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Bergutredning Hulta 

 

 

Sammanfattning 
 

I den bergtekniska utredning som utfördes under vintern 2021/2022 i samband med framtagande av 

detaljplan, konstaterades att den bergslänt som ligger intill fastigheten Hultabacke 1 inte är stabil, 

varken på kort eller lång sikt. Då slänten anses ha ett betydande naturvärde bör konventionella 

metoder som exempelvis vegetationsröjning och bergskrotning, vilka inverkar på slänten och dess 

naturvärden undvikas. Föreliggande utredning syftar till att utreda alternativa metoder till sådana 

åtgärder och rekommenderar i huvudsak installation av ett så kallat dynamiskt stängsel, vars uppgift 

är att fånga upp nedfallande och rullande stenblock. Ett sådant staket bedöms även effektiv skydda 

mot nedfallande träd. Eventuellt behöver stängslet kompletteras med enstaka bergbult för förankring 

av större bergpartier som riskerar att rasa och som är för stora för att kunna tas upp av det dynamiska 

stängslet. 
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1 Bakgrund 

Norconsult har på uppdrag av Borås stad utrett olika åtgärder för att säkra en planerad fastighet mot 

blocknedfall. Fastigheten går under beteckningen Hultabacke 1 och hyser idag en byggnad för religiös 

verksamhet. I framtiden planeras en ny mottagningsstation för el på platsen. Fastigheten är belägen 

intill en ca 15 meter hög bergsslänt som kallas Ollonstupet. Under vintern 2021 - 2022 utfördes en 

bergteknisk utredning av COWI. I den konstaterades att risk för ras- och blocknedfall samt trädnedfall 

föreligger inom fastighetens område nära intill planerade byggnader. I rapporten föreslås åtgärder i 

form av vegetationsröjning och bergrensning samt efterföljande besiktning för att kunna klargöra 

behovet av bergförstärkningsåtgärder. Då det naturområde där slänten är belägen är utpekad till klass 

II i Borås stads grönområdesplan, vill man undvika åtgärder som påverkar slänten och dess 

naturvärden.  

 

Figur 1 Översiktsbild, vy mot sydöst med befintliga byggnader i förgrunden och slänten i bakgrunden 
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Figur 2 Situationsplan erhållen av Borås stad. Röd streckad markering visar släntens utbredning. 

 

1.1 Tidigare undersökningar 

I samband med en geoteknisk utredning utförde COWI en bergteknisk undersökning av slänten. 

Resultatet av denna undersökning beskrivs i PM GEOTEKNIK OCH BERG FÖR DETALJPLAN – 

PROJEKT DETALJPLAN FÖR HULTA, HULTABACKE 1, HULTABACKEGATAN 2, BORÅS STAD 

daterad 2022-02-28.  

Bergarten beskrivs som en basisk intrusivbergart, hornbländit som överlagras av en bergart med 

tonalitisk komposition, synlig i höjdens östra och övre delar. Tonaliten beskrivs som foliationsparallellt 

skivig, medan basiten beskrivs som mera likformig och oregelbundet uppsprucken.  

Vidare redovisas tre sprickgrupper varav den första är foliationsparallell och stupar mot öst-nordöst, 

den andra stupar brant mot nord-nordväst och den tredje stupar medelbrant mot sydväst. 

Sprickavståndet varierar från decimeter- till meterskala och sprickorna beskrivs som råa eller släta. 

Inga fyllningsmineral ska ha påträffats, däremot är sprickorna vattenförande med tillhörande isbildning. 

I rapporten konstateras att marken är rik på block och nedrasade träd men att inga färska block 

återfinns vid släntfoten. Det konstateras att lösa block förekommer och att omfattande 

rotsprängningsprocesser pågår liksom frostsprängningsmekanismer. COWI rekommenderar därför 

bergskrotning och vegetationsröjning. Vidare konstateras att släntens långsiktiga stabilitet inte kan 

säkras med hänsyn till påverkan på dess naturvärden. 
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1.2 Syftet med undersökningen  

Utredningen syftar till att utreda alternativa metoder till konventionell bergförstärkning som har mindre 

inverkan på slänten och dess naturvärden. Med konventionell bergförstärkning avses här åtgärder 

som bultning med bergbult, nätning och tillhörande skrotning och vegetationsröjning. 

1.3 Metodbeskrivning  

I föreliggande utredning har tidigare underlag studerats och kompletterats med egen fältundersökning 

inkluderat inspektion och fotografering med drönare. Referensprojekt har även studerats där alternativ 

till konventionell bergförstärkning har utretts.  

Då tidigare undersökningar enbart utförts från marknivå genomförde Norconsult en kompletterande 

fältundersökning i mars 2022. Utöver bekräftande av COWIs resultat dokumenterades bergslänten 

med drönarteknik för att erhålla en bättre uppfattning om sprickornas utbredning på höjden. 

 

2 Resultat 

Lösa eller potentiellt lösa block finns i slänten och bedöms kunna lossna inom en snar framtid. 

Uppskattad medelstorlek på utfallna block vid släntfoten är 0,125 m3 (0,5 x 0,5 x 0,5 m), vilket för den 

basiska (tyngsta) bergarten ger en vikt på cirka 350 kg. Den största uppmätta storleken på utfallna 

block vid släntfoten är cirka 1 m3 (2 x 1 x 0,5 m), vilket för den basiska bergarten ger en vikt på cirka 

2800 kg. 

Med hjälp av drönare kunde sprickor identifieras som bildar större partier av bergmassa som 

potentiellt kan lossna på sikt. 

 

Figur 3 Drönarbild som visar den västra delen av slänten. Röd pil visar större bergparti som riskerar att glida ut. 
Gul pil visar potentiellt löst block. 
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2.1 Utvärdering och diskussion av resultaten  

Bergslänten är i behov av bergåtgärder för att kunna säkra släntens stabilitet och därigenom förhindra 

skador på planerade fastigheter inom området. Då åtgärder inte tillåts ha inverkan på slänten och 

dess naturvärden krävs andra lösningar. Sådana lösningar kan till exempel vara dikesbarriärer eller 

barriärer i form av betongkonstruktioner eller fångststaket. 

En dikesbarriär bedöms vara svår att åstadkomma på grund av de stora stenblock som utgör området 

framför slänten. En sådan lösning skulle sannolikt kräva spräckning eller sprängning av block samt 

bortforsling av dessa. En dikesbarriär tar dessutom mycket plats i anspråk och kan även få negativa 

effekter på vattenflödet i området. 

En annan typ av barriär hade kunnat åstadkommas med exempelvis makadam. En sådan lösning 

hade troligen kunnat dimensioneras så att den skyddar fastigheten mot nedfallande och rullande 

block. Erfarenhetsmässigt blir den här typen av barriärer mycket stora och tar mycket plats i anspråk, 

vilket även skulle få en stor påverkan på släntens naturvärden. 

En platsgjuten betongkonstruktion bedöms vara svår att grundlägga på den blockiga marken nedanför 

slänten, men också förhållandevis dyr. 

Den effektivaste lösningen bedöms vara ett så kallat dynamiskt stängsel, se Figur 4 nedan. Det är 

praktiskt möjligt att installera i närheten av släntfoten i det blockiga underlaget och kräver inga större 

ingrepp på vegetation då det kan riktas och optimeras för minimal påverkan. Det bedöms även vara 

den lösning som visuellt påverkar slänten minst. 

Ett dynamiskt stängsel är konstruerat för att bromsa och fånga upp nedfallande/rullande block. De 

finns i olika varianter dimensionerade för olika blockstorlekar och anslagsenergi. Dynamiska staket 

finns dimensionerade för kollisionskrafter på 500 – 10 000 kJ. För enkelhetens skull antas 

anslagsenergin i det här fallet vara detsamma som den potentiella energin om blocket skulle vara 

beläget högst upp på slänten (15 m), i verkligheten kommer mycket av energin att övergå i 

rullningsmotstånd och friktion. Det största uppmätta blocket skulle enligt dessa premisser få en 

anslagsenergi på 2800 kg x 9,82 m/s2 x 15 m = 412 440 J (Epot = m x g x h). I och med ett en avsevärd 

mängd energi kommer att övergå genom friktion och rullningsmotstånd så bedöms ett dynamiskt 

staket på 500 kJ vara tillräckligt. Ett dynamiskt staket bör även med lätthet kunna fånga upp 

nedrasande och/eller rullande träd, då densiteten för trädmassa är avsevärt lägre en för bergmassa. 

Staketet bör vara cirka 20 - 30 meter långt för att effektivt skydda fastigheten mot nedfallande/rullande 

block och förankras bakåt med 5 – 6 meter lång vajer. Se Figur 5 för ungefärlig placering. Det går 

även bra att placera stängslet närmare fastigheten. 

 

 

Figur 4 Dynamiskt staket 500 kJ 
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Figur 5 Ungefärligt läge för dynamiskt staket 

För de större partier med potentiell risk för kilutfall bedöms effektivaste åtgärd vara bultning med 

bergbult för att förhindra utglidning. Troligtvis krävs endast enstaka bergbult i och med dess 

samverkan med det dynamiska stängslet. Bergbult bör installeras med minimal inverkan på slänten 

och rekommenderas därför att installeras utan bricka, kula och mutter vilket innebär att de knappt 

kommer att synas. Eventuellt skulle bulten kunna monteras helt utan utskjutande del och därmed bli 

helingjuten i borrhålet. Då kan även hålet fyllas upp med cement och kvar på bergytan blir således 

enbart, en några centimeter bred cementplugg som inom en snar framtid kommer att anta samma färg 

som berget intill då den snabbt kommer att täckas av beväxning. För att bestämma bultarnas antal 

och lägen krävs en mycket noggrann handnära inspektion, vilken bedöms behöva utföras med hjälp 

av klätterteknik. 

2.2 Kostnadskalkyl för åtgärder 

I ett uppdrag åt Trafikverket1 där ett 120 meter långt dynamiskt staket (500 kJ) har projekterats 

uppskattades kostnaden till 760 000 kr. Detta skulle grovt uppskattat för detta projekt resultera i en 

kostnad på cirka 215 000 kr varav etableringskostnad har bedömts till cirka 20 000 kr. 

Eventuell tillkommande bultning med bergbult måste utföras från rep och bedöms kosta mellan 30 000 

och 50 000 kr, förutsatt att samma entreprenör som utför installation av staketet även utför installation 

av bergbult (annars tillkommer ytterligare etableringskostnad). 

Totalt pris för en kombination av dynamiskt staket och bultning med bergbult blir då cirka 265 000 kr. 

2.2.1 Konventionell bergförstärkning 

Som jämförelse bedöms en konventionell bergförstärkning behöva utföras från rep då slänten inte är 

inom räckhåll från lift. Åtgärder bedöms ta cirka 2 veckor och innefatta 3 yrkesarbetare samt 

arbetsledning. Kostnad för detta uppskattas till cirka 230 000 kr. 

 
1 Trafikverket - Utredning av åtgärdsalternativ för bergslänt i Norrahammar, Bandel 731, km 12+430 – 
12+550 (Objekt 100-2264-1), 2019-06-19 
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2.2.2 Teoretisk livslängd och framtida underhållsbehov 

Livslängden för ett dynamiskt stängsel varierar beroende på val av ytbehandling och korrosionsskydd 

samt vajerdimension. Enligt en ledande leverantör är det möjligt att uppnå en livslängd på mellan 25 

och 120 år beroende på hur produkten anpassas efter dessa parametrar och i vilken korrosionsmiljö 

det är monterat. För att säkerställa stängslets funktion rekommenderar samma leverantör översyn två 

gånger årligen. 

3 Rekommendationer 

För att säkerställa att den planerade mottagningsstationen inom området inte skadas av nedfallande 

block och/eller träd rekommenderas ett dynamiskt stängsel dimensionerat för en anslagsenergi på 500 

kJ. För att säkra den långsiktiga stabiliteten av större bergpartier rekommenderas en noggrann 

bergbesiktning med hjälp av klätterteknik. Detta syftar till att eventuellt komplettera det dynamiska 

staketet med enstaka bergbult. Om bergbult bedöms nödvändigt skall dessa installeras med minimal 

påverkan på slänten, dvs. utan kula, mutter och utskjutande del. Installation av dynamiskt stängsel 

och bergbult rekommenderas att utföras inom ramen för samma uppdrag för att undvika onödiga 

etableringskostnader. 

 


