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1 Objekt och syfte 
På uppdrag av Ferro Properties AB har Sweco utfört en översiktlig geoteknisk 
undersökning för ny detaljplan inför planering av nybyggnation av 
flerbostadshus inom fastigheten Bonden 3 i Motala, se Figur 1. 

Figur 1: Flygfoto med undersökningsområde markerat i rött 

Undersökningen har utförts i syfte att översiktligt kartlägga de geotekniska 
förutsättningarna, som underlag för fortsatt planering av nybyggnation av 
flerbostadshus med centrumverksamhet inom området. Undersökningen ska 
även utreda risker avseende skred och ras. 

Projekterings PM syftar till att beskriva rådande gentekniska förhållanden och 
förutsättningar för byggnationer inom området. 

2 Underlag för projekteringen 
 MUR för Bonden 3, Motala upprättat av Sweco och daterad 2022-06-07 

3 Styrande dokument 
SS-EN 1997–1 och 2 med tillhörande nationell bilaga. 

4 Geoteknisk kategori 
Planerad byggnation bedöms tillhöra geoteknisk kategori 2. 
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5 Befintliga förhållanden 
Aktuellt undersöknings området består vid upprättandet av denna MUR av en 
grusad parkeringsyta. Området avgränsas av Nedre Borgmästaregatan i väst, 
Sjögatan i söder. I norr och öster finns befintlig bebyggelse 

På platsen har det tidigare stått en byggnad om två våningar som brunnit ned. 
Möjligen kvarstår byggnadsrester från tidigare byggnad. 

Nivåer för inmätta borrpunkter varierar mellan + 96,8 i väst och +96,1 i öst. 
Inmätta nivåer bedöms representativt för området. 

6 Planerad bebyggelse
 Inom området planeras nybyggnation av flerbostadshus om 4-våningar samt 
centrumverksamhet i bottenplan. 

7 Geotekniska förhållanden 
7.1 Topografi 
Marken är plan i området. Det nordöstra hörnet ligger på ca +96.3m och det 
sydvästra hörnet ligger på ca +95.8. 

7.2 Jordlager 
Jordprofiler inom området består generellt under ytligt lager matjord om 0,2 m 
av fyllning (grusig sand) ned till ca 1 m under befintlig markyta. Glasrester 
förekommer i fyllningen. Under  fyllningen följer lerig siltig morän på berg. 
Jordens relativa fasthet utvärderas som lös från 1-2 m och ökar sedan till 
medelfast ned till 5 m under befintlig markyta. 

Bergfritt djup varierar mellan 2,5 i sydöst till 9,6 m under markytan i nordöst 
motsvarande +93,5 och + 86,7. 

7.3 Grundvatten 
Ett filterförsett grundvattenrör har installerats. Spetsen har sats på 3,97 m under 
markytan. Mätningarna som har gjorts i grundvattenröret presenteras i Tabell 1. 

Tabell 1: Grundvattenmätningar 

Mätningar 

Id Nivå 
rörtopp 

Spetsnivå Marknivå Datum Vattennivå 

22S004BGW +97,1 +92,1 +96,1 2022-04-29 

2022-05-06 

+92,3* 

+92,6 

*Funktionstest – Nivån bedöms inte vara stabiliserad 
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I omfattningen av denna undersökning har endast korttidsmätningar av 
grundvattnet genomförts. För att kunna säkerställa en korrekt nivå för 
grundvattenytan behöver långtidsmätningar av grundvattnet genomförs. 

7.4 Stabilitet 
Risk för skred bedöms som liten in aktuellt område. 

7.5 Sättningar 
Inhomogen fyllning och lermorän finns inom större delen av området som kan 
medföra ojämna sättningar om byggnader grundläggs på fyllningen. 

Sättningarna inom aktuellt område kommer uppstå i samband med byggnation. 

7.6 Radon 
SGU:s kartering över gammastrålning från uran indikerar låg till normal risk 
avseende radonhalter i mark, se Figur 2. Verifiering av radonhalter i jordluft vid 
nya byggnaders läge rekommenderas i projekteringsskedet, för att bedöma 
behov av eventuella radonskyddande åtgärder. 

Figur 2: SGU:s kartering över gammastrålning från uran. 
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8 Grundläggning 
Grundläggningsförutsättningarna inom området är goda och byggnader kan 
grundläggas ytligt på packad fyllning på naturlig friktionsjord. Befintlig fyllning 
kan antagligen grävas bort och ersättas med ny kontrollerad fyllning alternativt 
återanvänds tjänliga massor som kompletteringspackas. Eftersom urgrävning 
kommer att krävas för nya byggnader inom större delen av området bör 
källarvåning övervägas. 

De geotekniska förhållandena bedöms vara goda nog för att anlägga ett 
underjordiskt parkeringsgarage utan behovet av djupare grundläggning. 

De geotekniska undersökningarna har stoppat vid 2,55 – 5,0 meters djup och 
endast en punkt har undersökts ned till 9,62 meters djup. Med detta resultat går 
det inte att utesluta att berg möjligtvis kan påträffas vid djupare grundläggning. 

De grundvattenundersökningar som omfattas av detta projekt har visat på ett 
grundvattendjup på -3,48 - -3,77 meter under markytan. Men då inga 
långtidsmätningar har gjorts och att grundvattenytan fluktuerar under året kan 
den underjordiska konstruktionen kan behöva vara tät beroende på hur djupt 
konstruktion sträcker sig och hur grundvattennivån fluktuerar under åretsgång. 

9 Förslag på fortsatt utredning 
Om källarvåning planeras inom de lägre delarna bör långtidsmätningar av 
grundvattennivån utföras för att utreda dimensionerande grundvattennivå och 
gränsen för dränering alternativ vattentät konstruktion. 

Ur geotekniskt avseende kan byggnationer i flera våningar utföras med ytlig
grundläggning. Även byggnation med källare kan genomföras ur en geoteknisk 
synvinkel, men som nämnts ovan, har endast en korttidsmätning av 
grundvattenytan genomförts. För att säkerställa en korrekt grundvattennivå bör 
långtidsmätningar genomförs. 
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