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 Introduktion 

 Uppdrag och områdesbeskrivning 

Norconsult AB har på uppdrag av Ytterbygg AB, utfört en utredning av bergstabilitet och blockutfallsrisk 

för Detaljplan – Rollsbo Västerhöjddel (del av 1:32, 6:12, samt del av Ytterby Ryr 1:1 m.fl.). 

Fältarbetsdelen av utredningen utfördes under den 2018-06-26 samt 2018-06-27 av Anders Eurenius 

och Tomas Björnell. 

Området är beläget väster om Rollsbo, strax utanför Kungälv (fig. 1). Planområdet planeras att 

användas till industrifastigheter och skall även innefatta vägar och naturområden. Området angränsar i 

syd, sydost och ost, till befintliga industrifastigheter och vägar. 

 

Figur 1. Översiktskartan visar Rollsbo, beläget strax norr om Kungälv. Vit streckad linje representerar plan-
områdets avgränsning. Källa: Google API, 2018-08-08. 
 

Utredningen av bergstabilitet fokuserar i synnerhet på de branta slänterna i området, som i huvudsak 

stupar mot sydost, syd och sydsydväst, och där de kan beröra planerade byggnader och vägar, samt 

angränsande fastigheter. Slänterna förekommer både centralt och vid områdets gränser. En över-

gripande beskrivning och tolkning för hela planområdet redovisas i kap 1.2. 

Utredningen av blockutfallsrisk fokuserar på potentiellt instabila block med utfall från slänter som kan 

påverka planerade eller befintliga fastigheter. För slänter som förekommer i eller angränsande till 

naturområden görs endast en översiktlig kartläggning. Potentiellt instabila block med konsekvenser för 

människor och egendom analyseras djupare. 

 Geologiska förhållanden 

Berggrunden i området har enligt SGU karterats som tonalitisk gnejs (SGU Berggrundskartan, 2018-08-

06). Inga storskaliga deformations- eller svaghetszoner har karterats av SGU i det aktuella området. 
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En tidigare utredning av NCC Industry (Magnusson, 2016) tyder på att berggrundens egenskaper är 

mer varierade än vad som finns tillgängligt från SGU:s kartunderlag. De petrologiska och struktur-

geologiska förhållanden diskuteras vidare i kap. 2.2 och 2.3. 

 

 Bergstabilitet 

 Inventering av bergmassans ytbeskaffenhet 

Området består av ett nordligt och ett sydligt bergsområde. Dessa formar sydväst-nordostligt utdragna 

domer som avgränsas av en mellanliggande sänka i terrängen. Planområdet innefattar huvudsakligen 

kristallin berggrund som är täckt med tunna, blockiga jordarter, varpå tall-, gran- och björkskog utgör 

mycket tät vegetation. Nedan i fig. 2 visas exempel på terrängens variation i området. 

  

   

 

Figur 2. Exempel på terrängens variation i området. (A) Glacialslipad 
berghäll, landisens stötsida. (B) Branta, blockiga bergmassor som ve-
tter mot sydost, syd och västsydväst. (C) Närbild på bergmassan vid 
krönet sett uppifrån. (D) Marken uppe på bergskrönet utgörs av flacka 
ytor med granskog. (E) De centrala delarna av detaljplanområdet 
utgörs av flack mark med uppstickande bergskullar samt mycket tät 
björkskog. (F) Blockig jordmån utgör vanligen slänter som inte består 
av bergmassa. 

Geomorfologiskt är området i huvudsak utformat av glaciala processer. Nordliga och nordnordostliga 

bergsslänter utgör landisens stötsida, dessa är flacka och jämna i förhållande till de sydsydvästliga, 

sydliga och sydostliga slänterna som utgör landisens läsida. Läsidan är i stor utsträckning påverkad av 

glacial plockning vilket ger upphov till branta och mer blockiga bergmassor samt blockiga jordslänter 

och rasbranter. 

Stabilitetsförhållandena på bergmassan som utgör krönet av de branta bergsområden som kommer 

omfattas av fastighetsområden är av särskilt intresse. Dessa kan ses ovan i fig. 2B – 2C. Områdena är 

vanligen täckta med vegetation och jordmån, men där bergytan är synlig kan denna bedömas som stabil 

och vanligen bättre än de stabilitetsförhållanden som observerats på övriga platser i området. 

Bergmassan kan i sin helhet anses vara av god stabilitet och låg vittringsgrad. Petrologiska och struktur-

ella förhållande beskrivs vidare i kap. 2.2 och 2.3. 

A B 

D E C 

F 
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 Petrologiska förhållande 

Bergartskartering har på grund av områdets omfattning och berggrundens tillgänglighet, utförts med 

fokus på storskaliga strukturer samt med utvalda observationspunkter. Bergarternas utbredning i 

området presenteras i fig. 3. 

 

 

Figur 3. Bergartskartering. De vita punkterna avser tonalitisk gnejs med varierande metamorf grad. Gröna och 
lila punkter representerar utbredningen av glimmergnejs respektive amfibolit. Den röda punkten är granodioritisk 
gnejs som återfinns enbart på ett ställe. 
 

Bergartskartering visar att berggrunden i detaljplaneområdet domineras av en tonalitisk gnejs med 

varierande metamorf grad (fig. 4A – 4B). En ådrad, glimmerrik gnejs, s.k. glimmergnejs, med stor 

variation i glimmerhalt (fig. 4C) återfinns också i stora delar av området. Det förekommer lokala inslag 

av amfibolit (fig. 4D). Lokal förekomst av gabbro-diorit har noterats, samt en lokal där det förekommer 

en medel- till grov-, ojämnkorning, granodioritisk gnejs. Den tonalitiska gnejsen dominerar vanligen de 

sydvästra delenarna och centrala delarna där bergmassiven är som störst, troligen beror detta på en 

större motståndskraft mot vittring och erosion. Den något mer sprickbenägna glimmergnejsen dominerar 

framförallt i de sydöstra delarna. Bergmassans sprickighet beskrivs vidare i kap. 2.3. 

Det förefaller vara så att de olika litologiska enheterna utgör utdragna lober eller linser som stryker längs 

med den dominerande gnejsigheten, d.v.s. SSV till SV. En rimlig tolkning är att berggrunden som helhet 

är en del av ett regionalt metamorft komplex med olika protoliter, men med liknande deformationsriktning 

(gnejsighet). De mindre kompetenta protoliterna är mer deformerade och därefter av sämre kvalité, t.ex. 

glimmergnejsen. Bergkvalitén styrs alltså i huvudsak av de ärvda petrologiska egenskaperna. 

Bergartskarteringen stämmer väl överens med tidigare undersökning av NCC, med ett undantag: 

Undersökningsrapporten hänvisar till en granodioritisk gnejs medan mineralanalyser tyder på en tona-

litisk sammansättning. Sannolikt är det samma bergartsenhet som i denna rapport klassificeras som 

tonalitisk gnejs. 
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Figur 4. Petrologisk variation i området. (A) Massformig tonalitisk gnejs. (B) Måttligt deformerad tonalitisk gnejs. 

(C) Kraftigt deformerad, glimmerrik gnejs, s.k. ”glimmernejs”. (D) Tonalitisk gnejs till höger avgränsas av lokal 

amfibolit med vita stråk av plagioklas. 

 

 Strukturgeologiska förhållanden 

Bergmassans övergripande sprickegenskapen sammanfattas här nedan i ett stereogram (fig. 5). 

 

Figur 5. Stereogrammet beskriver berggrundens övergripande sprickegenskaper. Cirkeln representerar den 
välvda underytan av en sfär, linjerna beskriver hur de olika planen är orienterade genom av visa vart de skär 
sfärens underyta. De röda linjerna representerar sprickplan och de grå linjerna representerar foliationsplanet i 
gnejsen, d.v.s. ”gnejsigheten”. 
 

A B 

C D 
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Stereogrammet visar att sprickplanens polpunkter representerar tre huvudsakliga sprickgrupper. En av 

dessa sammanfaller vanligen med gnejsigheten som stupar mot NV. Vinkelrätt mot gnejsigheten finns 

två övriga sprickgrupper vilka består av nästan vertikalstående sprickor som stupar mot NNO samt SSV. 

Sprickornas spårlängd uppgår vanligen till mellan ca 1,5 – 6 m. Sprickytorna är vanligen råa eller släta 

med varierande utformning; undulerande, plana eller stegade. 

Inom området finns återkommande skikt i gnejsigheten som består av så mycket glimmer att det övergår 

i glimmerskiffrighet. Dessa skikt ligger parallellt med den allmänna gnejsigheten i området. Tjockleken 

på skikten varierar men är vanligen omkring 10 cm. 

Det finns även rikligt med sprickanvisningar i form av gamla läkta sprickor som har en utsträckning VNV-

OSO till NNV-SSO. De är synliga i form av utstående ådror i berghällarna. En mindre andel av dessa 

läkta sprickor är återuppspruckna. Utstående ådror finns för övrigt även parallellt med foliationen. 

 

 Blockutfallsrisk 

 Inventering av bergblock 

Block i berg- och naturslänterna är vanligast förekommande i de slänter som vetter mot sydväst, syd 

och sydost, se släntområde 1 – 6 i fig. 6.  

 

Figur 6. Karta över blockkartering och viktiga bergsslänter. Röda streckade linjer avser de sex olika slänt-
områdena. Röda punkter avser riskblock och grå punkter avser noterade block. 
 

På den glaciala läsidan finns ofta ansamlingar av block, och vid slänten längs nordvästra sidan av 

kraftledningsgatan samt vid det södra gränsområdet sammanfaller de med naturområden som bildar 
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naturliga buffertzoner mot närliggande vägar och industrifastigheter. Undantag från detta är t.ex. 

släntområde 2, samt delar av släntområde 1 och 6. 

Vid släntområde 2 finns en naturslänt som vetter mot planerad bebyggelse. Här finns några noterbara 

block men inga riskblock. Det innebär i detta fallet att det finns block som förefaller kunna vara instabila, 

men som vid närmare undersökning visade sig ligga stabilt. Noterade block diskuteras vidare i kap. 3.3. 

 Potentiella riskblock 

Denna rapport fokuserar på block med potentiell utfallsrisk, vilket innebär en bedömning att det inom ca 

50 år kan finnas förutsättningar för utfall och sannolikt kräver någon form av åtgärd. Övriga block är 

block som noterats, men anses ligga stabilt under rådande förhållanden. Block som bedömts som 

långsiktigt stabila redovisas ej. 

 Block nr 10 

Block nr 10 (fig. 7, se även position i fig. 6) förekommer på sydsidan av en brant, glacialslipad berghäll. 

Ett av sprickplanen sammanfaller med bergytans orientering och ger en övergripande skivig blockighet. 

 

 

Figur 7. Riskblock nr 10 ses markerad med vita streckade linjer. Notera de diagonala sprickorna i blocket, samt 
sprickvidden på ca 0,3 m i överkant. Överst, vy mot norr. Nederst, vy mot nordväst. 



 Uppdragsnr: 105 31 18   Version: 1.0 

 Rollsbo Västerhöjd  |  Utredning av bergstabilitet och blockutfallsrisk 

 

n:\105\31\1053118\6 leverans\04 färdig handling\bergteknisk utredning - bergstabilitet och blockutfallsrisk\utredning av 

bergstabilitet och blockutfallsrisk rollsbo västerhöjd 2018-08-20.docx 2018-08-20  |  10(13) 

Det potentiella riskblocket är sprucket och innebär i sin helhet att det består av tre mindre block som 

vilar på varandra. Blocket lutar även ut från bergytan. Sprickvidden bakom blocket uppgår till ca 0,3 m i 

överkant och minska nedåt. Sannolikt är sprickan genomgående och blocket är fastkilat mellan berg 

och jordtäcket nedantill.  

Blocket är ca 3,5 x 1,5 x 0,5 m stort och väger uppskattningsvis 7 ton. Potentiellt kan blocket komma att 

tippa genom t.ex. underminering av jordtäcket nedantill, alternativt påökning av last, genom t.ex. is- och 

snötäcke under vintertid. Från den översta delen av blocket är det en fallhöjd på ca 5 m.  

Blocket förekommer i vad som i nuläget är ett naturområde. Enligt preliminära ritningar så planeras en 

fastighet just där blocket befinner sig. Förutsatt att det ej blir aktuellt med en avplaning av bergmassan 

här utgör blocket en eventuell risk för fastigheten samt människor som vistas i dess omgivning. 

Konsekvensen för utfall uppskattas som medelhög då det är ett förhållandevis stort block, hög fallhöjd, 

och mycket nära till område där det sannolikt kommer att vistas mycket människor. 

 Övriga block 

Huvuddelen av de block som noterats vid kartering utgör ingen direkt risk för utfall. De kan dock vara av 

intresse för framtida exploatering. Position för samtliga av dessa block kan ses i fig. 6 (kap. 3.2). Särskild 

uppmärksamhet bör dock tillägnas block nr 1 (fig. 8).  

 

Figur 8. Block nr 1. Vy mot nordost. 

 

Blocket är iögonfallande på grund av att en del av blocket sticker ut från omgivningen, samt sitter mycket 

högt upp på en brant bergsslänt som stupar ca 15 – 25 grader ut mot en planerad fastighet. Efter 

noggrann analys är det uppenbart att blockets tyngdpunkt ligger baktill och vilar på en plan hylla i 

bergssidan. Blocket utgör ingen risk men bör beaktas vid förändrade stabilitetsförhållanden i slänten, 

t.ex. om sprängningsarbeten utförs alldeles i närheten, eller om andra direkta åtgärder vidtas i själva 

slänten.  
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 Sammanfattning och rekommendation 

Gällande både bergstabilitet och blockutfallsrisk: Den täta vegetation och det utbredda jordtäcket medför 

en allmänt begränsad tillgängligheten av bergytor i förhållande till planområdets storlek. Det re-

kommenderas generellt att det genomförs en uppföljande bedömning efter avbaning av vegetationen, 

eller i samband med eventuell sprängning på de platser som angränsar branta bergsslänter. 

 

 Bergstabilitet 

Bergmassans övergripande stabilitet kan anses god. Ett undantag är dock de glimmerskiffriga skikten. 

De är parallella gnejsigheten och stupar 45 – 70 grader mot VNV till NV. De utgör därför en påtaglig 

svaghet i berget, längs vilka ”släppor” kan bildas i anslutning till branta slänter samt i samband med 

sprängning av bergskärningar. 

Stabilitetsförhållandena på bergmassan som utgör krönet av de branta, sydvästliga och centrala bergs-

områden som kommer omfatta fastigheter kan även de anses mycket goda. Dessa området omfattas 

vanligen av den tonalitiska gnejsen. 

De gamla läkta sprickorna med en utsträckning vinkelrätt till diagonalt mot gnejsigheten, vilka kan ses 

som utstående ådror i berghällarna, utgör en svaghet som bör beaktas i samband med sprängning. 

För användning av bergmassan hänvisas till NCC:s undersökningsrapport (Magnusson/NCC Industry, 

2016). 
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 Blockutfallsrisk 

En helhetsbedömning av blockets egenskaper och läge samt beaktande av konsekvens vid utfall 

resulterar i det rekommenderade åtgärdsprogram som presenteras nedan i tabell 1. 

 Rekommenderat åtgärdsprogram 

Tabell 1. Rekommenderat åtgärdsprogram. 

Block, Nr# 
Rekommenderade 
åtgärder inom 1 år 

Rekommenderade 
åtgärder inom 3 år 

Rekommenderade 
åtgärder inom 10 år 

Inga åtgärder, rekom-
menderad bes. <50 år 

1   Återbesiktning (2)  

2    Återbesiktning (2) 

3    Återbesiktning (2) 

4    Återbesiktning (2) 

5    Återbesiktning (2) 

6    Återbesiktning (2) 

7    Återbesiktning (2) 

8    Återbesiktning (2) 

9    Återbesiktning (2) 

10 Nedskrotning (1)    

11    Återbesiktning (2) 

12    Återbesiktning (2) 

13    Återbesiktning (2) 

14    Återbesiktning (2) 

15    Återbesiktning (2) 

(1) – Nedskrotning: Innebär borttagning av block med t.ex. spett eller grävmaskin. 
(2) – Återbesiktning: Innebär en ny översyn av block som ligger stabilt men som kan, under ändrade förutsättningar, utgöra en risk. 
 

Under rådande förhållanden är det endast block nr 10 som utgör en potentiell risk. Det rekommenderas 

att blocket tas bort genom skrotning. Detta med förutsättning att den planerade fastighetens läge är 

densamma. Uppenbart är även att det ej krävs någon åtgärd om blocket inte finns kvar efter eventuella 

sprängarbeten. 

När det gäller de noterade block som redovisas i denna rapport är block nr 1 anmärkningsvärt men 

ligger stabilt under rådande förhållanden. Det rekommenderas det att blocket besiktas om eventuellt 

arbete med uppförande av fastigheten (uppskattningsvis inom ca 10 år) skett i närområdet. Detta för att 

säkerställa att det inte skett någon förändring i stabilitetsförhållanden. Alternativt kan det vara smidigt 

att ta ned blocket i samband med exploatering av den närliggande marken. 

Det är även nämnvärt att det finns ytterligare block med risk för utfall, dessa förekommer dock i 

naturområden där befintliga rasmassor utgör en betydande buffertzon. Dessa block anses ej utgöra 

någon risk för fastigheter, vägar eller allmänhet.  
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