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1 Uppdrag 

På uppdrag av Kungälvs kommun har COWI AB utfört en bergteknisk utredning vid Norra 

Klåverön, Kungälv i samband med en föreslagen planändring. Planändringen omfattar 

kvartersmark för bostadsändamål inom planerna, varvid denna bergtekniska utredning 

genomförts. Utredningen är begränsad till planområdena samt angränsande bergavsnitt, där 

undersökningsområdet uppgår till de delar av bergslänten från vilken nedfallande block kan 

komma att utgöra risk för planområdet. Syftet med den bergtekniska utredningen är att 

utreda risker för ras- och blockutfall ned mot planområdena, visade i Figur 1.  

 

Den bergtekniska utredningen har utförts för detaljplanen. Denna PM Bergteknik ska 

användas som utredningsunderlag och ska således inte ingå som del av ett 

förfrågningsunderlag eller annan bygghandling. 

 

 

Figur 1. Planområdet med nuvarande bebyggelse ungefärligt markerat med rött. 
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2 Befintlig och planerad bebyggelse 

Inom planområdena för aktuell planändring finns i nuläget flertalet tomter och bostadshus. 

Figur 2 – Figur 4 visar de plankartor som utgjort underlag för bedömningar i föreliggande PM 

Bergteknik. 

I föreliggande PM förutsätts det att inga bergschaktarbeten kommer att ske, utan att 

eventuell nybyggnad kommer att ske utan vibrationsalstrande bergpåverkan. 

 

Figur 2. Utsnitt ur plankarta för akt 45, daterad 2020-05-11. 
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Figur 3. Utsnitt ur plankarta för akt 57, daterad till 2020-05-11. 

 

 

Figur 4. Utsnitt ur plankarta för akt 245, daterad till 2020-05-11. 
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3 Översiktlig geologi 

3.1 Berggrund 

Bergarten i undersökningsområdet är en sedimentär ådergnejs, en så kallad metagråvacka 

eller paragnejs, ur Stora Le-Marstrandsformationen med en ålder av cirka 1,66–1,59 

miljarder år, se Figur 5. Den är rik på glimmer och kvarts, och metamorfa texturer är vanligt 

förekommande. SGU:s strukturgeologiska data visar att foliationen i området varierar, 

strykningen varierar mellan 214°-222° och 34°-75°, och att stupningen ligger kring 90° för 

båda grupper.  

 

Figur 5. Utdrag ur SGU:s berggrundskarta. Turkos färg indikerar i att berggrunden består av sedimentär 

ådergnejs. Röd ring markerar undersökningsområdet. Källa: SGU:s Kartvisare. 
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4 Bergtekniska observationer 

Fältundersökningen har innefattat en bergteknisk kartering med avseende på risker för ras- 

och blockutfall ner till den bebyggelse och tomtmark som omfattas av planändringarna på 

Norra Klåverön, Kungälv. Området där fältarbete genomförts visas i Figur 6. Fältarbetet 

utfördes den 25 september, 2020 av Andrea Håkansson och Jimmy Jakobsson, COWI AB. 

Fastighetsbeteckningar är tagna från Eniros Karttjänst. 

 

Figur 6. Områden vilka undersökts under fältbesöket. Varje punkt motsvarar ett foto i fält. 
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4.1 Karteringsresultat 

Berget i undersökningsområdet är generellt av god kvalitet med en sprickintensitet som 

varierar mellan 0–5 sprickor/m. Lokalt förekommer mer uppspruckna partier där ett område 

utgör en risk för existerande bebyggelse i nuläget, och ett annat område utgör låg risk i 

dagsläget, men risken kan bli högre vid vibrationsalstrande arbeten. Dessa riskområden 

specificeras vidare i Kapitel 5. 

Området karaktäriseras av varierande hällar och mindre dalgångar, där de senare är fyllda 

med sand och lera. Hällarna i området är rundade och har ett glaciomorfologiskt uttryck, och 

lösa block förekommer sällan i området.  

 

Figur 7. Böljande, rundade hällar som förekommer i undersökningsområdet. 

 

Bergmassan i området utgörs av en biotitrik och metamorfoserad paragnejs, se Figur 8, där 

de primära sedimentära strukturerna ej finns kvar. Metamorfa texturer så som partiell 

uppsmältning, ådror, omkristallisering och veck förekommer rikligt. Ställvis förekommer 

även granitisk pegmatit och kvartsgångar/-körtlar. 
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4.1.1 Akt 45 

Hällarna inom planområdet för akt 45 är rundade och bitvis branta, men då 

sprickintensiteten är låg och de sällan är blockförande bedöms det ej föreligga någon risk 

ifrån dessa, se Figur 9. I övrigt varierar topografin kraftigt, och bostäder finns placerade 

inom hela planområdet.  

Det finns ett område som utgör en risk i dagsläget, vilket beskrivs mer ingående i Kapitel 

5.1. 

Vid fastigheten Klåverön 3:38 finns ett antal stora block, om cirka 3–4 m³ vardera, vilka har 

rasat långt tidigare, se Figur 10. Dessa vilar stabilt på varandra som de rasat och utgör 

därför inte någon risk för planområdet. 

 

Figur 8. Typbergarten i området, en biotitrik och kraftigt metamorfoserad Stora Le-Marstransgnejs. 
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Figur 9. Exempel på hur bergslänter kan förhålla sig till bebyggelse. Klåverön 3:27, del av akt 45. 

 

Figur 10. Stora block vilka vilar stabilt på varandra vid fastighet Klåverön 3:38. 
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4.1.2 Akt 57 

Inom detaljplaneområdet för akt 57 sluttar berget ned mot den dalgång som skiljer akt 45 

och akt 57 åt. Topografin i området varierar, och fastigheter är belägna både på hällarna och 

på de flacka jordtäckta områdena nedan berget. 

Generellt bedöms området som säkert med avseende på risker för ras och blockutfall, men 

vid en fastighet finns ett område med ett löst block vilket diskuteras vidare i avsnitt Error! 

Reference source not found.. 

 

Figur 11. Exempel på hur brant berg relaterar till trädgård, här vid fastighet Klåverön 3:22, del av akt 

57. 
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4.1.3 Akt 245 

I planområdet för akt 245 ingår endast en fastighet, vilken är Klåverön 3:51, se Figur 12. 

Här finns en del berg på tomten, men inget som utgör någon risk i dagsläget.  

 

Figur 12. Fastighet Klåverön 3:51, akt 245. 
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4.2 Strukturgeologi 

Sprickor i berget på norra Klåverön mättes in och ritades upp i stereonät, se Figur 13. Fyra 

sprickgrupper framträder i undersökningsområdet, varav tre är förhållandevis branta. 

Sprickgrupp 1 (1m) har S/D (Strykning/Stupning) 55°/57°, sprickgrupp 2 (2m) har S/D 

341°/85° och sprickgrupp 3 har 285°/77°. De sprickgrupper som karterats av SGU (se 

avsnitt 3.1) har inte påträffats vid denna undersökning. Detta kan bero på skillnad i 

karteringarnas skala, då SGU förefaller ha karterat området i betydligt större skala än denna 

undersökning, och att SGU:s mätningar framförallt förekommer längre söderut på Klåverön. 

 

 

Figur 13. Stereonät med de uppmätta sprickorna från norra Klåverön, de tre sprickgrupperna (1m, 2m 

och 3m) är färgade med rödbrunt. 
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5 Möjliga problemområden 

5.1 Akt 45 

Vid fastigheten Klåverön 3:35 förekommer ett antal lösa block av varierande storlek i 

bergslänten norr om byggnaderna, se illustration i Figur 14. Speciellt ett block om cirka  

2 m³, markerat med röd ring i Figur 15 riskerar att falla ned på den förrådsbyggnad som 

befinner sig direkt söder om berget vid frost- eller rotsprängning.  

 

Figur 14. Karta över området på Norra Klåverön som omfattas av detaljplaneändringen i akt 45 och 245. 

Röd skraffering indikerar område med förhöjd risk för blockutfall. 

 

Sprickorna som ger upphov till de lösa blocken tillhör framförallt sprickgrupp 1 och 4, vilket 

tillsammans med den öst-västliga sträckningen på hällen skapar den situation som kan 

betraktas idag.  

Blocken invid förrådsbyggnaden bedöms kunna falla ut/rasa om inte åtgärder företas, då 

risken för rot- och frostsprängning är stor. Sprickorna visar tecken på att vara vattenförande, 

samt att det växer blandad växtlighet på hällen.  
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Figur 15. Löst block i bergslänten vid fastighet Klåverön 3:35, vilket riskerar att rasa vid frost- eller 

rotsprängning. 

5.2 Akt 57 

I nordöstra delen av fastighet Klåverön 3:22 finns ett släntparti med några lösa block, se 

Figur 16 och Figur 17. Dessa ligger stabilt i dagsläget, men kan komma att rasa ned om 

vibrationsalstrande arbeten så som sprängning eller andra bergschaktarbeten företas i 

närheten av området. 
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Figur 16. Karta över området på Norra Klåverön som omfattas av detaljplaneändringen i akt 57. Röd 

skraffering indikerar område med förhöjd risk för blockutfall. 

 

 

Figur 17. Det lösa block som förekommer i slänten i nordöstra delen av Klåverön 3:22, del av akt 57. 
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5.3 Akt 245 

Inom området har inga block eller bergpartier som kan orsaka problem för 

detaljplaneområdet påträffats. 

6 Värdering av undersökning 

 

Berget i undersökningsområdet är generellt av bra exponeringsgrad, vilket ger goda 

bedömningsgrunder. Undersökningarna bedöms därför som tillräckliga för aktuell 

problemställning. 

7 Slutsatser och rekommendationer 

Berget inom och utanför planområdena är generellt att betrakta som låg risk, under 

förutsättning att inga bergarbeten sker. Om bergschaktarbeten inleds måste en ny 

bedömning göras av bergsakkunnig. Det lösa block som förekommer inom akt 45 ska 

åtgärdas enligt nedan rekommendation.  

 

› I stort kan berget inom och utanför de tre planområdena lämnas utan åtgärd, då det 

generellt bedöms vara låg till ingen risk för ras och blockutfall från berget. 

› Det lösa block som förekommer inom fastigheten Klåverön 3:35 ska förstärkas genom 

att antingen bultas fast mot berget eller förstärkas på annat, likvärdigt, sätt för att 

förhindra att det rasar ned på byggnader och människor. 

› Om sprängning, eller annat bergschaktarbete ska företas ska en ny, fördjupad 

undersökning utföras av bergsakkunnig, med fokus på de i Kapitel 5 nämnda områdena.  

 


