

Sprickavstånd > 2 m. 

 

 

Observerade sprickplan är vågformiga och råa och sprickvidden är vanligen vid (> 

5 mm). I den östra skärningen noterades jordfyllda sprickor ur sprickgrupp 1, med 

sprickvidd över 5 cm. 

Sprickgrupp 1 ger en skivigt uppsprucken berggrund, med ca 0,2-0,6 m tjocka 

skivor. I den östra skärningen, där nya byggnader planeras uppföras, samverkar 

sprickgrupperna 1, 3 och 4 och ger en småblockigt uppsprucken berggrund, med 

blockkantlängd 0,2 m eller mindre. Sprängskador bidrar till den kraftiga 

uppsprickningsgraden. 

Endast enstaka mindre lösliggande block eller skivor noterades i skärningarna. En 

mindre skiva har glidit ut ur den västra skärningen och några mindre block eller 

stenar ligger kvar efter sprängning i den östra skärningen. 
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Figur 3.2. Den västra skärningen: till vänster en öppen jordfylld spricka ur 

sprickgrupp 1 (röd pil); till höger den släntsidan som bildas av sprickor ur 

sprickgrupp 1. 

 

4 Bergtekniska observationer och åtgärdsförslag 

Observationer 

Befintliga slänter bedöms idag vara stabila. Den östra skärningen är ”ful” men inga 

större lösa block/skivor noterades i den. Block som sitter i skärningen har botten-

stöd och bedöms ej innebära risk för utfall. 

 

  
Figur 4.1. Till vänster den östra skärningen sedd från söder, till höger sedd från 

öster. Berggrunden är starkt uppsprucken längs sprickgrupp 1 (röd), 3 (gul) och 4 

(grön). Pilarna visar lutningsriktning. Streck utan pil anger vertikal spricka. 
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Restriktioner och åtgärder 

 Inga stabilitetshöjande åtgärder bedöms vara nödvändiga i befintliga slänter. 

 Om bergschakt ska utföras bedöms förekommande sprickriktningar inte ge 

anledning till restriktioner avseende grundläggning eller utformning av 

eventuella nya bergschaktväggar. Med tanke på den höga uppsprickningsgraden 

i den östra sidan av bergknallen kan det dock bli svårt att behålla branta 

schaktväggar och släntkrön intakta. Förförstärkning bedöms ej tillfredsställande 

kunna säkra släntkrön då sprickavstånden i berggrunden är för små för att 

förförstärkning ska vara effektiv. 

 Exploateringsområdet ligger mycket nära befintliga byggnader vilket ställer 

höga krav på entreprenörens kompetens vad gäller försiktig och skonsam 

sprängning. Eventuell bergschakt i bergknallen ska utföras med beaktande av 

restriktioner i den sprängtekniska riskanalys som måste tas fram. Alternativt 

utförs bergschakten med andra metoder än konventionell sprängning, t.ex. 

sågning eller spräckning. 

 Efter eventuell bergschakt rensas kvarstående schaktväggar på löst bergmaterial 

och bergsakkunnig tillkallas för att bedöma eventuellt behov av förstärkning 

såsom bultning eller nätning. 

 

5 Riskklassificering med avseende på markradon 

Radon är en radioaktiv gas vars sönderfallsprodukter, radondöttrarna, följer med 

inandningsluften och kan orsaka skada i luftvägarna. Radongas nybildas ständigt i 

jord och berg genom sönderfall av uran och radium. Radonavgång från hällytor och 

krossmaterial ökar med kornstorlek, skiffrighet, sprickighet och vittring. 

En byggnad har normalt ett svagt undertryck gentemot jordluften och kan därför 

suga in markradon. Med anpassad byggnadsteknik kan bostäder skyddas mot 

inläckande markradon. 

I Tabell 5.1 nedan redovisas gällande gräns- och riktvärden för gammastrålning och 

radioaktivitet i inomhusluft. Refererade föreskrifter och råd listas under Referenser 

i Innehållsförteckningen. 
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Tabell 5.1 Gräns- och riktvärden för gammastrålning och radioaktivitet i 

inomhusluft 

Avser Gränsvärde (G) 

Riktvärde (R) 

Föreskrift/råd 

Gammastrålning   

     i nya bostäder 0,30 µSv/h (G) BBR19, avsnitt 6.12 

     på lekplatser och andra ofta  

     använda uteplatser 

1,0 µSv/h (G) Rad.  Prot. Aut. 2000, avsnitt 7.1.3 

     från befintlig bostadsfasad 0,30 µSv/h (R) SOSFS 1999:22, sid 3 

Radonhalt i inomhusluft   

     i befintliga hus 200 Bq/m3 (R) SOSFS 2004:6, sid 1 

     i nybyggda hus 200 Bq/m3 (G) BBR19, avsnitt 6.23 

     arbetsplatser ovan jord 200 Bq/m3 (G) AFS 2011:18, sid 53 not 42 

     arbetsplatser under jord (i 

inredda  

     bergrum etc) 

400 Bq/m3 (G) AFS 2011:18, sid 53 not 41 

     arbetsplatser under jord (berg- 

     gruvarbete etc) 

1 300 Bq/m3 (G) AFS 2011:18, sid 53 not 41 

 

För klassificering av berg och stenmaterial används gränsvärden för gamma-

strålning och radiumhalt i Tabell 5.2, enligt BRF T20:1989: 

 

Tabell 5.2 Gränsvärden för gammastrålning och radiumhalt i bergmaterial 

Gammastrålning 

(µSv/h) 

Halt radium-226 

(Bq/kg) 

Risk-

klassificering 

Byggnads-

konstruktion 

≤ 0,20 (hällyta) 

≤ 0,15 (sprängsten) 

 

≤ 200 (hällyta) 

≤ 125 (sprängsten) 

normalriskmark 

m.a.p. radon 

radonskyddande 

> 0,20 (hällyta) 

> 0,15 (sprängsten) 

 

> 200 (hällyta) 

> 125 (sprängsten) 

högriskmark 

m.a.p. radon 

radonsäker 

 

Metod 

Flygmätningar av uran-, kalium- och toriumhalter utförda av SGU ger en första 

indikation på om undersökningsområdet generellt består av normal- eller högradon-

mark. För det aktuella undersökningsområdet indikerar SGU:s flygmätningar 

normalradonmark. 

I samband med fältkarteringen uppmättes berggrundens totala gammastrålning med 

hjälp av gammascintillometer hyrd av SGU i Göteborg. Mätningen utfördes 

kontinuerligt på blottat berg inom undersökningsområdet. Metod för scintillometer-

mätning beskrivs i BRF T20:1989. Denna metod ger en indikation på uran- och 

radiuminnehållet i berggrunden och därmed även radonhalt i markluft. Vid 
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uppmätta nivåer < 0,15 µSv/h är radiumhalterna väl under gränsvärdet 200 Bq/kg 

och ingen ytterligare mätning med gammaspektrometer behöver utföras. 

Resultat 

Uppmätt total gammastrålning inom undersökningsområdet ligger konsekvent på ca 

0,10-0,14 µSv/h. Mätresultaten visar på att berggrunden inom aktuellt under-

sökningsområde utgörs av normalradonmark. Inga ytterligare mätningar med 

gammaspektrometer bedöms vara nödvändiga. 

Bergmaterialet bedöms ur strålsäkerhetssunpunkt kunna användas som 

byggnadsmaterial. 

Rekommendationer 

På normalradonmark ska nykonstruerade byggnader vara radonskyddande, 

d.v.s. med en grundkonstruktion som inte ger uppenbara otätheter mot markluft. 

Till exempel bör rörgenomföringar och kulvertintag i byggnadens bottenplatta och 

eventuella källarytterväggar tätas, eller åtgärder vidtagas som förhindrar att sprickor 

uppstår i golv och källarytterväggar på grund av sättningar eller andra rörelser. 

(Clavensjö B & Åkerblom G, 2004) 
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