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SAMMANFATTNING

På uppdrag av Ronneby kommun har Tyréns AB utfört en skred och rasriskbesiktning inom
planområdet Bustorp 1:26 m.fl. Området är ca 6,5 ha stort och är beläget i närheten av
Bustorp strax söder om Ronneby. Syftet med besiktningen är att säkerställa att inga
riskområden gällande ras och/eller skred förekommer inom berört område samt att
bedöma risken för att löst berg/block kan falla ner från planområdet och påverka befintlig
bebyggelse.
Vid besiktningen konstaterades det att de områden där lösare jordar förekommer antingen
utgörs av naturmark i detaljplan daterad 2019-05-07 eller ligger utanför
detaljplaneområdet. Det föreligger således ej någon förhöjd risk för jordskred inom
planområdet. Det bedöms inte heller föreligga någon risk för ras i inom området
förekommande friktionsjordar. De områden där det bedöms föreligga risk för utfall av
block är alla lokaliserade till tre mindre områden i östra, västra samt södra delen av
området. Mindre förstärkningsåtgärder kan behövas om arbete bedöms bedrivas i
närområdet till dessa två områden.
Bedömningen förutsätter att byggnation utförs enligt detaljplan daterad 2019-05-07 och att
ingen byggnation utförs inom planerat naturområde.
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1

OBJEKT

Berört planområde ligger på en mindre höjd strax norr om ett villaområde. Området består
till största delen av blottade berghällar samt lövskog och buskar. Höjdområdet omges i
väster av ett torvområde samt i norr av åkermark. I söder och i öster ansluter området mot
villatomter (se figur 1).

Figur 1: Berört område är ungefärligt markerat i rött.

Inom fastigheterna Risatorp 1:10, Bustorp 1:25 och Bustorp 1:26 har det påbörjats ett
detaljplanearbete. Plankarta för Bustorp 1:26 redovisas i figur 2 nedan.

Figur 2: Plankarta över Bustorp 1:26 m.fl. upprättad av Ronneby kommun, daterad 2019-05-07. Gult
område utgör planerad bostadsbebyggelse, grönt utgör naturområde samt ofärgat utgör planerad väg i
väst-östlig riktning.

Karin Svensson, Ronneby kommun, har varit beställarens kontaktperson. Jon Svensson har
varit uppdragsansvarig och handläggare avseende geoteknik på Tyréns AB. Jonas Åkerman
har varit handläggare avseende bergteknik. Intern granskning av denna rapport har utförts
av Magnus Palm (geoteknik) och Caroline Lundell (bergteknik).
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2

SYFTE

Syftet med besiktningen är att säkerställa att inga riskområden gällande ras och/eller skred
förekommer inom berört område samt att bedöma risken för att löst berg/block kan falla
ner från planområdet och påverka befintlig bebyggelse.
Besiktningen ska ligga till grund för bedömning när granskningsförslag till detaljplan tas
fram.

3

UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR OCH METOD

3.1

ARKIVMATERIAL

Jordartskartan (se figur 3) påvisar att ytnära berg återfinns inom största delen av
planområdet. Även sandig morän förekommer i relativt stor utsträckning. Utöver detta
förekommer även torv, sand, lera och gyttja inom, eller i anslutning till, området.

Figur 3: Utklipp från Jordartskartan (www.sgu.se). Planområdet är ungefärligt markerat i lila, streckad linje.
3.2

UNDERSÖKNING/BESIKTNING OCH METOD

Besiktningen har utförts okulärt med avseende på rasrisk. Mätningar av sprickplan har
gjorts med kompass med den så kallade amerikanska högerhandsregeln med magnetiskt
norr som referens. Vid bedömning av skredrisk har okulär besiktning samt
sticksonderingsutrustning nyttjats.
Fältobservationer har dokumenterats och lägesbestämts med hjälp av en iPad och
programmet Collector via ArcGIS Online (Esri).
3.3

ORGANISATION

Fältarbetet har utförts 2019-12-12 av Jon Svensson (skred) och Jonas Åkerman (ras), Tyréns
AB.
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4

RESULTAT - OBSERVATIONER

4.1

ALLMÄNT

Bedömningen förutsätter att byggnation utförs enligt detaljplan daterad 2019-05-07 och att
ingen byggnation utförs inom omgivande planerat naturområde (se figur 2).
4.2

SKRED- OCH RASRISK –JORD

Bedömningen i fält var att planerade områden för såväl bebyggelse som för väg nästan
uteslutande är planerade till att placeras på berg som ställvis är tunt överlagrat av sandig
morän, varför det inte var möjligt att sticksondera inom detta område. Lösare organiska
jordlager förekommer endast i utkanten av planerat naturområde i väst samt norr om
berört område. Leran som förekommer i öst var mycket svår att sticksondera och därför
kunde lerans mäktighet ej definieras. Inga större höjddifferenser förekommer inom detta
område.
4.3

RASRISK - BERGMASSA

4.3.1 BESKRIVNING AV BERGMASSAN

Höjden består av rundade hällar med grovkornig ställvis ögonförande granit. Hällarna är
rundade mot norr och brantare mot söder och sydväst. Den övergripande sprickriktningen
är subhorisontell sluttande svagt mot sydöst (strykning/stupning med högerhandsregeln
120/15) samt subvertikala med brant lutning mot öster (080/75) (se figur 4). Ingen
betydande sprickfyllnad kunde observeras men flertalet sprickor var relativt öppna (>3cm).

Figur 4: Subvertikala och subhorisontella sprickplan
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Vid östra sidan har sprängningsarbeten utförts och skapat ett meterhög brant. Större
sprängsten har sedan använts för att anlägga en mur på släntkrönet för att hålla
bakomliggande massor på plats. De flesta av denna sprängsten har fixerats med hjälp av
nerborrade stag/bultar (se figur 5).
Väldigt lite vatten noterades inom bergområdet.

Figur 5: Brant med mur av sprängsten på brantkrönet. Notera rostbruna stag till vänster i bild, fixerandes
det större blocket.
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4.4

BERGTEKNISKA OBERVATIONER

Bergmassan har överlag inga direkta rasproblem bortsett från tre mindre områden,
benämnda det västra, östra samt det södra området.
4.4.1 VÄSTRA DELOMRÅDET

Delområdet utgörs av en nord-sydlig 1-3m hög brant med enstaka block som riskerar att
falla ut. Ska området användas bör man säkra upp de lösa partierna genom att skrota bort
de mindre delarna samt att fästa de större blocken med bult (se figur 6, 7, 8, 9 och 10).

Figur 6: Det västra delområdet. Infällt uppe till höger visar hela besiktningsområdet, där det västra området
är inringat i rött.
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Figur 8: Löst mindre block i släntkrön. Möjlig åtgärd,
skrotning.

Figur 7: Större block som släppt från omgivande
berg. Blocket bedöms stabilt.

Figur 9: Block som riskerar att rasa ner. Möjlig åtgärd:
skrotning.

Figur 10: Större block som släppt från berget. Blocket bedöms
som stabilt.
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4.4.2 CENTRALA DELOMRÅDET

Delområdet utgörs av brant sluttande hällar mot söder. Den östra delen utgörs av stora
block. Ytliga tunna skivformade blockpartier riskerar att falla ur. Dessa utgör inte någon
risk för att påverka den befintliga bebyggelsen. Ska man bebygga området bör dock dessa
säkras upp genom bultning (se figur 11, 12, 13, 14 och 15).

Figur 11: Det centrala delområdet. Infällt uppe till höger visar hela besiktningsområdet, där det centrala
området är inringat i rött.
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Figur 12: Smala skivformade block i slänten. Möjlig
åtärd: bultning.

Figur 13: Smala skivformade block. Möjlig åtgärd
skrotning eller bultning.

Figur 14: Stora block. Blocken bedöms säkra.

Figur 15: Blockrik terräng. Ingen åtgärd behövs.
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4.4.3 ÖSTRA DELOMRÅDET

Delområdet utgörs av ett flackt hällområde. Närmast vändplanen vid bostadsområdet i
söder har det sprängts en brant för att göra plats för vändplanen. Sprängstensblock i
varierande storlek har sedan lagts upp på det sluttande brantkrönet för att bilda en mur.
Bakom muren har det fyllts upp med massor. Som mothåll för blocken har man borrat ner
stag som håller blocken på plats. Alla block har inte fixerats med stag (se figur 5, 16 och
17).

Figur 16: Det östra delområdet. Infällt uppe till höger visar hela besiktningsområdet, där det östra området
är inringat i rött.
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Figur 17: Den framsprängda branten. Notera att sprängstensblock har lagts upp på brantkrönet.
4.4.4 ÖVRIGA OMRÅDEN

I norra delen finns ett ganska brant rundat hällområde. I anslutning till detta förekommer
ett ca 10x10x5m parti med stora flera meterstora lösa partier (se figur 4). Dock bedöms de
lösa partierna inte utgöra någon risk för ras då de subhorisontella sprickplanens
orientering förhindrar utfall.

5

REKOMMENDATIONER

5.1

BERGTEKNISKA ÅTGÄRDER

Ingen akut åtgärd bedöms finnas inom området. De tre delområdena bör dock ses över och
bultas och/eller skrotas om byggnation eller vägar planeras i direkt anslutning.
5.2

ÅTGÄRDER I JORD

Det föreligger inte någon risk för skred- eller ras i jord inom planerade områden för
bebyggelse eller förläggning av väg. Inga åtgärder bedöms således vara nödvändiga.
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