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Uppdrag
På uppdrag av Fastighetskontoret, Göteborgs Stad, har Sweco utfört en översiktlig
bergteknisk och hydrogeologisk utredning för en detaljplan avseende bostäder vid Dr
Allards gata i Guldheden, Göteborg. Planområdet omfattar helt eller delvis fastigheterna
Guldheden 65:1, 754:22, 754:56-58.
Detaljplanens mål är att skapa byggrätter för ca 50-100 nya bostäder i flerbostadshus i
slänten mellan Dr Allards gata och Mossenområdet, enligt nedanstående översiktskarta.

Figur 1

Översiktskarta över aktuellt planområde.

Syftet med utredningen är att klargöra markens lämplighet för byggnation med avseende
på bergstabilitet, markradon och hydrogeologi och dess påverkan på utformning, grundläggning och omgivningspåverkan (dvs. kringliggande fastigheter och anläggningar).
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Områdesbeskrivning
Dr Allards gata är belägen ca 30 meter över Mossenområdet och slänten har ett
ungefärligt lutningsförhållande på 1:2. Sluttningen utgörs i dag av naturmark och är
bevuxen med träd. Ovanför sluttningen finns ett höjdområde som är bebyggt med
flerfamiljshus. Nedanför sluttningen ligger Mossen, som är en våtmark. Den södra delen
av Mossen har fyllts ut och i detta område finns fotbollsplaner och Fysikens idrottsanläggning. På den norra delen av Mossen ligger Mossens idrottspark. I området finns
även ett motionsspår.
Sluttningen söder om planområdet, ovanför fotbollsplanerna, är bebyggd med
flerfamiljshus.

3

Förhållanden
De bergtekniska och hydrogeologiska förhållandena i området beskrivs i detalj i separata
PM i Bilaga 1 resp 2. Bergteknisk utredning har utförts av Bergab och hydrogeologisk
utredning av Sweco.

4

Sammanfattning och rekommendation

4.1

Bergteknik
Den bergtekniska utredning, se Bilaga 1, som har utförts inom området visar att berggrunden generellt består av ådergnejsomvandlad, gnejsig granodiorit med inslag av
pegmatit.
Berget i området utgörs av rundade hällar och slänter som ibland är jordtäckta. Det
förekommer även brantare partier med utstickande berg som ofta är uppsprucket.
3
Friliggande block, ibland så stora som upp till ca 10 m förekommer ställvis.
Släntområdet bedöms i dagsläget vara stabilt. Observerade sprickor ger ingen anledning
till restriktion i val av riktning och lutning av planerade nya skärningar/slänter i området.
Foliationens riktning och lutning gör att berget stupar ”in” i slänten, vilket minskar risken
för att plan/block ska glida ut. Däremot kan det istället bildas sk överhäng där bottenstöd
saknas.

4.2

Markradon
Markradonundersökningen som utförts i samband med denna utredning visar att
berggrunden inom planområdet utgörs av normalradonmark, se Bilaga 1. Nykonstruerade
byggnader på normalradonmark skall utföras radonskyddande.
Då gammaindex är större än ett (>1) i fem av mätpunkterna bör bergmaterialet inte
användas som byggnadsmaterial utan ytterligare utredning.
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4.3

Hydrogeologi
Risken för att de hydrogeologiska förhållandena i planområdet och dess närhet ska
påverkas av föreslagen byggnation inom planområdet bedöms vara liten. Detta förutsatt
att byggnaderna utförs som planerat, i suterräng, och att övriga delar av planområdet
(förutom parkeringsytor) så långs som möjligt utgörs av naturmark, gräsytor eller andra
ytor som medger infiltration och naturlig ytavrinning.

5

Planbestämmelser
Med avseende på de bergtekniska och hydrogeologiska förhållandena inom området
erfordras inga planbestämmelser till detaljplanen.

Göteborg 2012-10-02
Sweco Infrastructure AB

Ola Skepp
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Bilaga 1

Beställare:

Sweco Infrastructure AB

Detaljplan Dr Allards gata
Bergteknisk besiktning, radonundersökning

Bergab – Berggeologiska Undersökningar AB
Uppdragsansvarig

Handläggare

Joakim Karlsson
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Bilaga 1 Planritning radonundersökning

Referenser
Boverkets författningssamling BFS 2006:12, BBR12
”Markradon, riktlinjer för markradonundersökningar”, BRF T20:1989
Radonboken, förebyggande åtgärder i nya byggnader, Clavensjö B &
Åkerblom G, 2004
Naturally occurring radioactivity in the Nordic countries –
recommendations, The Radiation Protection Authorities in Denmark,
Finland, Iceland, Norway and Sweden, 2000
Gammaspektrometri – en metod att bestämma radium- och
gammaindex I fält, Mellander H m fl, 1982-09-22
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Allmänt
På uppdrag av Sweco Infrastructure AB har Bergab – Berggeologiska Undersökningar AB utfört en bergteknisk besiktning och radonundersökning inom
detaljplan för nybyggnation av bostäder i slänten mellan Dr Allards gata och
Mossenområdet. Den bergtekniska besiktningen omfattar bedömning av stabilitet i
slänten samt förslag till stabilitetshöjande åtgärder. Resultaten redovisas i
föreliggande rapport.
Fältbesiktningen utfördes 2012-09-12 och omfattar observerade bergarter,
strukturer i berget, sprickor, och lösa block i terrängen.
Radonundersökningen utfördes i två steg. 2012-08-23 genomfördes undersökning
av total gammastrålning, med hjälp av gammascintillometer. I mätpunkter med total
gammastrålning ≥ 0,15 µS/h utfördes i samband med fältbesiktningen (den 12/9) en
utökad radonundersökning med gammaspektrometer. Resultaten redovisas i
föreliggande rapport, kapitel 4 och mätpunkternas placering från det andra steget
redovisas i bilaga 1.
Det aktuella området är ca 270x60 m stort och utgörs idag av en slänt som utgörs av
naturmark. Naturmarken består av berg i dagen, jord/blockslänter samt lövskog.
Ovanför slänten (väster om) går en väg och nedanför slänten (öster om) finns
Mossens idrottsplats och naturområde.

Foto 1. Jord-/blockslänter med brantare partier med utstickande berg förekommer allmänt i
undersökningsområdet.

Uppdragsnummer
Datum
L:\UPPDRAG\UG12093 Detaljplan o radonundersökning Dr Allards gatan\Text\Arbetsmaterial\Rapport Dr Allards gata.docx

UG12093
2012-09-21

Detaljplan Dr Allards gata
Bergteknisk utredning, radonundersökning

2

Geologi
Berggrunden består av ådergnejsomvandlad, gnejsig granodiorit. Inslag av pegmatit
förekommer i gnejsen, oftast som tunna sliror.
Foliationen stupar huvudsakligen medelbrant mot sydväst (150°/60°-70°). Två
sprickgrupper förekommer längs hela slänten. Den ena följer foliationen, och den
andra har en sydvästlig-nordostlig strykning och är brantstående ~90° .

Figur 2. Förekommande bergart i området: gnejsig granodiorit

3

Bergteknik
Observationer
Berget i området utgörs av rundade hällar och slänter som ibland är jordtäckta. Det
förekommer även brantare partier med utstickande berg som ofta är uppsprucket.
Friliggande block, ibland så stora som upp till ca 10m3 förekommer ställvis.
Släntområdet bedöms i dagsläget vara stabilt.
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Foto 3. Område med ansamling av större lösa block.

Foliationens riktning och lutning gör att berget stupar ”in” i slänten, vilket minskar
risken för att plan/block ska glida ut. Däremot kan det istället bildas s.k överhäng
där bottenstöd saknas.

Foto 4. Foliationen stupar in i slänten.
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Åtgärder
I det fall bergschakt skall utföras bör berget besiktigas efter avtäckning av löst
material men innan schaktning.
Efter bergschakt skall kvarstående schaktväggar besiktigas av bergsakkunnig för att
bedöma eventuellt behov av bergförstärkning såsom bultning.

4

Radonundersökning
Allmänt
Radon är en radioaktiv gas vars sönderfallsprodukter, radondöttrarna, följer med
inandningsluften. Radongas nybildas ständigt i jord och berg, genom sönderfall av
uran och radium. Radonavgång från hällytor 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 Boverkets författningssamling BFS 2006:12, BBR12 anges rikt- och gränsvärden
för joniserande strålning i inomhusluft i nybyggda hus. Årsmedelvärdet av den
joniserande strålningen från radongas får inte överstiga 200 Bq/m3 (avsnitt 6:23).
Gammastrålningsnivån får inte överstiga 0,3 μSv/h i rum där människor vistas mer
än tillfälligt (avsnitt 6:12).
Metod
Med en gammascintillometer har berggrundens totala gammastrålning uppmätts,
vilket ger en god indikation på uran- och radiuminnehållet i berggrunden och
därmed även radonhalt i markluft.
Mätningen utfördes kontinuerligt på blottat berg inom undersökningsområdet.
Instrumentet kalibrerades senast år 2011. Metod och gränsvärden för markradonundersökning beskrivs i BRF T20:1989.
I punkter med uppmätt total gammastrålning ≥ 0,15 µS/h har även mätning med
gammaspektrometer (Exploranium GR-130) utförts (se Bilaga 1). Med denna
metod erhålls halter för uran (radium), torium och kalium i berggrunden.
Mätningen utfördes på så plana hällar som möjligt med en yta av minst 2x2 m.
Varje punkt mättes 3 gånger med en undersökningstid på 5 minuter för varje
mätning. Uppmätta koncentrationer uran omräknades till halt radium-226 (Bq/kg)
samt till radiumindex och gammaindex, enligt metoder i (Mellander H m fl 1982-
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09-22) och (The Radiation Protection Authorities in Denmark, Finland, Iceland,
Norway and Sweden, 2000).
För klassificering av berg och stenmaterial används gränsvärden för gammastrålning och radiumhalt i Tabell 1.1, enligt BRF T20:1989:
Tabell 1.1 Gränsvärden för gammastrålning och radiumhalt
Gammastrålning (µS/h)
0,08 à 0,12 till 0,20 à 0,30 (berg)
0,05 à 0,08 till 0,15 à 0,25
(sprängsten)
> 0,20 à 0,30 (berg)
> 0,15 à 0,25 (sprängsten)

Halt radium-226
(Bq/kg)
60-200 (berg)
25-125 (sprängsten)

Riskklassificering
normalradonmark

Byggnadskonstruktion
Byggnadskonstruktion
ska vara radonskyddande

> 200 (berg)
> 125 (sprängsten)

högradonmark

Byggnadskonstruktion
ska vara radonsäker

Gränsvärden för gammaindex, enligt (The Radiation Protection Authorities in
Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden, 2000), anger om bergmaterialet
är lämpligt som byggnadsmaterial. Gränsvärden för gammaindex är 1 respektive 2:
om gammaindex är lägre än det undre gränsvärdet (<1) kan materialet användas
utan begränsning. Om gammaindex närmar sig det övre gränsvärdet (2) bör
ytterligare utredning utföras om vilka stråldoser som kan komma att avges.
Resultat
Vid undersökningstillfället har en nivå för total gammastrålning uppmätts.
Uppmätta nivåer ligger huvudsakligen på c:a 0,15 till 0,20 mikrosievert per timma
(µS/h), samt 0,20 till 0,25 (µS/h). Vid en punkt uppmättes 0,08-0,12 µS/h.
Utökad undersökning med gammaspektrometer utfördes i sju punkter där det fanns
tillräckligt stor och tillräckligt plan hällyta att mäta på. Uppmätta koncentrationer,
radiumhalt, radiumindex och gammaindex presenteras i tabell 1.2 nedan. Se Bilaga
1, planritning radonundersökning, för mätpunkternas lägen.
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Tabell 1.2 Uppmätta koncentrationer, radiumindex och gammaindex
Koncentration
Mätpunkt
1
2
3
4
5
6
7

Bergart
gnejsig
granodiorit
gnejsig
granodiorit
gnejsig
granodiorit
gnejsig
granodiorit
gnejsig
granodiorit
gnejsig
granodiorit
gnejsig
granodiorit

Radiumhalt
Ra-226
Th (ppm) (Bq/kg)

radiumindex

Gammastrålning
Total
gamma(µS/h)
index

K (%)

U (ppm)

2,37

1,87

8,10

22,96

0,11

0,08-0,12

1,01

2,63

2,10

7,40

25,83

0,13

0,15-0,20

1,05

3,87

5,40

61,37

66,42

0,33

0,15-0,20

1,60

3,13

1,43

7,80

17,63

0,09

0,15-0,20

1,37

4,37

6,97

47,70

85,69

0,43

0,20-0,25

1,47

4,23

7,60

46,40

93,48

0,47

0,20-0,25

0,77

2,13

6,80

30,03

83,64

0,42

0,15-0,20

0,94

Slutsatser


Total gammastrålning är ≤ 0,25 µS/h i samtliga mätpunkter.



Radiumhalt är < 100 Bq/kg i alla punkter, i samtliga punkter är även
radiumindex < 1. Radiumhalt 17-26 Bq/kg har uppmätts i tre punkter.
Radiumhalt 66–95 Bq/kg har uppmätts i fyra punkter.



Gammaindex är > 1 i fem punkter och < 1 i två punkter.

Mätresultaten visar på att delar av berggrunden inom aktuellt undersökningsområde
utgörs av normalradonmark. Då gammaindex är > 1 i fem av punkterna bör
bergmaterialet inte användas som byggnadsmaterial utan ytterligare utredning.
Rekommendationer
På normalradonmark skall nykonstruerade byggnader vara radonskyddande.

för
Bergab - Berggeologiska Undersökningar AB

Maria Göthfors
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Bilaga 1, Grundkarta med undersökningsområde
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1

UTÖKAD UNDERSÖKNING MED
GAMMASPEKTROMETER:
1-7 MÄTPUNKT, SE RAPPORT KAP 4.

Bilaga 2

PM
2012-09-25

Dr Allards gata – översiktlig hydrogeologisk utredning
Bakgrund
Fastighetskontoret, Göteborgs Stad, arbetar med en detaljplan för bostäder vid Dr Allards gata i
södra Guldheden. Målsättningen är att skapa byggrätter för ca 50-100 nya bostäder i
flerbostadshus i slänten mellan Dr Allards gata och Mossenområdet. I samband med
detaljplanearbetet behöver en översiktlig hydrogeologisk utredning göras för planområdet.
Utredningen skall bedöma hur uppförandet av flerbostadshus påverkar de hydrogeologiska
förhållandena i planområdet och dess närhet, särskilt eventuell påverkan på grundläggning och
markplanering i området nedanför planområdet. Utredningen ska även bedöma risken för att
våtmarksområdet Mossen påverkas genom minskad ytavrinning. Husen ska utföras i suterräng.

Områdesbeskrivning
Planområdet ligger i sluttningen mellan Dr Allards gata och Mossenområdet, se figur 1.

Figur 1: Planområdet ligger i sluttningen mellan Dr Allards gata och Mossenområdet.
©Lantmäteriet. Ärende nr MS2011/02599.
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Dr Allards gata är belägen ca 30 meter över Mossenområdet och slänten har ett ungefärligt
lutningsförhållande på 1:2. Sluttningen utgörs i dag av naturmark och är bevuxen med träd.
Ovanför sluttningen finns ett höjdområde som är bebyggt med flerfamiljshus. Nedanför
sluttningen ligger Mossen, som är en våtmark. Den södra delen av Mossen har fyllts ut och i
detta område finns fotbollsplaner och Fysikens idrottsanläggning. På den norra delen av
Mossen ligger Mossens idrottspark. I området finns även ett motionsspår.
Sluttningen söder om planområdet, ovanför fotbollsplanerna, är bebyggd med flerfamiljshus.

Geologi
Geologin i anslutning till planområdet redovisas i figur 2. I slänten mellan Dr Allard gata och
Mossenområdet utgörs marklagren huvudsakligen av berg i dagen eller berg med tunt
jordtäcke. Det förekommer mycket block och sten i sluttningen. I den övre delen finns en del
sprängsten. Mossenområdet är ett låglänt område som ligger i en sprickzon med riktningen
NNV-SSO. Dalgången omges av områden med berg i dagen på båda sidor. Mot väster
avgränsas dalgången av relativt branta bergssidor. Sprickdalen kan följas genom den västra
delen av Chalmersområdet och vidare mot nordväst. I dalgången finns lera som i den södra
delen är täckt av våtmarksområdet Mossen. Under leran ligger sannolikt ett lager med
friktionsmaterial. I våtmarksområdet finns torv över leran. Den södra den av våtmarksområdet är
utfyllt.
Berggrunden i området består av gnejs som delvis är skiffrig. Den sluttning, i vilket planområdet
ligger, markerar en sprickzon i riktningen NNV-SSO. I samband med genomförd fältkartering i
sluttningen konstaterades flera sprickor med denna riktning. Sprickorna stupar mot väster. Det
förekommer även sprickor med riktningarna VSV-ONO och NV-SO.

Hydrogeologi
Inom planområdet sker avrinningen längs släntens lutning mot öster. Den nederbörd som faller
över planområdet rinner dels av som ytvattenavrinning mot våtmarksområdet. En del av
nederbördsvattnet infiltrerar i de tunna jordlagren och i berggrundens sprickzoner och bildar
grundvatten. Detta vatten bidrar till grundvattenbildningen i det friktionslager som finns under
våtmarksområdet. Friktionslagret utgör en sluten akvifer under leran. På vissa berghällar i
sluttningen syn tydligt hur vatten rinner ovan på den branta bergytan och infiltrerar i jorden.
Nedanför sluttningen, längs gångvägen, finns ett dike som tar emot en del vatten uppifrån.
Avrinningen i diket sker norr ut. Även grundvattenströmningen i sprickdalen nedanför
planområdet sker i riktning norr ut.
Våtmarksområdet Mossen tillförs vatten genom nederbörd och genom avrinning från de
omgivande höjdområdena.
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Figur 2: Geologin i anslutning till Guldheden och det aktuella planområdet. Inritade sprickzoner
enligt berggrundskartan över området. ©SGU

Risk för hydrogeologisk påverkan
Uppförandet av nya bostäder och parkeringsplatser i planområdet innebär att ytan för naturlig
infiltration till grundvattnet minskar om dagvattnet samlas upp och avleds från området. Hur
mycket den naturliga avrinningen och den naturliga infiltrationen minskar beror främst på hur
stor del av området som kommer att utgöras av hårdgjorda ytor och hur dagvattenhanteringen
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från området utformas. Infiltreras dagvattnet, där så är möjligt, i marken inom området blir
påverkan på den naturliga infiltrationen och den naturliga avrinningen mycket liten.
2

De planerade husen totala yta uppgår till ca 1500 m , vilket motsvarar ca 10 % av det som idag
är naturmark i sluttningen inom planområdet. Till detta tillkommer parkeringsytor och andra
hårdgjorda ytor inom området. Detta medför att den minskade avrinningen från detta område,
både som ytvatten och grundvatten, bedöms bli i storleksordningen ca 20 % lägre jämfört med
dagens situation.
I det friktionslager som finns under leran i dalgången finns ett slutet grundvattenmagasin. Om
grundvattennivån sjunker i detta magasin ökar risken för sättningar av leran. Delar av marken i
den södra delen av Chalmersområdet har satt sig till följd av minskad infiltration genom
hårdgjorda ytor. Nedanför planområdet finns i dag dock inga byggnader och det finns heller inga
planer för byggnation av detta område. Risken för sättningar i våtmarksområdet är liten. Risken
för att byggnaderna inom Chalmersområdet ska påverkas genom minskad infiltration i det
aktuella planområdet bedöms som mycket liten eftersom planområdet utgör en liten del av det
totala avrinningsområdet.
Minskad avrinning till Mossen kan medföra att vattenytan i våtmarken sänks, vilket kan leda till
uttorkning under vissa delar av året. Med avseende på att den beräknade minskningen i
ytvattenavrinning som uppförande av de nya byggnaderna inom planområdet ger upphov till
kommer sannolikt inte vattennivån i våtmarken att sänkas av märkbart. Tillrinningen till
våtmarken sker från ett relativt stort område och det aktuella planområdet utgör endast en liten
del av detta.

Slutsats
Risken för att de hydrogeologiska förhållandena i planområdet och dess närhet ska påverkas av
föreslagen byggnation inom planområdet bedöms vara liten. Detta förutsatt att byggnaderna
utförs som planerat, i suterräng, och att övriga delar av planområdet (förutom parkeringsytor) så
långs som möjligt utgörs av naturmark, gräsytor eller andra ytor som medger infiltration och
naturlig ytavrinning.
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