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1 Inledning 
På uppdrag av Glenn Karlsson har Petro Team Engineering utfört en översiktlig bergteknisk 

undersökning för detaljplan Säm 2:1, strax norr om Bovallstrand i Sotenäs kommun. Syftet med 

undersökningen är att undersöka bergets stabilitet och risken för blocknedfall inom området samt i 

områdets närhet. 

2 Områdesbeskrivning och geologi 

2.1 Topografi 
Detaljplaneområdet består av plan mark där bostäder planeras och bergshöjder i öster och söder, se 

figur 1 för översiktskarta. Strax söder om området finns en hög, naturlig bergslänt, se figur 2. En väg 

är planerad att byggas cirka 7 m norr om bergslänten. 

  

Figur 1 Detalj ur översiktskarta som visar detaljplaneområdet samt platser där instabila block finns. 

Instabilt block, 

se figur 4 

Instabilt block, 

se figur 3 

Figur 2 
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Figur 2 Bergslänt i södra delen av området. Foto taget mot sydöst. 

 

2.2 Geologi 
Berggrunden inom området består av rödgrå granit och är i huvudsak söndersprucken i två branta 

sprickgrupper, nordväst-sydöst och sydväst-nordöst, samt en tredje sprickgrupp bestående av 

bankningsplan med flack stupning mot sydöst. Den storskaliga topografin i området följer 

sprickgrupperna. 

Överlag är berget av god kvalitet, sprickfrekvensen är låg och sprickorna är råa och ovittrade. 

Sprickorna är ofta mycket uthålliga med spricklängder över 10 meter. Bankningsplanen återkommer 

med 1-2 meters mellanrum. 

Strax söder om detaljplaneområdet finns nedanför bergslänten ett stort block. Blocket vilar stabilt men 

har spruckit sönder vilket medför att den övre delen kan glida ned om vibrationsalstrande arbete 

såsom sprängning utförs i närheten, se figur 3. 

I den norra delen av detaljplaneområdet finns i den branta bergslänten i öst ett mindre block som kan 

glida ned, se figur 4. Bergslänten stupar mot väst och blocket riskerar därmed att glida ned mot 

planerad bebyggelse. 
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Figur 3 Söndersprucket block, markeringen visar delen som kan glida ned. Foto mot nordöst. 
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Figur 4 Block som kan glida ned. Foto mot norr, infälld bild mot nordväst. 

3 Slutsatser och rekommendationer 
Vid undersökningen noterades i området och i dess närhet block som bedöms vara instabila. Vid 

sprängning i närheten kan blocken glida ned. Dessa block bör tas ned eller säkras innan 

vibrationsalstrande arbete inom området eller i dess närhet utförs. 
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