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1 Uppdrag 

På uppdrag av Fastighets AB Radiomasten har ÅF-Infrastruktur AB i Linköping, utfört 
en översiktlig geoteknisk undersökning för planerad nya bostäder och förskola med 
tillhörande VA-ledning av Ekön 5 i Motala.  

Att undersökningarna är översiktliga är på grund av att det inte är känt hur området 
ska utformas samt bli ett underlag för fortsatt planering.  

Syftet med undersökningen har varit att utreda de geotekniska förhållandena inför 
grundläggning. 

2 Objektbeskrivning 

På det aktuella området finns en byggnad som heter Ulaxvillan, se figur 2-1.  

Figur 2-1 Det aktuella området, med befintlig byggnad och gator i öst, syd och väst vilka 
begränsar området. Baserat på resultat från geotekniska undersökningar, delas området in i två 
delområden; Norra och Södra området 

Väster om det aktuella området finns Vätternskolan, se figur 2-1. Området begränsas i 
öster av Ulaxgatan och i söder av Lasarettsgatan. Norr om området finns ett 
rekreationsområde. 

Resultaten från de geotekniska undersökningarna är sådan att området kan delas in i 
två delområden, se figur 2-1.  

Det Norra området består idag en lekplats, samt angränsande rekreationsområde.  

Den Södra området består, förutom den byggnad som nämndes ovan, en 
parkeringsyta för cirka 60 bilar, en gång- och cykelväg samt grönytor. Nivåskillnaden 

Norra 
området 

Södra 
området 

Ulaxvillan 

Lasarettsgatan 

Ulaxgatan 
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mellan den norra och södra delen bedöms vara 2 meter och gränsen utgörs av en 
brant slänt.  

3 Underlag 

Underlag utgörs av: 

Handling 1. Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik, Översiktlig 

geoteknisk undersökning vid Ekön 5, Motala, Handling upprättad av ÅF-

Infrastructure AB, uppdragsnummer 754946, daterad 2019-04-02. 

4 Utförda undersökningar 

Inom detta uppdrag utförda undersökningar redovisas i separat handling, Markteknisk 
undersökningsrapport/Geoteknik, handling [1]. Denna handling benämns i 
nedanstående text som MUR/Geo. 

5 Geotekniska förhållanden 

 Allmänt 

De geotekniska undersökningarna är utförda i enlighet med förutsättningarna för 
tillämpning av geoteknisk kategori 2 (GK2). 

De geotekniska förhållandena har utvärderats från genomförda störda provtagningar 
och viktsondering.   

En generell jordlagerföljd med ingående jordarter och dess materialtyp samt 
tjälfarlighetsklass redovisas enligt AMA Anläggning 2017 för utförda provtagningar.  

Utförda sonderingar och mätarbeten tillhörande geoteknisk undersökning redovisas i 
separat handling [1] 

 Jordlagerförhållanden 

Baserat på befintliga jordlagerförhållanden har det aktuella området delats in i två 
områden; Norra och Södra området, se figur 2-1.  

Enligt SGUs jordartskarta består det norra området generellt av postglacial sand och 
det södra området består generellt av isälvssediment, se handling [1].  

5.2.1 Norra området 

Utförda undersökningar (i totalt 4 punkter) visar att jordlagret vid markytan utgörs av 
fyllningsjord. Fyllningsjorden överlagrar en friktionsjord som i sin tur överlagrar en 
moränjord. 

Förekommande jordar har getts följande materialtyper och tjälfarlighetsklasser, se 
tabell 5-1. 
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Tabell 5-1 Förekommande jordarters materialtyper och tjälfarlighetsklasser 

Jordtyp Materialtyper Tjälfarlighetsklass 

Fyllningsjord 3B 2 

Friktionsjord 2/3B 1/2 

Moränjord Inte undersökt Inte undersökt 

 

När det gäller förekommande jords mäktighet och lagringsfasthet kan det norra 
området delas in två nya områden; det norra området 1 och det norra området 2, se 
figur 5-1.  

Figur 5-1 När det gäller förekommande jords mäktighet och lagringsfasthet delas det norra 
området i två delområden. 

Norra delområde 1 

I norra delområde 1 är fyllningsjordens mäktighet cirka 0,5 meter (mellan 0-0,5 meter). 
Friktionsjordens mäktighet är cirka 6,5 meter (mellan 0,5-7,0 meter). Moränens 
mäktighet har inte undersökts. 

Bergöverytan har inte påträffats med undersökningar ner till 7,0 meter under markytan 
i undersökningspunkterna.  

För norra delområde 1 redovisas förekommande jords lagringsfasthet som materialens 
inre friktionsvinkel respektive E-modul, se tabell 5-2. 

  

Norra delområde 1 

Norra delområde 2 
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Tabell 5-2 redovisar resultat vad gäller lagringsfasthet för jord från norra delområde 1 (19AF01 & 
19AF02). 

Djup under markytan (m) E-modul (MPa) Inre friktionsvinkel (Grader) 

(0,0–1,0) 1-5 29-30 

(1,0–4,0) 5-9 30-32 

(4,0–7,0) 9-15 32-33 

De värden på E-modul och inre friktionsvinkel som redovisas i tabell 5-2, är valda 
värden hämtade från handling 1, figurerna 9-1 och 9-3. 

Det översta skiktet av friktionsjorden klassas som mycket lös och övergår till mycket 
fast på större djup. 

Norra delområde 2 

I norra delområde 2 är fyllningsjordens mäktighet är cirka 0,2 meter (mellan 0-0,2 
meter). Friktionsjordens mäktighet är cirka 2,3 meter (mellan 0,2-2,5 meter). Moränens 
mäktighet har inte undersökts. 

Bergöverytan har inte påträffats med undersökningar ner till 7,0 meter under markytan 
i undersökningspunkterna 

För norra delområde 2 redovisas förekommande jords lagringsfasthet som materialens 
inre friktionsvinkel respektive E-modul, se tabell 5-3. 

Tabell 5-3 redovisar resultat vad gäller lagringsfasthet för jord från norra delområde 2 (19AF03 & 
19AF04). 

Djup under markytan (m) E-modul (MPa) Inre friktionsvinkel (Grader) 

(0,0–0,5) 1-5 29 

(0,5–2,0) 5-15 29-33 

De värden på E-modul och inre friktionsvinkel som redovisas i tabell 5-3, är valda 
värden hämtade från handling 1, figurerna 9-2 och 9-4. 

Det översta skiktet av friktionsjorden klassas som mycket lös och övergår till mycket 
fast på större djup. 

5.2.2 Södra området 

Utförda undersökningar (i totalt 7 punkter) visar att jordlagren vid markytan utgörs av 
en fyllningsjord. Fyllningsjorden överlagrar en friktionsjord som i sin tur överlagrar 
en moränjord.  

Förekommande jordar har getts följande materialtyper och tjälfarlighetsklasser, se 
tabell 5-4. 
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Tabell 5-4 Förekommande jordarters materialtyper och tjälfarlighetsklasser 

Jordtyp Materialtyper Tjälfarlighetsklass 

Fyllningsjord 3B 2 

Friktionsjord 2/3B 1/2 

Moränjord Inte undersökt Inte undersökt 

I det södra området varierar fyllningsjordens mäktighet och är vanligtvis cirka 1,0 
meter (mellan 0,0-1,0 meter). Vid undersökningspunkt 19AF08 är fyllningsjordens 
mäktighet cirka 0,2 meter. Vid undersökningspunkt 18AF05 är fyllningsjordens 
mäktighet 0,8 meter. Fyllningsjorden utgörs allmänt av humushaltig grusig sand. Vid 
undersökningspunkt 18AF05 utgörs emellertid fyllningsjorden av siltig jord.  

Friktionsjordens mäktighet är cirka 13 meter (mellan 1,0 och 14,0 meter). Friktionsjord 
utgörs allmänt av grusig sand. Vid undersökningspunkt 18AF05 utgörs friktionsjorden 
av finsandig silt.  

Moränjordens mäktighet har uppmätts till mer än 6 meter (mellan 14,0 – mer än 20 
meter). 

Vid undersökningspunkterna har bergöverytan inte påträffats med undersökningarna 
ner till ca 20 meter under markytan. Vid undersökningspunkt 19AF08 erhölls emellertid 
sonderingsstopp redan på ett djup av 3,5 meter med viktsonderingen. Orsaken till 
sonderingsstoppet kan vara blockförekomst. 

Se underlag [1], ritningar 101G0302 till 101G0306. 

För södra området redovisas förekommande jords lagringsfasthet som materialens 
inre friktionsvinkel respektive E-modul. 

I figur 5-2 visas uppmätta E-modul. 

Figur 5-2 Redovisning av uppmätta E-moduler från undersökningspunkterna 19AF05 till 19AF12. 
Den svart linjen markerar ”Valda värden. 
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Resultaten i figur 5-2 är hämtade från undersökningspunkterna 19AF05 till 19AF12. 

I figur 5-3 visas uppmätta interna friktionsvinkel. 

Figur 5-3 Redovisning av uppmätta interna friktionsvinklar från undersökningspunkterna 19AF05 
till 19AF12. Den svart linjen markerar ”Valda värden. 

Resultaten i figur 5-3 är hämtade från undersökningspunkterna 19AF05 till 19AF12. 

Enligt TK Geo, har karakteristiska E-moduler och friktionsvinklar utvärderats utifrån 
utförda viktsonderingar, tabell 5-5. 

Tabell 5-5 redovisar resultatet (19AF05 till 19AF12) 

Djup under markytan (m) E-modul (MPa) Inre friktionsvinkel (Grader) 

(0,0–1,0) 1-5 29-30 

(1,0–2,5) 10 31,5 

(2,5–6,5) 13 32,8 

(6,5–15,5) 10 32 

(15,5–21,0) 17 33,5 

Det översta skiktet av friktionsjorden klassas som mycket lös och övergår till mycket 
fast på större djup. 

6 Geohydrologiska förhållanden 

Inte vid någon av undersökningspunkterna har fritt vatten identifierats.  
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7 Markföroreningar 

Enligt uppgift från beställaren har det på fastigheten funnits en industri. Med 
anledning av detta kommer en miljöundersökning att utföras. Miljöundersökningen 
ryms inte inom denna översiktliga geotekniska undersökning utan kommer att 
redovisas i separat rapport.  

8 Markstabilitet 

Det aktuella området är till största del plant vilket gör att området är stabilt.  

I det södra området finns emellertid en brant slänt, se kapitel 2. Stabiliteten i slänten 
har beräknats med GS-stability. Slänten är inte inmätt utan markytan är antagen för att 
kunna göra en översiktlig stabilitetsberäkning. 

Vid stabilitetsberäkningen har det inte varit känt vilka byggnader eller var dessa ska 
byggas. Ett antagande har därför gjorts där en belastning som motsvaras av ett 
trevånings bostadshus som placeras på släntkrönet. Stabiliteten inom området är 
tillfredsställande under dessa antaganden se figur 8-1. 

Figur 8-1 Stabilitetsberäkning vid släntkrön 

9 Marksättningar och bärighet 

Befintliga jordar är baserat på erfarenhet inte sättningsbenägen och eventuella 
sättningar förväntas bli små och utbildas snabbt. Utvärdering av jordens 
deformationsegenskaper har utförts utifrån viktsondering.  
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Befintligt marks bärförmåga har beräknats. Beräkningen är baserad på den allmänna 
bärighetsekvationen som har den generella formen.  

Då faktisk information om planerade förhållanden saknas har följande antaganden 
gjorts vid beräkningarna: 

• Bärigheten har beräknats i ett plant område 
• Grundläggningsnivån är ca 1 m under befintlig markyta 
• Bärigheten har beräknats för ett fundament som är 1,5 meter brett 

Den allmänna bärighetsekvationen: 

qb = cNc + qNq + 0.5ᵧ b´Nᵧ 

Utifrån erhållna undersökningsresultatet ansätts följande värden;  

c =0 kPa samt ø =31˚på grundläggningsnivån. 

Bärighetsfaktorerna tas från tabell 3:2 i Plattgrundläggningshandboken. 

Vid ø =31˚ erhålls Nc =32,7, Nq=20,6 och Nᵧ=17,4. 

Grundvattenytan har inte påträffats, Jordens densitet över grundläggningsnivå antas 
till, δ=1,9 ton/mᶟ.  

Under förutsättning att givna antaganden gäller, är jordens bärförmåga på 
grundläggningsnivå cirka 639kPa, se beräkning nedan: 

Rvd =19*1*20,6+0,5*19*1,5*17,4 = 639kPa. 

Detta framräknade värde ska beaktas när planerade byggnaders grundpåkänning 
sedan ska beräknas. 

10 Rekommendationer 

 Geoteknisk kategori och Säkerhetsklass  

Grundläggnings- och markarbeten skall dimensioneras, planeras, utföras och 
kontrolleras i geoteknisk kategori 2 (GK2). 

 Allmänna grundläggningsrekommendationer 

Allt förekommande organiskt material inom området, skall schaktas bort innan 
grundläggning. 

Vid förekomst av tjälfarligt material sker utskiftning enligt VVFS 2004:31 om inga 
övriga tjälskyddande åtgärder utförs. Grundläggningen skall utformas tjälsäkert. 

Vid all utschaktning inom området gäller att utschaktad jord skall ersättas med 
kontrollerad, icke tjällyftande, ej sättningsbenägen och väl dränerande 
fyllningsmaterial.  

 Grundläggningsrekommendationer för byggnader 

Då det inte är känt var byggnader ska byggas blir dessa 
grundläggningsrekommendationerna allmänna och generella.  
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Genomförda geotekniska undersökningar visar att de översta jordlagret är löst lagrat. 
Det löst lagrade jordlagrets mäktighet är cirka 1 meter, se exempelvis 
undersökningspunkt 19AF05, se handling 1 och tabellerna 5-2, 5-3 och 5-5.  

Kommande grundläggningsrekommendationer förutsätter att detta jordlager schaktas 
bort där grundläggning av hus planeras. Bortschaktat material ersätts med 
dokumenterat material som inte är tjällyftande eller sättningsbenäget.  

Undersökningen har visat att den underliggande jorden i området är fast till mycket 
fast. Mäktigheten för de olika jordlagren varierar alltså över området men 
grundläggningsförhållandena är bra.  

 Grundläggningsrekommendation för VA-ledningar 

Anläggning av ledning utförs med schakt i fyllning och friktionsjord. Vid punkten 
19AF05 består befintlig mark av siltig jord vilken kan vara flytkänslig vid vibrationer.  

De geotekniska undersökningarna har inte påvisat berg intill 3m djup under befintlig 
markyta, risken för bergschakt här är liten för ledningssträckningen. 

Där schakt genomförs i friktionsjord ska schaktslänternas lutning inte ställas brantare 
än 2:1. Risken för jordens flytkänslighet måste beaktas.  

Jordschakt för ledning skall utföras enligt AMA Anläggning 17 CBB.3. Fyllning för 
ledningen skall utföras enligt AMA Anläggning CEC.211 och kringfyllning utförs enligt 
CEC.3111. 

 Grundläggningsrekommendationer för Gata  

Då det inte är känt var gator ska anläggas blir dessa 
grundläggningsrekommendationerna allmänna och generella.  

De geotekniska undersökningarna i det aktuella området har visat att förekommande 
jordarter vid markytan är löst till medelfast lagrade. Detta kan innebära att denna mark 
ska skiftas ut mot icke sättningsbenägen och tjälfarlig jord.  

Annars är förutsättningarna för tänkt gata är gynnsamma. På denna del av sträckan 
föreslås en schakt ner till en nivå som inte innehåller organiskt material. 
Tjälningsdjupet i området är 1,6 m relativt markyta 

 Förslag inför fortsatta arbeten 

När planerna för området börjar ta form, bör kompletterande geotekniska 
undersökningar genomföras.  


