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1 Uppdrag 

På uppdrag av Borås Stad har COWI AB utfört en bergteknisk utredning i samband med 

framtagandet av detaljplan för planområdet Byttorp 3:1, Borås. Utredningen är begränsad till 

området markerat med rött, se Figur 1. Syftet med den bergtekniska utredningen är att 

beskriva områdets lämplighet för exploatering med avseende på stabilitetsförhållanden och 

risk för ras- och blockutfall, samt att undersöka om det finns behov av skyddsåtgärder 

gällande radon. 

 

 

Figur 1. Översiktsbild över aktuellt område för utredningen (planområdet), markerat i rött.  
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2   Planerad konstruktion 

Planområdet för Detaljplan Byttorp 3:1, vid Fjällgatan i Borås är inringat med blått i Figur 2, 

nedan. Här planeras byggnation av bostäder med upp till 10 våningar. 

   

 

Figur 2. Planerad konstruktion vid Fjällgatan, Byttorp (källa: Beställaren). 
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3 Topografiska förhållanden 

Det aktuella planområdet är beläget på en kuperad markyta som sluttar ner mot norr. 

Jordlagret i söder är mellan 3 till 5 m mäktigt (SGU). Lagerföljden utgörs till största delen av 

morän med underliggande berg. Jordlagren i de norra delarna av planområdet är tunnare, se 

Figur 3.               

   

Figur 3. Skattat jorddjup varierar mellan 3 till 5 meter i söder och 0 till 1 m i norr (SGU).          
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4  Översiktlig geologi 

4.1 Berggrund 

Bergarten i området tillhör det östra segmentet från den Sweconorwegiska orogenesen. Den 

granitiska gnejsen har åderstrukturer (migmatitisk) och är 1,74 - 1,66 miljarder år gammal 

(SGU). Undersökningsområdet är markerat i blått, se Figur 4. 

  

Figur 4. Utdrag ur SGU:s berggrundskarta över delar av Borås. Den röda geologiska enheten består av 

granitisk till monzonitisk gnejs med åderstrukturer. Området för undersökningen är inringat i blått. 
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5  Strålning och radon 

5.1   Allmänt 

Radon är en radioaktiv ädelgas som bildas vid radioaktivt sönderfall av radium, vilket i sin 

tur är en sönderfallsprodukt av uran. Radon från marken (berg och jord) är den vanligaste 

källan till förhöjda radonhalter i inomhusmiljöer. Radon sprids lätt och har en halveringstid 

på cirka fyra dagar. Gränsvärden för bergets strålning visas i Tabell 1. 

I berggrunden och i jordlagren finns de naturligt radioaktiva ämnena uran och torium samt 

den radioaktiva isotopen kalium-40. Halten kalium, uran och torium varierar i olika typer av 

bergarter på grund av olika bildningssätt och mineralogisk sammansättning. Alla 

byggnadsmaterial som innehåller bergråvaror från krossat berg eller från mineraljord (främst 

grus och sand) innehåller också en viss mängd naturligt radioaktiva ämnen. Eftersom 

byggnadsmaterial som innehåller bergmaterial naturligt avger joniserande strålning, 

gammastrålning, finns gränsvärden för hur mycket gammastrålning en ny bostad får avge 

och vilken radonhalt som inomhusluften får ha (BFS 2011:6). 

Tabell 1. Riktvärden för gammastrålning och radon ("Markradon, riktlinjer för markradonundersökningar" 

BRF T20:1989) 

Gammastrålning (µSv/h) Radium-226 

(Bq/m³) 

Riskklassificering Byggnadskonstruktion 

<0,08 à 0,12 (berg)            

>0,05 à 0,8 (sprängsten) 

<60 (berg)         

<25 (sprängsten) 

Lågradonmark Ingen åtgärd 

0,08 à 0,12 – 0,20 à 0,30 (berg)  

0,05 à 0,08 – 0,15 à 0,25 

(sprängsten) 

60-200 (berg)       

25-125 

(sprängsten) 

Normalradonmark Byggnadskonstruktion 

ska vara 

radonskyddande 

>0,20 à 0,30 (berg)                   

>0,15 à 0,25 (sprängsten) 

>200 (berg)        

>125 (sprängsten) 

Högradonmark Byggnadskonstruktion 

ska vara radonsäker 

 

 

 

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Radioaktiv
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84delgas
https://sv.wikipedia.org/wiki/Halveringstid
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5.2 Platsspecifikt 

SGU:s flyggeofysiska undersökningars resultat visar gammastrålning från uran på 12-40 

Bq/kg vid planområdet (rödmarkerat område, se Figur 5). Intervallet indikerar måttliga till 

höga halter av gammastrålning i området, och det kan inte uteslutas att det kan finnas risk 

för radonproblem. 

 

Figur 5.  Gammastrålning från uran. Mätresultat från SGU:s flyggeofysiska mätningar. Planområde 

Byttorp är beläget inom det rödmarkerade området.  

 

6  Bergtekniska observationer 

Fältundersökningen innefattade utredning av stabilitet och risk för ras- och blockutfall vid 

planområdet i Byttorp 3:1 Borås, samt mätning av radon mot öppet berg. Då mängden berg 

i dagen inom planområdet var begränsad utfördes mätningar på berg runt om planområdet, 

bland annat på bergskärningen på den östra sidan av planområdet (Slänt 1), för att få 

relevant data för det fortsatta planarbetet. Undersökningen utfördes den 26 april 2019 av 

Elisabet Sundberg och Michael Setter. Vid mätning av strykning och stupning hos sprickor 

och slänter användes högerhandsregeln. 
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6.1 Karteringsresultat 

Undersökta lokaler vid undersökningsområdet är markerade som röda punkter, och Slänt 1 

och 2 visas i Figur 6. Slänt 1 är belägen på den östra sidan av planområdet och Slänt 2 ligger 

väster om och i anslutning till planområdet, vilket är inringat med röd streckad linje. 

 

Figur 6. Undersökta lokaler är markerade som röda punkter. Planområdet är inringat med röd streckad 

linje.  

Bergarten i området utgörs huvudsakligen av en rosa-grå meldelkornig granitisk gnejs som 

är mycket folierad, och det finns veckade formationer, från lokal 4 (till vänster i Figur 7). Det 

förekommer järnutfällningar och det finns korsande pegmatitgångar (till höger i Figur 7).  

   

Figur 7. Typbergarten i området. Till vänster: veckade formationer, till höger: pegmatitgång. 

Slänt 2 

 

Slänt 1 

 

Planområde 

 



 

 

     
 14  BYTTORP 3:1, BORÅS 

PM BERGTEKNIK 

 http://projects.cowiportal.com/ps/A124364/Documents/4-Projektering/02-Utredningar/Bergteknik/A124364-B-PME-001.docx  

Lokal 1-7 är mätpunkter på Slänt 1. Skärningen är brant och har Strykning/Stupning på 

~200/40° och stupar mot väster. Lokal 1 och 2 visas i Figur 8. 

   

Figur 8. Lokal 1 till vänster och lokal 2 till höger. 

Vid lokal 3 blir skärningen brantare, och här observerades ogynnsamma sprickriktningar, se 

Figur 9. Här bedöms risken för blockutfall mot planområdet som måttlig. 

   

Figur 9. Lokal 3. Ogynnsamma sprickriktningar, till vänster och höger. 
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Vid lokal 7 som ligger söder om planområdet på andra sidan vägen utfördes mätningar mot 

berg i dagen. 

 

Figur 10. Lokal 7. 

Lokal 8 består av en plan bergyta väster om området. Här syns tydliga foliations-strukturer i 

gnejsen. Här utfördes endast radonmätningar. 

   

Figur 11. Lokal 8. Till vänster visas bergytan och radonmätare, till höger visas foliations-strukturer i 

gnejsen. 
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Lokal 9 är belägen vid slänten väster om och i anslutning till planområdet (Slänt 2). Släntens 

S/D är ~320/35° och lutar således mot nordost. Som framgår i Figur 12 är slänten jordtäckt 

och har mycket växtlighet i form av träd och buskar. Inga tecken på tidigare blockutfall 

observerades. Risken för ras- och blockutfall bedöms därför vara låg här vid lokal 9. Här 

utfördes ingen radonmätning. 

 

 

Figur 12. Vid lokal 9 är slänten (Slänt 2) jordtäckt och har rikligt med växtlighet vilket visas i den övre 

och undre bilden. 
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Slänt 2 fortsätter västerut och vid lokal 10 finns block som fallit ut i slänten. Dock ser slänten 

inte original ut och ser ut att ha påverkats av tidigare byggnationer.  

 

Figur 13. Vid lokal 10 är slänten troligen påverkad av tidigare byggnationer. 
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Här vid lokal 11 stupar slänten ~35° mot norr/nordost och det bedöms finnas stora risker för 

ras-och blockutfall. Här observerades också tidigare blockutfall i slänten, se uppe till vänster 

i Figur 14. Det bedöms inte som troligt att detta område kan påverka byggnation i 

planområdet då slänten inte stupar mot planområdet. 

   

 

Figur 14. Lokal 11. Uppe till vänster visas tidigare blockutfall i slänten. Slänten har en lutning på ~35°, 

se övre bilden till höger och den nedre bilden. 
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Tre bergknallar (Lokal 12, 13 & 14) är belägna norr om planområdet, här vid lokal 12. 

Bergknallarna är rundade och risker beträffande ras- och blockutfall som påverkar 

planområdet bedöms som låga, med undantag för enstaka lösa block här nedan i Figur 15. 

   

Figur 15. Lösa block vid lokal 12. Till höger sett från norr och till vänster sett från väster. 
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6.2   Strukturgeologi 

Sprickor i bergsslänter/skärningar mättes in med högerhandsregeln med Strykning/Stupning 

(S/D) och är plottade nedan i Stereonät som visar sprickors och slänters orientering, se Figur 

15. Det finns randomiserade sprickor och två utmärkande sprickgrupper (1m & 2m), vilka är 

markerade med brunt. Sprickgrupp 1 (1m) har S/D på ~180/ 87°, och sprickgrupp 2 (2m) 

har S/D på ~198/65°. Gröna plan representerar slänterna, och S/D för Slänt 1 ligger på 

~200/40° och för Slänt 2 ~320/35°.  

 

 

Figur 15. Strykning/Stupning för sprickgrupp 1 (1m) ~180/ 87°, sprickgrupp 2 (2m) ~198/65°. S/D för 

Slänt 1 ~200/40°, och Slänt 2 ~320/35°. 



 

 

     

BYTTORP 3:1, BORÅS 

PM BERGTEKNIK 

 

 

21  

http://projects.cowiportal.com/ps/A124364/Documents/4-Projektering/02-Utredningar/Bergteknik/A124364-B-PME-001.docx  

7   Markradon 

Gammastrålning uppmättes på berggrund vid lokaler runt planområdet för byggnationen vid 

Fjällgatan i Byttorp, med en handhållen gammaspektrometer av typ Gamma Surveyor Vario 

RS-232 BGO. Mätpunkter visas i Tabell 2. Ingen mätning av radon utfördes vid lokal 9. 

Tabell 2. Mätvärden från gammaspektrometer. 

  

Lokal 

  

Material 

  

Fukthalt 

Uppmätta halter  Beräknad 

radioaktivitet 

  

K 

(%) 

U 

(ppm) 

Th 

(ppm) 

Total gamma-

strålning 

(nSv/h) 

Ra-226 

(Bq/kg) 

Klassning 

1 Berg Torrt 3,40 4,4 12,5 70,7 54,3 Lågradonmark 

2 Berg Torrt 3,12 2,8 12,2 61,3 34,6 Lågradonmark 

3 Berg Torrt 3,2 5,3 8,8 65,9 65,5 Normalradonmark 

4 Berg Torrt 4,75 6,6 16,3 97,9 81,5 Normalradonmark 

5 Berg Torrt 2,82 4,8 10,3 62,9 59,3 Normalradonmark 

6 Berg Torrt 2,24 3,1 5,7 42,9 38,3 Lågradonmark 

7 Berg Torrt 2,22 3,5 5,5 43,9 43,2 Lågradonmark 

8 Berg Torrt 4,31 3,9 11,6 75,2 48,2 Lågradonmark 

10 Berg Torrt 3,65 3,8 21,7 86,5 46,9 Lågradonmark 

11 Berg Torrt 6,29 12,7 20,3 143,3 156,8 Normalradonmark 

12 Berg Torrt 2,50 1,9 5,7 40,2 23,5 Lågradonmark 

13 Berg Torrt 1,46 0,4 3,4 20,9 4,9 Lågradonmark 

14 Berg Torrt 3,9 6,3 5,8 70,7 77,8 Normalradonmark 

8   Värdering av undersökning 

Planområdet i Byttorp 3:1 är beläget på jordtäckt mark vilket innebär att bergtekniska 

mätningar utförts på berg i dagen runtom området. Bergformationen under planområdet 

antas vara av liknande karaktär som omgivande undersökta områden. 

Förhållandena för mätning med gammaspektrometer var utmärkta. 

Sammantaget bedöms undersökningarna tillräckliga för aktuell problemställning. 
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9   Möjliga problemområden 

Slänt 1 som ligger öster om planområdet består av en bergskärning med bitvis branta partier 

och med ogynnsamma sprickriktningar. Slänt 1 har S/D som ligger på ~200/40°, och de två 

sprickgrupperna ligger på S/D (1m) ~180/ 87°, och (2m) ~198/65° vilka kan ge upphov till 

uppsprickning och blockbildning. Det bedöms finnas risker för ras- och blockutfall här i 

samband med bygg- och sprängningsarbeten vid planområdet. Det bör vid Slänt 1 utföras 

en riskanalys av bergsakkunnig före och efter byggnationer vid planområdet för att 

säkerställa skärningen mot ras- och blockutfall. 

Vid Slänt 2 bedöms risken för ras-eller blockutfall ner mot planområdet som låg på grund av 

att slänten är jordtäckt och är rik på växtlighet i form av träd och buskar. Vid lokal 11 längre 

västerut på Slänt 2 blir slänten brantare och risken för ras- och blockutfall bedöms här som 

hög, se Figur 14. Men eftersom slänten här lutar mot norr/nordost och bort från 

planområdet, bedöms därför riskerna att planområdet påverkas som låga. 

Bergknallar norr om planområdet uppvisade enstaka lösa block (exempel i Figur 15, Lokal 

12). Dessa lösa block åtgärdas genom skrotning. 

5 av 13 mätvärden erhållna från gammaspektrometer visar att berg i dagen runtom 

planområdet kan klassas som normalradonmark. Vid lokal 11 erhölls också ett utmärkande 

högt värde på ~160 Bq/kg. Enligt riktvärden för gammastrålning skall byggnader 

radonskyddas i ett område med normalradonmark. 
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10     Slutsatser och rekommendationer 

Byggnation kan genomföras enligt planens intentioner under villkoren beskrivna nedan: 

› En riskanalys ska utföras på bergskärningen öster om planområdet (Slänt 1) av 

bergsakkunnig, för att säkra skärningen mot ras- och blocknedfall i samband med 

bygg- och sprängningsarbeten. 

› Enstaka lösa block på de tre bergknallarna norr om planområdet åtgärdas genom 

skrotning. 

› Byggnader som uppförs i planområdet rekommenderas vara radonskyddade. 
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11     Övrig upplysning 

 

Block kan falla ned från de västra delarna av Slänt 2. Dessa block bedöms inte kunna falla på 

ett sådant sätt att de påverkar planområdet, men åtgärder skilda från planarbetet 

rekommenderas om planområdet utvidgas i framtiden. 


