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1 Inledning  
Petro Team Engineering AB har på uppdrag av Tanums kommun genom Structor Mark AB, utfört en 

bergteknisk utredning för detaljplan Kajen, Norra hamngatan, del av Fjällbacka 163:1 m fl. Syftet med 

utredningen är att beskriva bergets förutsättningar för grundläggning av bostäder samt att säkerställa 

bergets stabilitet inom planområdet. Risk för radonavgång från berggrunden har också utvärderats 

baserat på mätningar av den totala gammastrålningen. 

2 Områdesbeskrivning och geologi  
Undersökningsområdet består till största delen av ett öppet och höglänt berglandskap. Berget är som 

högst i sydöst och som lägst i sydväst. Dinglevägen och Utsiktsgatan omger bergets nordvästra till 

sydöstra sida, längs dessa är det branta bergskärningar.  

Berggrunden är av röd, medelkornig granit, Bohusgranit. Berggrunden är söndersprucken i 

brantstående till vertikala sprickor i två korsande riktningar och i flacka bankningsplan. Kubiska och 

rektangulära bergblock är därav vanliga (Figur 2.1). Vid okulärbesiktning av berggrunden har 

svavelförande mineral som kan ge upphov till föroreningar ej noterats. 

 

Figur 2.1. Bergskärning längs Dinglevägen i den nordvästra delen av området 

http://www.petroteam.se/
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2.1 Strukturgeologi 
Dominerande sprickriktningar visas som storcirklar i stereogram (se Figur 2.2). Riktningarna på 

sprickgrupperna listas nedan: 

1. 200°/20°.  

2. 150°/80° 

3. 50°/85° 

Den första sprickgruppen utgörs av flacka bankningsplan denna varierar i strykning. Den andra 

sprickgruppen stryker nordnordväst-sydsydöst och stupar brant åt väster. Den tredje sprickgruppen är 

brantstående till vertikal och stryker nordöst-sydväst. Strykningen och stupningen i de branta 

sprickgrupperna varierar generellt 10°. Sprickytorna är generellt plana och har ingen sprickfyllnad. 

Sprick – och krosszoner i berget är synbara som svackor i ytan. Dessa följer riktningen i sprickgrupp 2 

och 3. Mäktigheten på zonerna är ca 0,2 – 2 m.  

 

Figur 2.2. Stereogram med storcirklar som visar dominerande sprickringar 

 

3 Stabilitet och grundläggning  
Berget har god hållfasthet och är stabil för grundläggning.  
Bergskärningar i riktning 140°-160° samt i riktning 40°-60° bedöms erhålla mest stabilitet då bergets 
naturliga stabilitet kan utnyttjas.  
 
Det föreligger viss risk för blocknedfall. Totalt har 5 st. undersökningspunkter påträffats där instabila 
block finns. Storleken på blocken är c:a 0,5 – 2 m3. Dessa kan stabiliseras med helingjutna bultar eller 
skrotas ner. Undersökningspunkter där blocken är påträffade redovisas som blå cirklar med en radie 
på 5 m i ritning 611-10-01, Bilaga 1. 
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Figur 3.1. Instabilt block öster om Dinglevägen  

 

Figur 3.2. Instabilt block öster om Dinglevägen 
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Figur 3.3. Instabilt block öster väster om Dinglevägen 

 

 

Figur 3.4. Instabilt block väster om Dinglevägen 
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Figur 3.5. Instabila block väster om Dinglevägen 

 

4 Gammastrålning  
Mätning av total gammastrålning gjordes med en Scintillometer Scintrex BGS-3. Berggrunden är 

homogen inom hela området för detaljplanen, samtliga mätningar visar att den totala 

gammastrålningen är 0,30 µSv. Detta värde indikerar att berggrunden har en hög radioaktivitet 

(Åkerblom G et al (1988). Mätpunkter för gammastrålningen redovisas i ritning 611-10-01, Bilaga 1. 
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5 Slutsatser och rekommendationer 
Berggrunden är stabil för grundläggning. Rekommenderad åtgärd för instabila bergblock är i första 
hand skrotning, dessa kan också stabiliseras med konventionella helingjutna bergbultar.  
Bergskärningar rekommenderas att i den mån det är möjligt placeras i riktning sydöst-nordväst eller 
nordöst-sydväst.  
 
Det rekommenderas att rensa bergytorna från lösa block inom 10 m från sprängningsarbeten för att 
rörelse av dessa ej ska orsakas vid sprängning.  
 
Berggrunden visar en förhöjd radioaktivitet, därför rekommenderas att utföra en mätning med 
gammaspektrometer för att mäta halten radium-226. Det är på så sätt möjligt att fastställa hur stor del 
av radioaktiviteten som är orsakad av uran (radium) vilket påverkar radonhalten.  
 
Avståndet mellan befintliga byggander och bergschakt för planen medför att sprängning skall utföras 
som försiktig sprängning. Risken för kast bör särskilt beaktas då det är fritt utslag mellan befintliga 
byggander och bergschakten. Detta förhindras med god täckning och bra kontroll på 
borrningsarbetena. Det rekommenderas att göra en riskanalys för sprängningsarbeten där behovet av 
byggnadsbesiktning och vibrationsmätning samt vibrationskrav fastställs.  
 
Losshållna bergvolymer bedöms kunna användas som utfyllnad i vatten utan negativ påverkan.  
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