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Kompletterande berginventering
(PM/Rapport)

1.

Inledning
På uppdrag av Munkedals kommun har Ramboll Sverige AB utfört en inventering
av bergslänter inom området Ödsby fastigheter, Östra Gårvik, Munkedals
kommun. Området utgörs till största del av sommarbostäder. Man planerar nu att
detaljplanelägga området.
Inventeringen har utförts dels översiktligt (Ramboll 2013-06-17) [1], dels senare
kompletterat med en mer detaljerad berginventering (Ramboll 2013-10-15) [2].
De områden som inventerades mer detaljerat var områden med större
blockansamlingar nedanför bergslänten som påpekades vid den föregående
besiktningen.
Ytterligare kompletterande bergbesiktningar utfördes 2020-04-03 och 2020-12-01
av Ramboll som presenterades i PM (Ramboll 2020-12-17) [3]. Kompletteringarna
baseras på SGI:s granskningsyttrande gällande den tidigare kompletterade
berginventeringen [2], granskningsyttrande (SGI 2020-02-14) [4] samt
komplettering av ytterligare bergsslänt för fastighet 3:29 vid planområdets norra
del, se yttrande över antagandehandling (SGI 2020-11-06) [5].
Ytterligare komplettering av PM (Ramboll 2020-12-17) [3] utfördes 2021-11-19
efter SGI:s bergtekniska yttrande 2021-06-10 [5] gällande detaljplan Gårvik
Östra. I yttrandet efterfrågades en uppdatering av PM (Ramboll 2020-12-17) [3],
med bland annat förtydligade gällande sannolikhet för ras och blockutfall se
yttrande över granskningshandling 2 (SGI 2021-06-10) [6]. Resultatet redovisas i
detta PM.
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1.1

Syfte
Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för större bostäder med en högre
nyttjandegrad och ge området en sammanhållen struktur. Den här bergtekniska
utredningen beskriver områdets lämplighet med avseende på
stabilitetsförhållandena för intilliggande bergslänter som angränsar till de berörda
tomtmarkerna anpassad efter det nya detaljplaneområdet, se Figur 1.
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Figur 1:Översiktsbild över inspekterat område tillhörande detaljplaneområdet för
Östra Gårvik.

2.

Områdesbeskrivning

2.1

Allmänt
Området är beläget nedanför en klippvägg som sträcker sig i sydvästlig-nordöstlig
riktning och har en kraftigt varierade topografi. En stor del av denna topografi
består av branta och höga bergslänter, men även runda bergssidor förekommer.
Slänterna är typiskt mellan 20 till 60 meter höga, och sommarhusen ligger ofta
mycket nära intill dessa branta bergssidor. På sina ställen är bergssidorna upp till
95 m höga totalt.
Berget består av gnejs som är kraftigt folierad och innehåller bandad ljus
kvarts/fältspat. Sprickighet som dominerar är fyra sprickgrupper med variation
mellan 10°-90° stupning. Kombineras de här sprickgrupperna ger det
förutsättningar för kilformade blockutfall i de branta bergssidorna.
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3.

Metod
Sannolikhet för ras- och blockutfall har bedömts med avseende på nedbrytandeoch strukturella faktorer som påträffats under inventeringen av bergslänterna.
Metoden baseras på det riskbaserade systemet för underhåll av bergskärningar
RRRS som utvecklats av Bergab och Geosigma (Åhlén & Belinder, 2010) på
uppdrag av tidigare Vägverket och Banverket. Systemets metod för beskrivning av
bergkvalitet anger sannolikhet för ras och en modifierad version av metoden har
använts här.

3.1

Nedbrytande faktorer
Berör vegetation/rotsprängning samt vatten/frostsprängning. Faktorerna
poängsätts vardera (0-3 poäng) och summan av dessa utgör ena parametern av
riskbedömningen. Poängsättningen redovisas i Tabell 1 och Tabell 2.

Tabell 1: Poängsättning av vegetation.
Beskrivning
Ingen eller växtlighet i slänt eller på krön.
Enstaka sly i slänt eller tät växtlighet med sly
på krön.
Tät växtlighet med sly i slänt. Växtligheten kan
komma att påverka bergkvaliteten i framtiden.
Växtligheten påverkar bergkvaliteten. Sly och
träd växer i öppna sprickor och kan rotspränga
block.

Poäng
0
1
2
3

Tabell 2: Poängsättning av vatten.
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Beskrivning

Inget vatten (is) förekommer i skärningen.
Enstaka ställen med rinnande/droppande
vatten eller is i slänten.
Rinnande och fuktande vatten förekommer
i sprickor, viss isbildning förekommer eller
vid torka syns tecken på att vatten kan
förekomma. Frostsprängning kan under en
längre tid påverka bergkvalitén.
Vatten rinner ut från sprickor som
avgränsar instabila block och partier eller
stor isbildning förekommer.
Frostsprängning kan orsaka
utfall/isbildning som utgör fara.

Poäng
0
1
2

3
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3.2

Strukturella faktorer
Bergmassans potential för utfall utgör den andra parametern där potentiella
strukturer iakttas. Lösa block, öppna sprickor, sprickytors lutning och textur samt
spår av tidigare utfall identifieras. Slänterna poängsätts (0-3 poäng), se Tabell 3.
Tabell 3: Poängsättning för strukturella faktorer.
Beskrivning

Potentiella glidytor eller strukturer som kan styra
utfall saknas.
Berget är adekvat förstärkt eller enstaka block
med potentiella glidytor under friktionsvinkeln
potentiellt instabila.
Potentiellt instabila block med öppna sprickor
förekommer. Spår av tidigare utfall syns i form av
enstaka stenar/block nedanför slänten.
Öppna sprickor förekommer allmänt och
avgränsar instabila block på glidplan eller
överhäng. Spår av tidigare utfall syns i
form av flertal stenar/block nedanför slänten.
3.3

Värde
0
1

2

3

Stabilitetsbedömning
Poängsumman för de nedbrytande faktorerna multipliceras med poängen från
”strukturell faktor” vilket genererar ett resultat mellan 0-18 poäng. Utifrån
resultatet kan bergslänterna klassificeras individuellt och ett åtgärdsförslag kan
uppskattas baserat på antal poäng som uppskattas efter intervall, se Tabell 4.
Tabell 4: Åtgärdsbedömning beroende av nedbrytande och strukturella faktorer.
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Resultat
0-4
5-8
9-18

Åtgärdsklass
A
B
C

Åtgärdsbedömning
Fortsatt besiktning ej nödvändig
Besiktning inom 6 år
Åtgärd och besiktning inom 3 år
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4.

Resultat

4.1

Värdering av sannolikhet för ras- och blockutfall
Fastigheterna graderades och tilldelades en åtgärdsklass efter sannolikhet för rasoch blockutfall. Fotografier återfinns i bilaga 2, s 13 -16.
Inom området inspekterades slänterna ovanför fastigheterna: 3:29; 3:43; 3:42;
3:45; 3:44; 3:50; 3:24; 3:25; 3:32 samt 3:34, se Figur 2. Angränsande
bergslänter till fastigheterna har poängsatts enligt Tabell 5.
Tabell 5: Värderingstabell.

Fastighets nr.
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3:43
3:42
3:45
3:44
3:50
3:24
3:25
3:32
3:34
3:29

Nedbrytande faktorer
Växlighet
Vatten
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
1

Utfall Resultat Åtgärdsklass
3
1
2
2
1
2
2
1
2
2

6
4
4
4
4
8
8
5
8
6

B
A
A
A
A
B
B
B
B
B
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Figur 2: Översiktsbild med inspekterade fastighetstomter markerat med grönt, se
bilaga 1 för legend.
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5.

Slutsatser och rekommendationer
Sannolikhet för framtida ras- och blockutfall har bedömts utifrån den uppskattade
effekten för de nedbrytande processer som inverkar på släntens stabilitet samt de
geologiska förutsättningarna gällande släntens sprickplan och sprickegenskaper.
Ju längre tid nedbrytande faktorer får verka, desto större är sannolikheten att
hållfastheten i enskilda strukturer närmar sig en kritisk gräns.
För att öka säkerheten och minska risker för skador på människor och egendom
med avseende på släntstabiliteten erfordras återkommande inspektionsintervall
med förnyade åtgärdsbedömningar för fastigheterna 3:29, 3:43, 3:24, 3:32, 3:34
och 3:25 enligt kapitel 3.
Resultatet från berginventering [3] har sammanställts och redovisas i Figur 3 där
fastigheterna inom det inspekterade området redovisas på karta med
färgmarkering som indikerar varje fastighets rekommenderade åtgärdsbedömning.
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Grön = Fortsatt besiktning ej nödvändig
Gul = Besiktning inom 6 år
Röd = Åtgärd och besiktning inom 3 år

Figur 3. Översiktsbild visande åtgärdsförslag baserat på sannolikhet för ras- och
blockutfall.
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5.1

Fastigheter med besiktning inom 6 år
Bergslänter längst fastigheterna 3:25, 3:29, 3:34, 3:32, 3:43 och 3:24 ska
besiktigas med ett 6 års intervall.

5.2

Förslag på åtgärder efter besiktning
En kontroll med skrotspett från säkerhetssele rekommenderas för att se om
blocken kan röras. Om möjligt ska lösa block skrotas ner men om riskerna för
egendom bedöms vara för stora, ska blocken istället säkras mot nedfall.

Berginventering Gårvik
Unr 1320036489
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En möjlig åtgärd är att förankra block i bakomvarande berg med bergbult och
uppskattad bultlängd 2–3 m som gjuts in i bakomvarande berg och förankras med
bultbricka på blocket. Bult, mutter, halvkula och bultbricka ska ha dubbelt
korrosionsskydd (varmförzinkade och epoxibehandlade). Gråfärgad
skyddsbehandling bör väljas. Intill fastigheterna 3:25, 3:34, 3:32, 3:43 och 3:24
måste borrning ske med handhållen utrustning.

5.3

Fastighet 3:43
Eftersom det finns strukturella faktorer som ökar sannolikheten för blockutfall
samt viss osäkerhet kring inspektionen på grund av slänthöjd (ca 30-40 m) har ett
försök gjorts att kvantifiera konsekvensen av ett framtida blocknedfall. För detta
har en översiktlig analys i mjukvaran RocFall utvecklad av Rocscience utförts, se
bilaga 3.
Analysen pekar på att befintlig byggnad ej påverkas vid händelse av fallande
block från slänten in på tomtmarken.
Inför kommande detaljplaneläggning av fastighet 3:43 rekommenderas något av
följande alternativ:
(Alt. 1)
Framtida utbyggnader inom tomtmarken placeras utanför yttre gräns för bedömd
spridningszon, se bilaga 3 (figur 3).
(Alt. 2)
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För att tillgodose full nyttjandegrad av tomtmarken med hänsyn till människor
som vistas på tomtmarken samt framtida utbyggnader närmare släntfot föreslås
att åtgärder ska vidtas enligt kap 5.2.

6.

Referenser
Åhlén, B., Bellinder, M. (2010). Riskbaserat system för underhåll av bergskärningar.
Bidrag till Bergmekanikdagen 2010, Stockholm, Sverige. ISSN: 0281-4714. Pp 49- 59

8 av 8

Berginventering Gårvik
Unr 1320036489

2021-12-02

Bilaga 2
Berginventering Gårvik
2021-12-02

Bilaga 2
Område 1

Bild 103. Bebyggelse på en ca 5 meter hög bergplatå nedanför medelbrant bergslänt vid fastighet 3:3.

Bild 8. Löst block 5 meter upp på bergslänten. Blocket ligger instabilt på inåt lutande häll med vegetation som
genom rotsprängning kan försämra stabiliteten. Fastighet 3:3.
1(16)
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Bilaga 2
Berginventering Gårvik
2021-12-02

Bild 09. Löst block ca 5 meter upp i slänten. Fastighet 3:2.

Bild 01. Fastighet 3:2 och 3:4. De partier som markerats med röd begränsningslinje innehåller en stor mängd
lösa block med små och stora stenar och med vegetation som kan försämra stabiliteten.
Bilaga 2
Unr 320036489
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Bilaga 2
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Bild 02. Vy ovanför fastighet 3:2 och 3:4 med stora block med mycket lösmaterial från 5 till 35 meters höjd i
slänten intill fastigheten. Stor risk för blocknedfall.

Bild 03. Stor blocksamling en bit från fastighet 3:2 och 3:4.
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Bild 04. Block på väg att lossna ovanför fastighet 3:2 och 3:4.

Bild 05. Vy ovanför fastighet 3:2 och 3:4 på ca 75-90 meters höjd där man ser naturliga sprickor och vittrat
berg. En del partier riskerar att falla ner vilket riskerar att skada bebyggelsen nedanför.
Bilaga 2
Unr 320036489
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Bild 06. Vy ovanför fastighet 3:2 och 3:4 på ca 75-90 meters höjd där man ser naturliga sprickor och vittrat
berg. En del partier riskerar att falla ner vilket riskerar att skada bebyggelsen nedanför.
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Bild 23. Blockansamling nedanför brant bergslänt ovanför fastighet 3:14. Blockansamlingen tyder på instabilt
berg med tätare sprickbildning. Fortsatt risk för ras bedöms vara stor.

Bild 24. Blockansamling nedanför brant bergslänt ovanför fastighet 3:14. Blockansamlingen tyder på instabilt
berg med tätare sprickbildning. Fortsatt risk för ras bedöms vara stor.
6(16)
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Bild 26. Lösgjort block som genom fortsatt rotsprängning riskerar att orsaka blocknedfall ovanför fastighet
3:14.

Bild 16. Lösgjort block om ca 1x1,5 meter. Fortsatt rotsprängning riskerar att orsaka blocknedfall.
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Område 2

Bild 37. Fastighet 3:18. Branta bergslänter nära bebyggelse.

Bild 25. Fastighet 3:18. Nära befintlig byggnad.

Bild 44. På väg till fastighet 3:18. Branta bergslänter nära Bild 35. På väg till fastighet 3:18. Stora lösa block och nära
bebyggelse.
mycket vegetation i sprickor som riskerar att trycka ut
blocken.
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Bild 43. Fastighet 3:17 på väg mot 3:18. Vertikal vägg intill bebyggelse med lösgjorda block.

Bild 45. Högre upp mot fastighet 3:26. Stora lösa block som riskerar att falla ut.
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Bild 48. Högre upp mot fastighet 3:26. Stora block med flackt liggande sprickplan.

Bild 49. Högre upp mot fastighet 3:26. Naturlig blockighet, öppna sprickor, stor risk för avlossning av skivor
eller block. Dock inga hus eller tomtytor i direkt anslutning till slänt.
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Bild 50. Högre upp mot fastighet 3:26. Stora lösa block, dock ingen risk för nedfall.

Bild 52. Högre upp mot fastighet 3:26. Stora lösa block, dock ingen risk för nedfall.
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Bild 40_2. Fastighet 3:18. Viss förhöjd risk för nedfall, en mer detaljerad utredning rekommenderas.
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Område 3
Område 3 uppvisar en större blockansamling som idag ligger mycket instabilt. Blocken
ligger dock på flera meters avstånd från huset och lutningen på marken är några få grader
varför det bedöms som osannolikt att blocken skulle kunna orsaka skada på bebyggelsen.
Bild 70, 71, 74, 72 och 75 illustrerar detta.

Bild 70. Illustration av blockighet i område 3.

Bild 71. Illustration av blockighet i område 3.
Bilaga 2
Unr 320036489
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Bild 74. Illustration av blockighet i område 3.

Bild 72. Illustration av blockighet i område 3.
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Bild 75. Illustration av blockighet i område 3.
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Bilaga 2
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Bild 59. Illustration av blockighet där rinnande och fuktandevatten förekommer.
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Bilaga 3
Statistiska analyser i RocFall
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1.

Inledning
En statistisk analys beträffande spridning vid potentiella blockutfall har utförts för
bergsslänten längst fastigheterna 3:42, 3:43, 3:44 och 3:45 inom Östra Gårvik,
Munkedals kommun.
Syftet med analysen har varit att utreda rasrisker gällande fastighet 3:43 där
sannolikheten för framtida blockutfall bedöms som högre.

2.

Analys

2.1

Metod
Metoden som används består av en 2D statistisk analys där block frilagts från den
analyserade bergslänten med syfte att beräkna blockens fallsträckor med
ändpunktsfördelningar. Simuleringarna för blockutfall utgår ifrån kända befintliga
förhållanden såsom topografi och markförhållanden. Analyser görs med
utgångspunkt från olika antaganden avseende blockgeometrier, blockstorlekar och
var blockutfallen kan tänkas uppstå längs med bergslänten. Den statistiska
analysen utfördes med Rocfall 4.0 från Rocscience.

2.2

Statistiska analyser
För att simplifiera analysen, har blocken modellerats som en punkt med
koncentrerat massa och blockstorleken tas inte i beaktande (blockstorleken följer
en normalfördelning mellan 0.25 m och 1 m).
Bergslänternas geometrier varierar längs det analyserade området. Val av
analyserade sektioner har gjorts efter ”värsta fall” dvs efter en linje med maximal
lutning från erhållna höjdkurvor.
I analysen har följande antaganden följts:
•

Blockutfall antas ske som enstaka block, ej som skred eller rasmassor.

•

Storlek på fallande blocken begränsats till ett intervall om 0,25-1 m vilket
bedöms rimligt med vad som har observerats i området.

•

Utgångshastighet antas vara 0 m/s då blockutfall troligen initieras av
frost- och rotsprängning där blocket sakta glider ur sitt läge.
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•

Släntgeometri – indata för släntens geometrier har erhållits från
grundkarta.

•

Alla blockutfall antas ske från släntkrön eller pallkrön. I verkligheten kan
utfall ske längs hela slänthöjden vilket ger en lägre fallhöjd och kortare
spridning.

•

”Dämpningskoefficient” Rn och Rt (coefficient of restitution) – Beror på
markförhållanden. I Rocfall finns tabeller med empiriska värden för
olika marktyper. Följande marktyper har antagits utifrån befintliga
förhållanden: Berg, skredmassor (talus with some vegetation) och jord.

•

Släntytans råhet – Antas utifrån befintliga slänttillstånd.

•

Modelleringen har ej tagit hänsyn till befintlig vegetation (t.ex. träd eller
buske), vilken verkar dämpande på utfallens spridning.

•

Friktionsvinkel – Antas utifrån empiriska ekvationer och
materialegenskaper.

•

Dämpningskoefficient skalad med Rn till oelastiska förhållanden på grund
av sprickbildning.

En del parametrar används i analysen visas nedan:
Tabell 1 Slänt parametrar
Slänt parametrar
Material

Rn
Medelvärde

Sdv

Rt
Medelvärde

Sdv

Berg
Taulus
Jord

0.35
0.32
0.393

0.035
0.032
0.0393

0.85
0.82
0.567

0.085
0.082
0.0567

Friktionsvinkel
Medelvärde Sdv
35.0
39.0
43.0

0.7
0.8
0.9

Råhet
utifrån slänt geometri
utifrån slänt geometri
utifrån slänt geometri

Tabell 2 Kinematiks initialtillstånd
Initialtillstånd
Parameter

Medelvärde

dvs

V0h [m/s]

0

0

V0v [m/s]

0

0

V0rot [m/s]

0

0

Massa [kg]

1044

377
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3.

Resultat
Modellering har utförts för ett antal utvalda sektioner baserat på områdets topografi
och fastighetsgränser och resultatet har interpolerats mellan dem. Sektionerna visas
i Figur 1.

Figur 1. Översiktsbild över det analyserat området.

3.1

Sannolikhetsanalys för fallsträckor
Analyserna utfördes med 1000

blockutfall per sektion och resulterar i ett

potentiellt spridningsområde inom vilket block riskerar att förläggas vid ras eller
skred i det fall ett blockutfall sker.
Resultaten visas på en karta med färgade gränser för spridningszonen inom
tomtgränserna, se Figur 3. Resultaten av den statistiska analysen visas i kartan i
termer av gränser för en procentandel av blocken som stannar före den gränsen,
utifrån givna parametrar, i det fall att ett utfall faktiskt sker.
För att kunna göra en uppskattning av initiering av blockutfall måste slänterna
undersökas i detalj med avseende på olika riskfaktorer såsom förekomst av block i
slänt som redan fallit ut, orientering på sprickor och strukturer i bergmassan och
nederbördsförhållanden över året.
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Ett exempel av resultat av modellen för Sektion A (tomt 3:45) visas nedan:

Figur 2. Blockutfall analys Tomt 3:45
Figur 2 visar med parvisa diagram resultaten, där den nedre visar simulerade
fallavstånd markerade på sektionens topografi och den övre ett histogram som
visar mängden ändpunkter längs sektionen.
Histogrammets y-axel visar antalet simulerade block och x-axeln visar slutligt läge
för blocken vid ett utfall.
I fallet av analysen för sektion A (tomt 3:45), kan ses att ungefär 60 % av block
stannar förre 27 m från släntkronan (representeras med den gula linjen på kartan
i Figur 3).
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