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1 Uppdrag 
Inhouse Tech Geoteknik AB har på uppdrag av ”Intresseföreningen för exploatering av 

Bergums Prästgårdsväg” utfört en geoteknisk utredning för upprättande av detaljplan 

vid Bergums Prästgårdsväg i Olofstorp, avseende fastigheterna Olofstorp 1:14, 1:60, 

4:292 samt 4:337. 

2 Planförutsättningar 
Syftet med planen är att möjliggöra en komplettering av nya bostäder, service och 
verksamhet, där bostäder inriktas till tätare småhusbebyggelse och flerbostadshus. Nya 
marknivåer inom planområdet planeras följa befintliga marknivåer så långt det är 
möjligt med hänsyn till topografi.    

3 Geotekniska undersökningar 
Inhouse Tech Geoteknik AB utförde i mars 2012 geotekniska fältundersökningar i 

aktuellt område. Resultat från undersökningarna redovisas i Rapport Geoteknisk 

Undersökning (Rgeo), daterad 2012-03-29. 

4 Topografiska förhållanden 
Planområdet ligger i centrala Olofstorp och begränsas i norr av fastighet Olofstorp 
4:293, i söder av fastighet Olofstorp 1:60, i väster av fastighet Olofstorp 4:337 och i öst 
av fastighet Olofstorp 1:14. Området består av skogsbevuxna höjdpartier och av låglänt 
öppen mark. Höjdpartierna består av ytligt berg eller berg i dagen och återfinns i 
områdets norra, östra och södra del. Den låglänta marken består av öppen ängsmark och 
av asfalterad yta (väg och parkering) vilka återfinns i områdets västra och centrala del, 
se figur 8.1. Marknivåer inom området stiger generellt från norr mot söder och från väst 
mot öst. 
  
Markytan vid höjdpartierna ligger som högst på nivå ca +80 i norr, på ca +87 i öst och 
på ca +84 i söder. De låglänta partierna ligger som lägst på nivå ca +68 i väst, på ca +71 
i centrala delen och på ca +80 i söder. 
 
Markytan vid områdets västra del är flack, lutning <1:25 i öst-västlig riktning, där 
marknivån ligger på ca +68 i väst till ca +71 i öst, se foto 1 och figur 8.1. 
 

  
Foto 1. Vänstra fotgrafiet är taget åt söder och det högra åt väster. 
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Markytan vid områdets centrala del är flack, lutning <1:15 i öst-västlig riktning, 
marknivån ligger på ca +71 i väst till ca +76 i öst, se foto 2-6 och figur 8.1. 
 

  
Foto 2 och 3. Vänstra fotgrafiet (2) är taget åt sydost och det högra (3) åt nordost. 
 

  
Foto 4 och 5. Vänstra fotgrafiet (4) är taget åt norr och det högra (5) åt sydväst. 

 

  
Foto 6. Fotgrafiet är taget åt norr. 

5 Befintliga anläggningar 
I planområdets västra del ligger idag en handelsträdgård med tre växthus, en 

blomsterbutik och en thairestaurang. I planområdets centrala del ligger en före detta 

prästgård (foto 7 och figur 8.1) och i planområdets södra del ett enbostadshus (foto 8 

och figur 8.1).   
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Foto 7 och 8. Vänstra fotografiet (7) visar den före detta prästgård, fotgrafiet är taget åt norr. Den högra 
(8) visar enbostadshuset (höger i bild), fotografiet är taget åt nordväst. 

6 Geotekniska förhållanden 

6.1 Jorddjup och jordlagerföljd 

Enligt jordartskartan Göteborg SO utgörs området huvudsakligen av ytligt berg eller 
berg i dagen samt av lera och svallsediment. 
 
Baserat på i detta uppdrag utförda undersökningar beskrivs jorddjup och jordlagerföljd 
områdesvis enligt nedan.  
 
Enligt utförda undersökningar i områdets västra del bedöms jorden överst bestå av ca 
0,4 m mulljord ovanpå en mellan ca 2-5 m tjock torrskorpelera följt av mellan ca 3-7 m 
lera. Under leran omlagrar silt- och lerskikt varandra ned till fast botten. Lerskikt som 
påträffats ovan fast botten varierar mellan ca 1-3 m och återfinns i den västra delen och 
avtar mot öst och mot det norra bergpartiet. Djup till fast botten eller berg varierar och 
ligger på mellan ca 6 och 15 m under markytan, där djupet ökar från öst mot väst. 
 
Enligt utförda undersökningar i den västra av områdets centrala del består jorden överst 
av mellan ca 2-2,5 m torrskorpelera följt av mellan ca 0,5-6 m sandig siltig lera. Under 
leran omlagrar silt- och lerskikt varandra ned till fast botten. Djup till fast botten eller 
berg ligger ca 9 m under markytan, där djupet avtar mot norr, öst och söder.  
 
Enligt utförda undersökningar i den östra av områdets centrala del består jorden överst 
av mellan ca 1,5-2 m torrskorpelera följt av mellan ca 1,5-3 m sand ovan en mellan ca 
0-4 m friktionsjord på berg. Djup till fast botten eller berg varierar och ligger på mellan 
ca 3,5 och 9 m under markytan, där djupet ökar från öst mot väst.  
 
Gränsen mellan den västra och östra delbeskrivningen i områdets centrala del går 
ungefär vid undersökningspunkt 6 (se kap 3, ritning G1 i aktuell Rgeo) och sträcker sig i 
nord-sydlig riktning mellan det norra och det östra bergpartiet.   
        

6.2 Jordens egenskaper 

I områdets västra del omlagrar silt- och lerskikt varandra från ca 6 m djup. Enligt utförd 
CPT-sondering (undersökningspunkt 15) har dessa skikt en medelhög relativ fasthet. 
Den odränerade skjuvhållfastheten är som lägst ca 40 kPa på djupet 4-5 m under 
markytan.  
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Leran i områdets centrala del är en sandig siltig lera med en vattenkvot på ca 30 %. Silt- 
och lerskikt omlagrar varandra från ca 3 m djup. Enligt utförd CPT-sondering 
(undersökningspunkt 7) har dessa skikt en låg relativ fasthet. Den odränerade 
skjuvhållfastheten är som lägst ca 40 kPa på djupet 6,5-7,5 m under markytan.  
 

6.3 Berg i dagen 

Inhouse Tech Geoteknik AB utförde 2012-03-27 en översiktlig besiktning av 
bergslänter med hänsyn till block/rasrisk för aktuellt område. Området karterades och 
inventerades på befintliga bergslänter, naturliga och sprängda. Bergslänterna 
fotograferades och okulärbesiktigades med hänsyn till blockighet och rasbenägenhet.  
 
Berg i dagen finns främst i områdets norra, östra samt södra del. Bergets topografi i norr 
varierar inte mycket utan är mestadels flack och består av rundade former med liten 
sprickighet som påvisar att berget inte förändrats under lång tid. Vidare förekommer 
inga lösa block, se figur 6.1.  
 

  
Figur 6.1. Bergets utseende i norra delen av planområdet. Vänstra fotgrafiet är taget åt nordväst och det 
högra åt norr, båda på bergets södra sida.  

 
Bergets topografi i öst varierar något men är mestadels flack och består av rundade 
former med liten sprickighet. Vid bergets östra sida återfinns en ca 3 m hög vertikal 
bergvägg och inga lösa block förekommer, se figur 6.2.  
 

  
Figur 6.2. Bergets utseende på den nordliga delen i planområdets östra del. Vänstra fotgrafiet är taget åt 
norr på bergets västra sida och det högra åt söder på bergets östra sida.  
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Bergets topografi i söder är till stor del flackt förutom på dess västra sida, där tidigare 
sprängning skapat en ca 1,5 m hög vertikal kant. I övrigt består berget av väldigt lite 
sprickighet och inga lösa block förekommer, se figur 6.3.   
 

  
Figur 6.3. Bergets utseende i planområdets södra del. Vänstra fotgrafiet är taget åt sydost på bergets 
västra sida och det högra åt öster på bergets krön.  

7 Hydrogeologiska förhållanden 
Inga grundvattenobservationer har utförts inom området. Grundvattenytan kan antas 
ligga som högst i markytan vid de öppna markområdena där ytvatten i form av 
nederbörd infiltreras längs bergslänterna och ned genom den uppspruckna 
torrskorpeleran.        

8 Markradon 
Inhouse Tech Geoteknik AB utförde 2012-03-21 en översiktlig markradonundersökning 
i aktuellt område. Undersökningen genomfördes för att mäta vilken klass jordmaterial 
håller (låg- normal- eller högradonmark), samt ange eventuella rekommendationer för 
byggande och radonsäkerhet. 
 
Enligt radonriskkarta, är aktuellt område kring Bergums Prästgårdsväg klassat som låg- 
och normalradonmark. 
 
Gammastrålning med gammamätare (främst över synligt berg och synliga 
fyllnadsmassor) har ej kontrollerats. 
 
Radongashalten i jord har kontrollerats med apparat Markus 10 och mätningar utfördes 
på sammanlagt 6 olika platser över planområdet, se figur 8.1.  
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Figur 8.1. Markradonundersökningar inom planområdet kring Bergums Prästgårdsväg. Mätningarnas 
placering markeras med punkterna R1-R6. Pilarna visar vart och åt vilken riktning respektive fotografi (1-
8) är taget. Linjerna B och C visar ungefärligt läge för beräknade stabilitetssektioner.  
 

Mätresultat från aktuell markradonundersökning gav följande värden: 
Mätpunkt Uppmätt värde [kBq/m3] 

R1 5 
R2 2 
R3 1 
R4 15 
R5 9 
R6 15 

  
Följande gränsvärden gäller för radonklassificering av mark (enligt rapport BFR 
R85:1988, reviderad upplaga 1990). 
 
Radonhalt i jordluft, haltgränser vid klassificering av mark: 
<10 kBq/m3 Lågradonmark 
10-50 kBq/m3 Normalradonmark 
>50 kBq/m3 Högradonmark 
 
Utifrån utförda mätningar klassas jorden som låg- till normalradonmark.  

9 Sättningar 
Inom planområdet bedöms inga sättningar pågå under befintliga förhållanden. Den 
siltiga leran påvisar vara halvfast (med hänsyn till skjuvhållfasthet) och är sannolikt 
överkonsoliderad. Överkonsoliderad jord innebär att jorden tidigare varit utsatt för en 
högre belastningssituation än den har idag och att den därmed klarar en viss lastökning 
innan sättningar uppstår. Hur mycket jorden kan belastas innan sättningar uppstår kan 
bestämmas genom kompressionsförsök på upptagna ostörda jordprover. För detta 
behöver kompletterande fältundersökningar utföras.    

C 

C 

B 

B 
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10 Släntstabilitet 
Inom planområdet är förutsättningarna för stabilitet gynnsamma med hänsyn till 
marklutningar, djup till fast botten och jordlagerföljd. Baserat på i detta uppdrag utförda 
undersökningar har dock släntstabilitet för området beräknats i två sektioner (sektion B 
och C), se figur 8.1. Sektionerna har valts utifrån störst marklutning och där 
jordlagerföljden mestadels består av lera. Beräkningarna har utförts i såväl odränerad 
som kombinerad analys i datorprogrammet SLOPE/W och beräkningarna har utförts 
efter Skredkommissionens anvisningar för detaljerad utredning. 

10.1 Val av markgeometri 

Markgeometrin för beräknade sektioner är dels hämtad från grundkartans nivåkurvor 
med 0,5 m ekvidistans och är dels avvägd med mätinstrument.  

10.2 Val av materialegenskaper och laster 

För materialegenskaper såsom densitet har empiriska erfarenhetsvärden används. 
Odränerad skjuvhållfasthet och friktionsvinkel har bedömts ur resultaten från CPT-
sodering, där ett uppskattat lägsta och konstant värde (på säkra sidan) antagits gälla för 
respektive skikttjocklek.   
 
Grundvattenytans nivå har bedömts ligga i markytan med ett hydrostatiskt 
porvattentryck. 
 
Ytlast har antagits motsvara last från befintliga eller framtida uppfyllnader med en 
utbredd last på 40 kPa (ca 2 m uppfyllnad à 20 kPa) jämnt fördelad över en bredd på ca 
20 m respektive 50 m. Trafiklast har beräknats med en utbredd last på 20 kPa jämnt 
fördelad över hela vägbredden.  

10.3 Val av säkerhetsfaktorer 

Enligt Skredkommissionens riktlinjer skall en detaljerad geoteknisk utredning för 
befintliga bebyggelseområden och för nyexploatering uppfylla följande kriterier för 
säkerhetsfaktorn för släntstabilitet: 
 
Fc≥1,7-1,5 + FcØ≥1,45-1,35 
 
Baserat på utredningens omfattning och osäkerhet i beräkningsantaganden har följande 
säkerhetsfaktorer bestämts gälla för de aktuella slänterna: 
 
Fc≥1,7 + FcØ≥1,45 
 

10.4 Beräkningsresultat 

De beräknade säkerhetsfaktorerna är enligt följande: 
 
Befintliga förhållanden sektion B. 
 
Fc=4,14 
FcØ=3,97 
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Ändrade förhållanden med ytlast sektion B. 
 
Fc=2,26 
FcØ=1,92 
 
Befintliga förhållanden sektion C.  
(dvs befintligt öster om Bergums Prästgårdsväg men ändrade förhållanden (obelastat) 
väster om vägen). 
 
Fc=2,01 
FcØ=1,86 
 
Utförda stabilitetsberäkningar redovisas i bilaga 1 enligt innehållsförteckning. 

11 Kommentarer och rekommendationer 
Området bedöms vara stabilt med avseende på bergets egenskaper. Inom området 
förekommer inga större branta bergslänter eller blockförekomst och de flesta bergslänter 
uppvisar rundade och slipade former vilket antyder på att de inte förändrats i större 
utsträckning under lång tid. Behov av vidare utredning för planärendet bedöms ej 
föreligga.  
 
Området klassas som låg- till normalradonmark. Normalradonmark kräver 
radonskyddande åtgärder för hus där människor vistas dagligen. Bland annat skall 
väggar under markytan vara radonsäkrade, rörgenomföringar skall göras täta och risk 
för sprickbildning i grundkonstruktionens material måste motverkas. 
 
Om kringfyllnad sker med stora mängder naturligt friktionsmaterial eller krossmaterial 
bör gammastrålningen från detta material kontrolleras så att det ej ökar risk för 
markradoninträngning i byggnaden genom att tillföra radonemitterande 
fyllnadsmaterial. Ledningar som förläggs i radonemitterande material kan leda radongas 
till och in i byggnader.  
 
Om möjlighet finns i början av byggskedet, när marken rensats för grundläggning av 
hus och väg, rekommenderas att en kompletterande mätning utförs för att säkerställa 
radonklassningen av fyllnadsmaterial och berg.  
 
Inom planområdet bedöms inga sättningar pågå under befintliga förhållanden. Den 
siltiga leran påvisar vara halvfast (med hänsyn till skjuvhållfasthet) och är sannolikt 
överkonsoliderad. Dock rekommenderas att jorden undersöks närmare med hänsyn till 
dess sättningskänslighet när mer detaljerad information om grundläggning, placering, 
laster med mera föreligger.   
 
Planområdet bedöms enligt utförda stabilitetsberäkningar ha tillfredställande 
totalstabilitet för befintliga förhållanden och för ändrade förhållanden med lastsituation 
enligt beräknade sektioner. Lokalstabilitet bedöms således också vara tillfredställande 
utefter dessa förutsättningar. Dock bör lokalstabilitet verifieras under senare skede när 
detaljerad information om grundläggning föreligger. 
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11.1 Grundläggning byggnader 

Inom planområdets västra och centrala del bedöms grundläggning av lättare byggnader 
(upp till 2 plan) kunna utföras med platta på mark på packad fyllning av 
friktionsmaterial eller krossat bergmaterial efter borttagning av mulljord, förutsatt att 
vissa mindre sättningar och sättningsdifferenser kan tillåtas. Grundläggning kan även 
utföras med så kallad torpagrund och höjdsättning skall i så fall beaktas med hänsyn till 
eventuellt höga grundvattennivåer för att säkerställa effektiv dränering.   
 
Information om höjdsättning, typ av konstruktion, laster, byggnaders placering och 
funktionskrav avgör vilken typ av grundläggning som erfordras för respektive byggnad. 
Därför rekommenderas att jorden undersöks närmare med hänsyn till dess 
materialegenskaper och sättningskänslighet först när sådan information finns beslutad.   

11.2 Grundläggning gator  

Gator rekommenderas anläggas med överytan så nära befintliga marknivåer som möjligt 
med hänsyn till topografi och anslutande tomtytor. Innan bankfyllning utläggs skall 
mulljord och övrig vegetationsjord bortschaktas.    
 
I övrigt bedöms planområdet i sin helhet ha gynnsamma förutsättningar för bebyggelse 
enligt planförutsättningarna. 
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Bergums Prästgårdsväg, Olofstorp

Befintliga förhållanden
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Bergums Prästgårdsväg, Olofstorp

Befintliga förhållanden

File Name: Sektion B_komb.gsz

Method: Morgenstern-Price

Name: Let 

Model: Combined, S=f(depth) 

Unit Weight: 18 kN/m³
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Cu-Top of Layer: 30 kPa

Cu-Rate of Change: 0 kPa/m

C/Cu Ratio: 0.1 
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Model: Mohr-Coulomb 

Unit Weight: 19 kN/m³
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Unit Weight: 17 kN/m³

Phi: 30 °

Cu-Top of Layer: 30 kPa

Cu-Rate of Change: 0 kPa/m

C/Cu Ratio: 0.1 

Piezometric Line: 1 

Bilaga 1:2

Distance

-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
55

60

65

70

75

E
le

v
a
ti
o
n

55

60

65

70

75



Let
Sa

Le

Si

Le2
Berg

2.26

Bergums Prästgårdsväg, Olofstorp
Ändrade förhållanden med ytlast
File Name: Sektion B_odr_ytlast.gsz
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Name: Let 
Model: Undrained (Phi=0) 
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Unit Weight: 17 kN/m³
Cohesion: 20 kPa
Piezometric Line: 1 
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Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 19 kN/m³
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Piezometric Line: 1 

40 kPa

Bilaga 1:3

Distance

-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
55

60

65

70

75

E
le

va
tio

n

55

60

65

70

75



Let
Sa

Le

Si

Le2
Berg

1.92

Bergums Prästgårdsväg, Olofstorp
Ändrade förhållanden med ytlast
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Method: Morgenstern-Price

Name: Let 
Model: Combined, S=f(depth) 
Unit Weight: 18 kN/m³
Phi: 30 °
Cu-Top of Layer: 30 kPa
Cu-Rate of Change: 0 kPa/m
C/Cu Ratio: 0.1 
Piezometric Line: 1 

Name: Sa 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion: 0 kPa
Phi: 30 °
Piezometric Line: 1 

Name: Le 
Model: Combined, S=f(depth) 
Unit Weight: 17 kN/m³
Phi: 30 °
Cu-Top of Layer: 20 kPa
Cu-Rate of Change: 0 kPa/m
C/Cu Ratio: 0.1 
Piezometric Line: 1 

Name: Si 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 19 kN/m³
Unit Wt. Above Water Table: 17 kN/m³
Cohesion: 0 kPa
Phi: 30 °
Piezometric Line: 1 

Name: Le2 
Model: Combined, S=f(depth) 
Unit Weight: 17 kN/m³
Phi: 30 °
Cu-Top of Layer: 30 kPa
Cu-Rate of Change: 0 kPa/m
C/Cu Ratio: 0.1 
Piezometric Line: 1 

40 kPa

Bilaga 1:4
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2.01

Bergums Prästgårdsväg, Olofstorp

Befintliga förhållanden

File Name: Sektion C_odr.gsz

Method: Morgenstern-Price

Name: Vägyta 

Model: Mohr-Coulomb 

Unit Weight: 21 kN/m³

Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³

Cohesion: 0 kPa

Phi: 37 °

Piezometric Line: 1 

Name: Let 

Model: Undrained (Phi=0) 

Unit Weight: 18 kN/m³

Cohesion: 30 kPa

Piezometric Line: 1 

Name: Le 

Model: Undrained (Phi=0) 

Unit Weight: 17 kN/m³

Cohesion: 20 kPa

Piezometric Line: 1 

Name: Si 

Model: Mohr-Coulomb 

Unit Weight: 19 kN/m³

Unit Wt. Above Water Table: 17 kN/m³

Cohesion: 0 kPa

Phi: 30 °

Piezometric Line: 1 

Name: Le2 

Model: Undrained (Phi=0) 

Unit Weight: 17 kN/m³

Cohesion: 30 kPa

Piezometric Line: 1 

20 kPa 40 kPa

Bilaga 1:5
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1.86

Bergums Prästgårdsväg, Olofstorp

Befintliga förhållanden

File Name: Sektion C_komb.gsz

Method: Morgenstern-Price

Name: Vägyta 

Model: Mohr-Coulomb 

Unit Weight: 21 kN/m³

Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³

Cohesion: 0 kPa

Phi: 37 °

Piezometric Line: 1 

Name: Let 

Model: Combined, S=f(depth) 

Unit Weight: 18 kN/m³

Phi: 30 °

Cu-Top of Layer: 30 kPa

Cu-Rate of Change: 0 kPa/m

C/Cu Ratio: 0.1 

Piezometric Line: 1 

Name: Le 

Model: Combined, S=f(depth) 

Unit Weight: 17 kN/m³

Phi: 30 °

Cu-Top of Layer: 20 kPa

Cu-Rate of Change: 0 kPa/m

C/Cu Ratio: 0.1 

Piezometric Line: 1 

Name: Si 

Model: Mohr-Coulomb 

Unit Weight: 19 kN/m³

Unit Wt. Above Water Table: 17 kN/m³

Cohesion: 0 kPa

Phi: 30 °

Piezometric Line: 1 

Name: Le2 

Model: Combined, S=f(depth) 

Unit Weight: 17 kN/m³

Phi: 30 °

Cu-Top of Layer: 30 kPa

Cu-Rate of Change: 0 kPa/m

C/Cu Ratio: 0.1 

Piezometric Line: 1 

20 kPa 40 kPa

Bilaga 1:6
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