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1 SYFTE 

WSP Samhällsbyggnad har på uppdrag av Bjuvs kommun upprättat en 
översiktlig riskkarta för sättningar till följd av ras i gruvgångar inom 
kommunen. Riskkartan skall utgöra underlag för kommunens 
översiktsplanarbete men även användas som ett direkt stöd/beslutsunderlag 
i frågor rörande byggnation mm. 

WSP har sammanställt information om kolgruvsverksamheten inom 
kommunen samt studerat de geologiska och bergtekniska förhållanden som 
råder inom aktuellt område. Syftet med riskkartan är att belysa de områden 
där en högre risk för ras i gruvgångar föreligger, vilket eventuellt kan medföra 
sättning/ras i marken. Inga geotekniska undersökningar har utförts utan 
enbart studier av tidigare utförda borrningar, befintliga utredningar samt av 
geologiskt kartmaterial.  

Underlagsinformation har främst inhämtats frånkommunens ritningsarkiv, 
äldre rapporter och dokument men även data från SGU och från Åstorps 
gruvmuseum har använts. 

 

2 HISTORIK 

Inom Bjuvs kommun har det brutits kol från mitten av 1800-talet till slutet på 
1970-talet. Inom ca 1/6 av kommunens yta har det brutits stenkol eller lera 

 I Bjuv pågick brytning av kol i olika schakt mellan 1873 till 1979 
 I Gunnarstorp mellan 1913-1946 
 I Ekeby-Skromberga mellan 1875-1965 
 Boserupsgruvan mellan 1889-1908 
 Privatbrytning, under framförallt 2:a världskriget bedrevs en 

omfattande privat brytning, speciellt i områdena öster och söder om 
Billesholm. Storleken på schakterna varierade stor och en privat 
gruva kunde omfatta allt från en till femton anställda. 

2.1 BRYTNINGSMETODIK 
För att bryta kolet under marken har man nyttjat två olika metoder, pelar- 
respektive linjebrytning. Vilken metod som har använts har berott på de 
naturliga förutsättningarna såsom kollagrets utbredning, sprick- och 
förkastningszoner. Pelarmetoden har normalt använts vid mäktigare 
kolflötsar. 

Pelarbrytning 

Vid pelarbrytning anlades mindre transportgångar från huvudgångarna. 
Transportgångarna var ca 1,3 m breda, ca 2,1 m höga och ca 15 m långa. 
Mellan transportgångarna lämnades minst 12 m breda bergspartier intakta. 
Vid änden av transportgångarna bröts kolet i två riktningar ända fram till 
nästa transportgång. Trästamp installerades successivt när brytningen 
utfördes. 
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Linjebrytning 

Vid linjebrytning togs hela kollagret ut och ersattes med restmaterial från 
gruvgångar. För att minska risken för ras under brytningen användes 
”stampar” vilka är ca 0,8 meter långa stöttor av företrädesvis av gran, vilket 
var ett relativt röttåligt träslag. 

Vid linjebrytning uppkommer relativt jämna sättningar i berget en kort tid efter 
att koluttaget ägt rum. Gruvarbetare vittnar om hur berget ”sätter sig”. Vid 
markytan har sättningar av storleksordningen 0,1-0,2 m uppstått i samband 
med gruvdriften. 

Huvudorter/gångar 

För att transportera det utbrutna kolet under markytan anlades  
transportgångar/vägar till de olika schakten där kolet slutligen 
transporterades upp till markytan med hiss. Huvudtransportgångarna 
anlades med en bredd på ca 2-4 meter, och en höjd ca 2 meter. Huruvida 
dessa gångar är intakta idag är mycket osäkert, bedömningsvis borde delar 
av dessa ha rasat samman. Utmed huvudtransportorterna har man vanligen 
lämnat en del restmaterial som säkerhetspelare. 

Privat brytning 

Den privata brytningen av kol skedde vid relativt begränsade djup, troligtvis 
ej under 10-15 meter under markytan. Det är framförallt i Billesholm och 
Ekeby området dessa gruvor finns. Uppskattningsvis finns det ca 200 mindre 
gruvschakt i området. Dokumentationen om var dessa gruvor finns är mycket 
begränsad och brytningen har skett såväl inom, som utanför de gruvkartor 
som finns. 

 

3 ÖVERSIKTLIG GEOLOGISK 
BESKRIVNING 

3.1 TOPOGRAFI 
Markytan inom kommunen ligger på nivåer mellan ca 10 och ca 180 möh. 
Markytan sluttar svagt åt nordväst. Söderåsen gränsar mot kommunens 
nordöstra del. 

3.2 KVARTÄRA JORDLAGER 
Jordlagren i området varierar mellan 5-30 meters mäktighet och utgörs 
huvudsakligen av styv lera och sandig till lerig morän. Jordtäcket är som 
tunnast mot Söderåsen för att öka mot nordväst. Sydost om Norra Vram 
finns isälvsavlagringar i form av sand- och grusdelta. 

3.3 BERGGRUND 
Berggrunden i området domineras av sedimentära bergarter av mesozoisk 
ålder, vilka underlagras av urberget som utgörs av gnejs och granit.  
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Den mäktiga sedimentära berggrunden har präglat området kring Bjuv och 
Billesholm i allra högsta grad. På grund av det ekonomiska intresset har de 
sedimentära bergarterna blivit välundersökta. Bergarterna har bildat grunden 
för brytningen av stenkol och eldfasta leror i området.  

Inom aktuellt område dominerar Bjuvsledet.  Området innehåller två cykler, 
A- och B-cykel som avgränsas uppåt och nedåt av kolflötser. Den övre 
kallade A-flötsen och den undre B-flötsen.  

Avståndet mellan flötserna kan variera från <1m till 10 – 20 m. Djupet under 
markytan är i Billesholm 20-40 m och öster om Billesholm 10-30 m. 
Kolflötserna har en mäktighet från 0,2 m till 2 m. De omges av varierande 
sandiga och leriga lager (sand- och mostenar, lerskiffer och skifferleror) med 
växlande konsolideringsgrad. 

A-cykeln består underst av delvis grov sandsten som överlagras av lera och 
en kolflöts (A-flötsen). Över kolet följer lager med mörka respektive ljusare 
leror, vilka överlagras av kalkhaltig sandsten som tillhör Helsingborgsledet.  

Hela formationen har i varierande grad utsatts för tektoniska vertikala 
rörelser som förorsakade förkastningar i formationen. Den största 
förkastningen finns utmed Vegeå, där förskjutningen i lagerserien uppgår till 
40 m. De större deformationszonerna utvecklades mestadels parallellt till 
Söderåsen dvs. i riktning NV – SO. 

3.4 GRUNDVATTEN 
På grund av de mycket komplexa geologiska/hydrogeologiska förhållanden i 
området kan det finnas varierande grundvattennivåer i området. 
Grundvattennivåerna i jordlagren följer i stort sett markytans nivåer, generellt 
uttryckt befinner sig grundvattennivån nära markytan i topografiska 
lågområden (utströmningsområde) och djupare under markytan i högre 
belägen terräng (inströmningsområde). Gruvgångarna fungerar som ett 
ledningssystem och därigenom tryckutjämnande, dvs områden med högre 
liggande grundvatten strävar efter att rinna till lägre liggande områden. Detta 
medför att lågpunkter i terrängen med exempelvis ett gammalt schakt kan få 
artesiskt grundvatten, dvs grundvattentrycket står över markytan som då 
översvämmas.  

Idag står bedömningsvis  mäts ejde djupare delarna av gruvorna under 
befintlig grundvattenyta, de ytligare liggande delarna av gruvorna kan 
troligtvis torrläggas under torrår eller om det sker ett större grundvattenuttag. 

4 UNDERLAGSMATERIAL FÖR 
RISKBEDÖMNING 

4.1 GRUVKARTOR 
Gruvorna är relativt väldokumenterade på pappersritningar. För det underlag 
som berör Bjuvs kommun finns dessa till störst delen i kommunens kartarkiv. 
Merparten av de äldre kartorna har digitaliserats av kommunen och det finns 
uppgifter om de olika schaktens placering, brytningsmetodik och 
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sprick/förkastningszoner. Området är inte komplett utan det saknas ett 
mindre område norr om Bjuvs tätort, dock är utbredningsområdet känt, se 
figur 1. Vad gäller den privata brytningen av kol är den betydligt sämre 
dokumenterad, se figur 2. 

 
Figur 1, Digitaliserade gruvkartor 
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Figur 2, Privata gruvor i Billesholms området. 

 

4.2 UNDERLAG FRÅN SGU 
Relevant information från SGUs kartläggning av området har använts vid 
upprättandet av Riskkartan. 

Följande kartor har använts: 

 Jordartskartor 

 Bergrundskartor 

 Hydrogeologiska kartor 

 Brunnsarkiv 

Från jordartskartorna har tolkade jordarter och jorddjup använts. De 
berggrundsgeologiska kartorna har bidragit till att identifiera 
förkastningszoner. Hydrogeologiska kartor har använts för att tolka 
grundvattenytors nivåer, sprickzoner mm. 

4.3 BEFINTLIGA SÄTTNINGAR OCH RAS 
Inom alla områden där brytning av kol och lera bedrivits inom kommunen har 
det inträffat någon form av sättning och/eller ras. Sättningar i marken är 
normalt störst i direkt anslutning efter det att kollagret brutits ut. Ras är av en 
annan tidskaraktär och kan uppkomma långt efter det att brytningen 
avslutas.  
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Det har inte kommit till känna att det har funnits något systematiskt system 
för inrapportering av sättningar och ras. Många av händelserna berättas och 
återges från person till person vilket medför att det är mycket svårt att bilda 
sig en korrekt uppfattning av omfattningen av inträffade ras och sättningar. 
Bilden nedan är från en artikel i Helsingborgs dagblad 2014-02-25 och visar 
hur en gruvgång rasat i anslutning till Sellebergaschaktet öster om Bjuv, se 
bild 1 

 
Bild 1, ras i åker vid Sellebergaschaktet 

Det tillgängliga GIS-underlaget från kommunen anger att det före 1975 inte 
finns några skador eller sättningar inrapporterade, vilket självklart inte 
stämmer. Befintligt GIS-underlag bör därför kompletteras med 
skador/sättningar fram till 1975, se figur 4. 

  
Figur 4, Dokumenterade ras mellan 1975-2012, GIS-underlag från kommunen 

Under perioden 1975-2012, dvs 37 år finns det 49 dokumenterade händelser 
som kommunen i sitt GIS-underlag har kopplat till den tidigare gruvdriften. 

Utslaget på tidsperioden ger det ca 1,3 gånger per år som det finns en 
dokumenterad händelse/påverkan i området.. Görs motsvarande antagande 
för hål i marken/ras är den 0,3, dvs det har inträffat ett ras/ hål i marken 
ungefär vart tredje år.  
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Händelserna/påverkan är inte jämt fördelade över området utan 
koncentrerade till ett fåtal mindre områden där de olika riskparametrarna 
bedömningsvis sammanfaller.  

Troligtvis finns det ganska stora fel i denna statistik. Det är inrapporterat ett 
stort antal händelser 1997/98, vilket inte har någon naturlig förklaring utan 
det kan troligtvis härledas till pågående diskussioner och informationsarbete i 
kommunen under denna period. 

Det vore önskvärt att kommunen tillhandahöll en mer systematiserad 
inrapportering av sättningar och ras, där skadans omfattning dokumenteras 
både med bild och i karta. Inrapporterade skador bör även följas upp med 
någon form av kontrollprogram. 

5 RISKBEDÖMNING 

Hur stor risken är för sättningar och ras beror på ett antal faktorer och 
förutsättningar. Generellt ökar risken när dessa faktorer 
sammanfaller/samverkar och kan i många fall också påskynda ett eventuellt 
skadeförlopp.  

Följande riskfaktorer har identifierats, se tabell 1. 

Högre risk Lägre risk 

Förkastningszoner (språnghöjd) -- 

Pelarbrytning Linjebrytning 

Ytlig brytning Djupare brytning 

Brytning på fler nivåer En nivå 

Huvudtransportorter -- 

Delvis torrlagda gruvgångar Vattenfyllda 

Strömmande Stillastående vatten 

Tabell 1. Riskfaktorer 

5.1 FÖRKASTNINGSZONER/SPRICKZONER 
Desto större förkastningen är i vertikalled och horisontalled desto större risk 
för ras vilket leder till språng i vattenflöden. Även förkastningszoners längd 
och kontinuitet i plan i förhållande till tunnelsystem och 
grundvattenflödesriktning har beaktats. Flertalet parallella zoner eller 
korsande förkastningszoner medför en större risk, i kombination med 
dämningseffekter av grundvatten. 

5.2 BRYTNINGSMETOD 
Linjebrytning 

Vid linjebrytning har massor återförts till gruvgångarna vilket medför att större 
eftersättningar i nutid ej bedöms uppkomma. Detta såtillvida inte en 
borttransport av återfyllnadsmassorna äger rum. 
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Pelarbrytning 

Vid pelarbrytning har intakt berg lämnats i ca 12 m breda partier parallellt 
med brytningsgångarna. Intakt berg har bedömts som mer erosionsstabilt än 
återfyllda massor enligt ovan. 

5.3 HUVUDTRANSPORTORTER 
Huruvida dessa gånga är intakta idag är mycket osäkert, bedömningsvis 
borde delar av dessa ha rastat samman. Utmed huvudtransportorterna har 
man vanligen lämnat en del restmaterial som säkerhetspelare. 

5.4 KOLLAGRETS DJUP UNDER MARKYTAN 
Markytan påverkas i mindre grad av gruvras om djupet från markytan till 
gruvgången är stort. Detta beror på att jord och bergmassorna har en så 
kallad ”svällfaktor” motsvarande 30-50% och större avstånd ger en större 
volym återfyllnadsmassor. Detta medför att ”hålet” fylls igen av berg och 
jordmassor som blandas och därigenom expanderar ovanför rasområdet. 
Total genomstansning från markytan till gruvgångarna är på grund av det 
stora avståndet mindre troligt. 

Laster som påförs från markytan sprids över ett större område ju djupare ner 
gruvgångarna finns. De relativt stora djupen (> 35 m) innebär att normala 
laster från byggnader och vägar är försumbara på den nivå som 
gruvgångarna finns och kan således inte orsaka ett ”gruvras”. 

5.5 GRUNDVATTEN 
I områden där det finns förkastningar/sprickzoner med stora höjdskillnader 
mellan bergplintarna i kombination med ett högt grundvattentryck (samt 
tryckskillnad) kombinerat med stora vattenflöden finns det en förhöjd risk till 
att berggrunden vittrar och att finmaterial spolas bort. Denna process 
eroderar berggrunden och kan leda till att berget urholkas och underjordiska 
raviner bildas. Processen kan eventuellt leda till markkollaps. Den aktiva 
fasen är då grundvattenytan är lägre än tunnelnivån vid förkastningen, för att 
avta allteftersom grundvattenytan höjs i området. Detta fenomen bör ses 
som mer unika men omfattningen av ett sådant ras kan bli mycket 
omfattande i marknivån. 

 

5.6 BEDÖMNING AV PÅVERKAN 
Vid sammanställning av ovanstående riskparametrar tillsammans med 
inrapporterade sättningar och ras för perioden 1975-2012 går det att dra 
följande slutsatser: 

 Stor överensstämmelse mellan ytliga ( <35 meters djup ) kolflötsar 
och sättningar/ras 

 Stor överstämmelse mellan dubbla utbrytningsnivåer sättningar/ras 
 Stor överenstämmelse mellan sättningar/ras och större 

transportorter 
 Mindre samband mellan sprick- och förkastningszoner 
 Mindre samband mellan olika brytningstekniker 
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5.7 SAMMANVÄGD RISKKARTA 
Ovanstående inventering och bedömning har klassats i 4 klasser. 

Generell beskrivning av riskklasserna: 

En bedömning är att inom de områden där man brutit stenkol har det skett 
någon form av sättning i marken eller ras. Troligtvis har dessa skett närmast 
tiden efter brytningstillfället och har uppgått till maximalt några decimeter. 
Dessa sättningar har sitt ursprung från att den uttagna kolflötsen som stöttas 
av ”stampar” alternativt återfyllning/pelare komprimeras/överbelastas och ett 
nytt jämviktsläge uppstår. I de gruvorter som exponeras för syre påskyndas 
förruttnelseprocessen av trästampar vilket kan medför att sättningar kommer 
att fortskrida under en längre tidsperiod. Se figur 5, samt bilaga 1 för 
riskkarta. 

Klass 1 – I områden där man brutit kol på ett större djup, > 35 meter, i en 
nivå. 

Klass 2  –  I områden där man brutit kol på medelstora djup 15-35 i en nivå. 

Klass 3  – I områden där man brutit kol ytligt, < 15 meter, och/eller där man 
brutit i flera nivåer, där det finns större huvudorter. Där kolflötsen brutits ytligt 
kan slukhål uppkomma, till skillnad från samma skadeklass men där flötsen 
ligger djupare där det till största sannolikhet uppkommer en större sättning i 
marken.  

Klass 4 – Riskområde privata gruvor 

WSP bedömer att om ytterlige information kompletteras till riskbedömning 
kan riskklasserna att klassas ned. Faktorer som exempelvis kan påverka 
positivt är om gruvorterna är återfyllda med material samt dokumentation om 
avgränsning av privata gruvor. 

 

Figur 5, Riskkarta 
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5.8 SKADEUTFALL 
I områden där kolgruvor förkommer kan man generellt förvänta sig olika 
typer av skador och påverkan på marken. 

Risken för slukhål är större desto ytligare gruvschakten ligger och avtar med 
ett ökat djup. Att risken avtar beror på att vid ett ras, rörs massorna om och 
som därigenom expanderar. Denna volymökning medför att ras som inträffar 
djupare mycket sällan fortplantar sig till markytan utan uppträder som en 
sättning i markytan. 

Laster från byggnader påverkar inte eller utlöser inte gruvras eftersom 
lasterna fördelas innan de når det djup där gruvgångarna finns.  

6 SLUTSATS REKOMMENDATIONER 

6.1 REKOMMENDATIONER FÖR PLANERING AV 
BEBYGGELSE  

Följande rekommendationer är framtagna utifrån den kunskap och 
information som finns till dags datum, skulle det framkomma ytterligare 
information kan nedanstående rekommendationer att revideras.  

 Byggnation (bostäder) inom klass 1 ingen särskild åtgärd 

 Byggnation inom klass 2 & 3, bör dimensioneras för ett bortfall av 
bärighet hos undergrunden inom en yta av ca 10x10 m som kan 
förväntas inträffa inom hela byggnadens yta. Detta innebär att 
golvkonstruktionerna blir överdimensionerade för normala lastfall och 
dyrare att anlägga, vilket skall ställas mot den relativt låga risken att 
en sättning från ett gruvras inträffar. Samtliga grundläggningsarbeten 
skall utföras i enlighet med AMA Anläggning 13. 

 Byggnation Inom klass 3, skall utredas med avseende gruvbrytning.  

 Byggnation inom klass 4 skall utredas med avseende på närhet till 
privat gruvbrytning.  

 Verksamhet där en sättning kan få stora konsekvenser för hälsa och 
miljö  och andra viktiga samhällsfunktioner skall de alltid föregås av 
kvalificerade undersökningar och konsekvensanalyser. 

 Om avsteg från ovanstående görs, skall de alltid föregås av 
kvalificerade undersökningar och konsekvensanalyser.  

6.2 REKOMMENDATIONER FÖR BEFINTLIGA 
BYGGNADER  

Sannolikheten för att befintliga byggnader skall skadas till följd av sättningar 
från ett gruvras är mycket liten. Insatser för att förstärka hela området 
bedöms som ekonomiskt orimligt. Om ett framtida ras orsakar 
sättningsskador på byggnader föreslås ersättning för detta utredas i samråd 
med aktuellt försäkringsbolag. 
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6.3 PÅVERKAN PÅ GRUNDVATTEN 
Påverkan på grundvattennivåerna i området bör minimeras för att säkerställa 
ett minimalt flöde genom gruvsystemet men även att minska risken för att 
delar av gruvsystemet torrläggs. WSP avråder därför från att 
grundvattenbortledning utförs, utan kvalificerade konsekvensanalyser som 
beslutsunderlag. 

6.4 BERGVÄRME 
Att föra ner syre och transportera vatten i gruvgångarna kan innebära en 
ökad risk att eventuella trästampar ruttnar samt att finmaterial bortspolas i de 
återfyllda områdena. WSP avråder därför från att bergvärmeuttag utförs. 
Jordvärme kan dock tillåtas, utan kvalificerade konsekvensanalyser som 
beslutsunderlag. 

6.5 EXEMPEL PÅ UNDERSÖKNINGAR 
Nedanstående förslag till kompletterande undersökningar och studier som 
skall ses som en vägledning. 

Klass 1 områden: Inte aktuellt 

Klass 2 områden: Inte aktuellt 

Klass 3 områden: Detaljstudier av gruvkartor för kartering av transportorter, 
djup till gruvort, brytning i flera nivåer. En generell bedömning är att om 
dessa faktorer sammanfaller bör platsen övervägas om den skall 
exploateras. 

Klass 4 områden: Exempel på undersökningar kan vara titta efter spår av 
gamla slagghögar på markytan, lågpunkter i markytan, äldre foton i 
anslutning till fastigheten.  

Ovanstående undersökningar och studier skall alltid sammanfattas i rapport 
av sakägaren för arkivering. Ansvaret för dokumentationen skall läggas på 
sakägaren.  

Geotekniska undersökningar som normalt krävs vid byggnation uppfyller inte 
de kraven för bedömning av risk för gruvras de nästan uteslutande utförs i 
ytligare jordlagren och inte i berggrunden. 

För att dokumentera sättningar inom ett stort geografiskt område kan 
”INSAR-teknik” användas istället för traditionell avvägning. Denna teknik 
innebär att markens sättningar mäts från satellit med så kallad rader-teknik 
med hög noggrannhet på några millimeter. 
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