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1 UPPDRAG / BAKGRUND 

Uppdragsgivare är: 
Motala kommun  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
591 86  MOTALA 
 

Kontaktperson är: 
Tove Nilsson (0141-22 52 19, tove.nilsson@motala.se)   

 
 
För planerad nybyggnation inom Bråta hagar väster om Borensbergs samhälle har Hylan-
ders Geo-Byrå AB (HGB) enligt uppdrag utfört översiktlig geoteknisk undersökning. Plan- 
och byggenheten på Motala kommun har fått i uppdrag att ta fram en detaljplan vars syfte 
är att pröva förutsättningarna för ett nytt bostadsområde med friliggande villor (ca 70 st). 
Detaljplanen ska också pröva förutsättningarna för flerbostadshus i begränsad omfattning 
samt förskola/skola och äldreboende. Aktuellt område omfattade ursprungligen ca 22 hek-
tar och under arbetets gång har detaljplaneområdet utökats något i södra delen. 
 
Aktuellt område framgår ungefärligt av figur 1 nedan. Området med lägen för utförda 
undersökningar framgår på planritning G1a och G1b i MUR/Geo, se kap. 4 nedan. 
 

 
 
Figur 1. Flygfoto över aktuellt område, källa www.hitta.se. Rödmarkerat område utgör ungefärligt 
undersökningsområde. 

mailto:tove.nilsson@motala.se
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2 PLANERAD BYGGNATION 

 
Planerad detaljplaneläggning av aktuell fastighet avser byggnation för främst bostads-
bebyggelse av småhus. Även förskola/skola, äldreboende samt eventuellt bostadsbe-
byggelse med flerbostadshus planeras.  
 
Undersökningspunkternas placering har valts med beaktande av tillhandahållet detalj-
planeförslag. 
 

 
 

3 ÄNDAMÅL 
 
Syftet med den geotekniska undersökningen är att på ett översiktligt plan undersöka 
mark- och grundläggningsförhållandena i området samt att ge synpunkter på grundlägg-
ning, uppfyllnader, stabilitet etc. inför den fysiska planeringen av förestående byggna-
tion.  
 
Denna utredning avses således ligga till grund för fysisk planering (detaljplan) men ska 
ej användas vid detaljprojektering för enskilda byggnadsobjekt. Vid detaljprojektering er-
fordras en geoteknisk översyn för varje enskilt planerat objekt eventuellt i kombination 
med kompletterande undersökningar med hänsyn till utformningen av objekten (beak-
tande av laster för byggnader, erforderliga uppfyllnader, ojämna grundförhållanden 
m.m.). 
 
Ovanstående rekommendationer är följaktligen avsedda för fortsatt planarbete. Mera de-
taljerade geo-anvisningar utfärdas när objektet preciserats och kompletterande under-
sökningar utförts. Vid tveksamhet av markens geotekniska förutsättningar under planar-
betet kontaktas lämpligen undertecknad för samråd. 
 
 
 

4 UTFÖRDA MARKUNDERSÖKNINGAR 

 
Denna rapport redovisar förutsättningar för planerad bebyggelse och preliminära grund-
läggningsrekommendationer. Utförda fält- och laboratorieundersökningar redovisas se-
parat i ”Markteknisk undersökningsrapport geoteknik, MUR/Geo”, daterad 2020-04-28, 
med tillhörande bilagor och ritningar. I det följande hänvisas till de uppgifter som fram-
kommit och redovisas i MUR/Geo. 
 
Punkt 101-117 har utförts i det första skedet av utredningen och kompletterats med punkt 
201-206 vid utökningen av detaljplaneområdet i söder. Punkt 1-5, 7-8 och 11 har tidigare 
utförts av K-Konsult under år 1975.  
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5 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

5.1 Topografi  

Planområdet avgränsas i öster av Hällsättersleden och i norr av riksväg 34.  
Områdets västra del utgörs av öppen åkermark som sluttar svagt mot söder från ca +84 
i norr till ca +79 i söder. I den norra delen av åkermarken förekommer en mindre ”fast-
marksö” med berg i dagen. En lokal yta med berg i dagen har även karterats i områdets 
begränsning väster om fastmarksön. Skogsgränsen för åkermarken och fastmarksön har 
tolkats från flygbilder och den streckprickade begränsningslinjen för skogsgränsen har 
inritats med ungefärligt läge å planritning G1a. 
 
Den östra delen av planerat detaljplaneområde är mer eller mindre skogsbeklädd med 
ett större antal ytor som karterats med berg i dagen. I både norra och södra delen av det 
skogsbeklädda området förekommer höjdpartier som till stora delar utgörs av berg i da-
gen eller med ett därpå tunnare jordtäcke. I den mittre delen i öster mot Hällsättersleden 
förekommer en slybevuxen öppning i skogsytan. 
 
Söder om åkermarken upptages marken av odlad björkskog fram till ca punkt 205 där gles 
blandskog vidtar mot öster. 
 
Sjön Boren ligger ca 160 m söder om området. 
 

5.2 Jordlager 

 
Norra delen av åkermarken (punkt 5, 104, 110, 111, 112) 
 

Vid punkt 112 i norra delen av åkermarken består jorden under ett 0,25 m humushaltigt 
lerskikt av halvfast-fast lerig silt som på 3 m djup övergår i finsandig silt ned till minst 4 

m djup. Siltjordens vattenkvoter, , har uppmätts till varierande 18-25 %, bl.a. beroende 
på siltens lerinnehåll. På ca 6 m djup övergår silten i grövre och fastare sediment och 
morän ovan berg. Sonderingen vid punkt 5 som har avbrutits på 3,5 m djup indikerar att 
totaldjupet minskar mot norr inom planerat detaljplaneområde. Vidare framgår att punk-
terna 104 och 111 med ett totaldjup på 6,85 m respektive 6,15 m torde ha liknande 
grundförhållanden som vid punkt 112 men möjligen med något mer lerinnehåll.  
 
Sonderingen vid punkt 110 som ligger strax norr om ”fastmarksön” visar att skikt med 
lösare lera förekommer på 3-4 m djup i jordprofilen. Totaldjupet enligt sonderingen är 7,1 
m och minskar i riktning mot ”fastmarksön” där berg i dagen har karterats. 
 
 
Mittre delen av åkermarken och del av skogsmarken i öster (punkt 3, 4, 102-103,107-
108, 113)  
 

Sonderingarna som utförts strax söder om ”fastmarksön” d.v.s. vid punkterna 103, 109 
och 4 visar förekomst av halvfast-fast siltig lera som på 5-9 m djup övergår i grövre och 
fastare sediment. Totaldjupen enligt punkt 103 och 109 är 6,15 m respektive 5,5 m och 
punkt och punkt 4 har avbrutits på ca 10,2 m djup. 
 
  



 
 
 Projekteringsunderlag 

Uppdragsnummer: N 5053 

 
 

Bråta hagar, Borensberg,  
Motala kommun  6 (12) 

 
Projekterings PM  
Översiktlig geoteknisk undersökning 
2020-04-28 

 

 

 

 

Söderut vid punkt 108 visar sonderingen förekomst av lösare lera mellan 3,5-7 m djup 
och som däremellan växellagras med ett fastare skikt. Totaldjupet för punkt 108 är det 
största registrerade djupet på hela området med 13,0 m. Även punkt 3 visar förekomst 
av ett tunnare lager lösare lera med s.k. ”fri sjunkning” för 100 kg enligt viktsondering på 
drygt 3 m djup. Punkt 107, som ligger sydost därom, bedömdes initialt som den svagaste 
undersökta punkten inom området som helhet. Den kompletterande punkten 201 söderut 
kan emellertid anses ha ungefärligt samma egenskaper, se nedan. 
 
Vid punkt 107 består jorden överst av ett 0,25 m humushaltigt ytskikt på siltig torrskorpe-
lera ned till 1 m djup. Därunder följer halvfast-fast lera och silt som på ca 2,5 m djup 
övergår i lös lera med en uppmätt maximal vattenkvot på 58 %. Den lösa leran övergår 
i fastare lera på ca 5,5 m djup och mot botten i grövre sediment. Ett moränlager har 
därunder genomborrats från 8,7 m djup ned till ett totaldjup av 9,9 m enligt slagsonde-
ringen.  
 
Det lösare lerskiktet får antas fortsätta österut in i skogmarkan fram till punkt 113, där 
undersökningen visar att jorden under 0,2 m humushaltig siltig lera består av siltig torr-
skorpelera ned till 1 m djup på fast lagrad lerig silt och halvfast lera till 3 m djup. Därunder 
följer lös siltig lera som under 5,3 m djup växellagras med silt samt mot botten av något 
grövre sediment ovan slagsonderingsstopp på 9,3 m djup. 
 
Sonderingen vid punkt 102, som ligger strax öster om områdets västra skogsgräns och 
där åkermarken fortsätter västerut mot grannfastigheten, visar att jorden i sin helhet be-
står av fast-mycket fast lagrad jord intill totaldjupet på 3,5 m.  
 
 
Södra delen av åkermarken och söder/sydost därom (punkt 1-2, 101, 105-106, 201-206)  
 

För sonderingarna i sydvästra delen av åkermarken visar punkterna 101 och 106 att 
jorden utgörs av torrskorpelera och fastare lera/silt som på ca 3 m djup successivt över-
går i grövre och fastare sediment. Totaldjupen enligt dessa sonderingar är 3,5 m respek-
tive 6,5 m. Sonderingen vid punkt 2 visar förekomst av fastare lera som på 9 m djup 
övergår i fast – mycket fast lagrad friktionsjord ned till ca 9,8 m djup, där sonderingen 
avbrutits. Vid punkt 203 i sydvästra delen av detaljplaneområdet indikerar sonderingen 
att jorden överst består av 1,5 m torrskorpelera på halvfast-fast växellagrad lera, silt och 
sand samt mot botten av ett tunnare moränlager intill ett totaldjup av 4,75 m. 
 
Sonderingarna inom ytan för punkterna 1, 105, 201-202 och 204 visar förekomst av lös 
lera med registrering av så kallad ”fri sjunkning” för 100 kg enligt viktsondering. Den lösa 
lerans tjocklek varierar inom ytan och är som mäktigast i den kompletterade punkten 
201. Sonderingen visar där förekomst av ett lösare lerskikt på 2 till drygt 5 m djup, där 
lerjorden successivt övergår i silt samt mot djupet av grövre sediment ned till ett totaldjup 
enligt sonderingen på 9,7 m. Uppmätt vattenkvot på den lösa leran är max 52 %. 
 
Punkt 105 i sydöstra delen av åkermarken visar att jorden överst består av 0,25 m hu-
mushaltig på siltig torrskorpelera och främst fast siltig lera ned till 3,0 m djup. Därunder 
följer lös lera som på 4,3 m djup växellagras med silt ned till 6,5 m djup, där provtag-
ningen stoppat. Uppmätt maximal vattenkvot på den lösa leran är 54 %. Sonderingen 
visar att ler-/siltjorden överlagrar grövre och fastare sediment och under 8,5 m djup även 
morän ovan berg. Totaldjup enligt sonderingen är 9,4 m. Sonderingen vid punkt 1, som 
avbrutits på ca 7,5 m djup, visar även förekomst av lösare lera mellan 2-4,5 m djup. 
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I den södra delen av ytan för den registrerade förekomsten av lös lera visar undersök-
ningen vid punkt 204 att lös lera förekommer mellan 2,4-4,0 m djup med däremellan 
siltskikt av varierande tjocklek. Uppmätta vattenkvoter på den lösa leran varierar mellan 
50-53 %. Därunder följer fastare siltig lera ned till totaldjupet 6,3 m enligt slagsonde-
ringen. Sonderingen vid punkt 202 visar även att lös lera med varierande tjocka siltskikt 
förekommer mellan 1,8-4,0 m djup. Den lösa leran övergår där i grövre och fastare sedi-
ment ned till totaldjupet 4,9 m enligt sonderingen. 
 
I den sydöstra delen av planerat detaljplaneområde visar punkt 206 att jorden överst 
består av 0,15 m finsandig siltig humusjord på fast lagrad silt som på 1 m djup överlagrar 
torrskorpelera och fast lera ned till 3,8 m djup men med förekomst av ett tunnare (ca 0,3 
m tjockt) lerskikt på ca 3 m djup – totaldjup enligt sonderingen är 3,95 m. Vid punkt 205 
visar sonderingen att jorden utgörs av fastare lera ned till 3,5 m djup som överlagrar fast-
mycket fast lagrad friktionsjord ned till 6,5 m djup, där sonderingen stoppat. 
 
 
Slybevuxna öppningen av skogsmarken i öster (114, 114A, 115-116)  
 

Inom den slybevuxna öppningen i skogsmarken mot Hällsättersleden har fyra sonde-
ringar utförts nämligen 114, 114A, 115 och 116. Provtagning har utförts i punkt 114 utvi-
sande 0,35 m humushaltig mycket siltig lera på torrskorpelera. Torrskorpeleran överlag-
rar fast siltig lera och fast lagrad lerig silt ned till 3,0 m djup, som även motsvarar sonde-
ringsstopp. De övriga sonderingarna visar i huvudsak fast till mycket fast lagrad jord-
grund omfattande inslag av tunnare skikt med halvfast lagring ned till ett totaldjup varie-
rande mellan 6,25 m (punkt 114A) – 8,35 m (punkt 115). 
 
 
Nordöstra delen av skogsmarken (7-8, 117)  
 

Punkt 117 har valts med anledning att punkt 7 som ligger utanför aktuellt område visar 
förekomst av ett tunnare skikt med lös lagring på ca 4,5 m djup. Undersökningen vid 
punkt 117 visar att jorden består av 0,15 m siltig humusjord på mycket fast lagrad silt till 
åtminstone 0,85 m djup, där provtagningen stoppat. Därunder följer fast – mycket fast 
lagrad jord ned till ett totaldjup av 5,7 m enligt sonderingen. 
 
Tidigare utförd sondering vid punkt 8 i nordöstra delen av aktuellt detaljplaneområde 
visar förekomst av halvfast-fast lagrad jord, sannolikt utgörande lera och silt, som på 6,5 
m djup överlagrar löst-fast lagrad friktionsjord ned till ca 7,7 m djup, där sonderingen 
avbrutits. 
 
 
Skogspartier med berg i dagen (punkt 119) 
 

Inom främst skogspartier men även inom ”fastmarksön” förekommer berg i dagen som 
har karterats med lägen i enlighet med ritning 5053 G1a (se MUR). Mellan de karterade 
bergytorna får i nuläget antas förekomst av fasta grundförhållanden. I tidigare utförd 
punkt 11 i södra delen förekommer finmo (silt) ned till ca 0,6 m djup under ett ytligt lager 
humusjord. 
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5.3 Lösa lerans utbredning 

Lösa lerans utbredning har tolkats från utförda sonderingar inom området. Tolkningarna 
har baserats på ”fri sjunkning” för 100 kg belastning enligt viktsondering. Den lösa lerans 
ungefärliga utbredning i plan framgår på bilaga 1. 
 

5.4 Jordens materialegenskaper / sättningar 

Leran är generellt siltig eller genomdragen med siltskikt och dess vattenkvot, , har upp-
mätts till max 58 % på 4,8 m djup vid punkt 107. Lösa lerans vattenkvoter är allmänt lika 

med eller något högre än motsvarande konflytgränsvärden, L, vilket normalt indikerar 
att leran är normalkonsoliderad. 
 

Vingsonderingsresultaten från punkt 201 visar en skjuvhållfasthet, fu, i leran på varie-
rande 29-63 kPa (korrigerade värden) på 2,4-4,5 m djup. Konförsöken på leran från 3,6 
m djup vid punkt 105 och 3,6-4,8 m djup vid punkt 107 visar en skjuvhållfasthet på 15-
19 kPa (korrigerade värden). Lerans konflytgräns föranleder korrigering av skjuvhållfast-

heten, , som utförts enligt SGI info nr 3. De lägre uppmätta hållfasthetsvärdena för kon-
försöken kan bero på att den siltbemängda leran kan ha blivit något störd vid provtag-
ningen. Beträffande härledda värden för lerans hållfasthetsegenskaper, se kap. 11 i MUR.  
Leran klassificeras i huvudsak som mellansensitiv (St = 7-18) med uppmätta sensitivitets-
värden 10-17 förutom de två nedersta nivåerna vid punkt 201 där leran är högsensitiv på 
4,0 m djup (St = 26) och lågsensitiv på 4,5 m djup (St = 6).  
 
Empiriska beräkningar (Hansbo) baserade på hållfasthets- och laboratorieresultat visar 
att den lösa leran är svagt överkonsoliderad för en grundvattenyta i lösa lerans överkant 
d.v.s. på 3,0 m djup vid punkt 105 och 107. Enligt utförda kompressionsförsök (CRS) är 
leran dock överkonsoliderad med minst 20 kPa för en antagen grundvattenyta på 3 m 
djup. Vidare har moduler, ML, uppmätts till varierande 478-1240 kPa på leran mellan 3,6-
4,8 m djup och med den lägre modulen i den djupare liggande lösa leran, vilket innebär 
att lerans sättningsbenägenhet ökar mot djupet för varje ytterligare belastning över för-
konsolideringstrycket.  
 
För en jämnt utbredd belastning av 10, 20 och 30 kPa (motsvarande ca 0.5, 1.1 resp. 
1.6 m jordfyllning) har sättningarna i jordgrunden vid punkt 107 beräknats till 1, 3 respek-
tive 10 cm, varvid lerdjupet har satts till 3 m och grundvattenytas läge antagits ligga på 
3 meters djup. Approximativt kan sättningarna proportioneras mot lösa lerans tjocklek 
inom området. 
 
Med hänsyn till lerans mäktighet, siltskikt etc. beräknas konsolideringssättningar ske 
tämligen snabbt – i sin helhet under en tidsperiod av 10 år och halva sättningsbeloppet 
beräknas inträffa under en 2-årsperiod.  
 
Materialegenskaperna för den naturligt lagrade jorden bedöms enligt följande: Siltig torr-
skorpelera, siltig lera, lerig silt tillhör materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4, se vidare 
bilaga 1:1-1:5 i MUR.  
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5.5 Yt- och grundvattenförhållanden 

För utredning av de geohydrologiska förhållandena på platsen har grundvattenobservat-
ioner utförts. Vid punkt 105, 108, 112 och 114A har installation av grundvattenrör med 
filterspets (typ geotextil) skett. Rören är benämnda med ett efterföljt GW.  
 
Grundvattenrören vattenfylldes vid installation varefter kontinuerlig uppföljning skett av 
de sjunkande vattennivåerna i rören. Endast i röret vid punkt 108GW har en stabilisering 
av vattenytan verifierats under aktuell observationsperiod. Vattenytan i övriga rör har 
sjunkit under hela observationstiden beroende på den täta (lågpermeabla) bottenjorden 
vid filterspetsarna. Resultatet av grundvattenmätningarna framgår av tabell 1 nedan. 
 

Punkt Mätperiod Marknivå Spetsnivå Djup till GW-
yta 

Nivå GW-yta 

105GW 
200127-
200427 

+78,74 +72,04 Ej stabiliserad *) Ej stabiliserad *) 

108GW 
200129-
200427 

+80,92 +72,09 0,16 m – 0,31 m 
+80,61 till 

+80,76 

112GW 
200129-
200427 

+83,09 +76,48 Ej stabiliserad *) Ej stabiliserad *) 

114AGW 
200309-
200427 

+83,19 +77,04 Ej stabiliserad *) Ej stabiliserad *) 

 
Tabell 1. Uppmätta grundvattennivåer - grundvattenrör 

 
*) Vattenytorna i grundvattenrören har ej hunnit stabiliserats under mätperioden. Vid senaste ob-
servationen av vattenytorna i gw-rören 2020-04-27 pejlades en vattenyta: 

 vid punkt 105 – nivån +78,74 motsvarande i nivå med markytan 

 vid punkt 112 – nivån +83,73 motsvarande 0,64 m över markytan 

 vid punkt 114A – nivån +82,39 motsvarande 0,80 m under markytan 

 
Detta innebär således att grundvattenytan i respektive punkt för punkterna 105, 112 och 
114A ligger på samma nivå eller lägre än ovan uppmätta. 
 
Korttidsobservation av fria vattenytor har utförts i hålen för utförda skruvprovtagningar. 
Vattenytorna innevarande provtagningsdag pejlades på varierande 0,01 m (punkt 201) - 
1,6 m (punkt 105) djup. 
 
Fortlöpande avläsningar av vattennivåerna i grundvattenrören rekommenderas för fast-
ställande av grundvattennivåer och framledes dess tidsmässiga fluktuationer. 
 

5.6 Markradon 

Undersökningen har ej omfattat utredning av markradon enär kommunen låtit meddela 
att de har underlag för radon i området.  
 

5.7 Markföroreningar 

Undersökningen har ej omfattat utredning av förorenad mark (miljöteknisk markunder-
sökning).  
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6 MARK- OCH GRUNDLÄGGNINGSARBETEN 

6.1 Rekommendationer för grundläggning 

Inom större delen av skogsmarken förekommer berg i dagen och däremellan sannolikt 
fast-mycket fast jordgrund och morän med goda grundförhållanden för bebyggelse. Där 
finns goda förutsättningar för grundläggning av tyngre byggnader på mark och inga 
större restriktioner för uppfyllnader av sättnings- och stabilitetsskäl. 
 
Vid fastmarkens övergång till fastare lera (silt, torrskorpelera, fast lera) är jorden måttligt 
sättningskänslig för belastning varvid småhusbebyggelse torde kunna ske med mark-
grundläggning och måttliga uppfyllningar etc. samt eventuellt med avlastning enligt kom-
pensationsprincipen. 
 
I randen mellan den fastare leran och lös lera accentueras sättningsproblematiken varvid 
de lokala förhållandena i kombination med erforderliga uppfyllningar och planerad be-
byggelse blir avgörande för grundläggningen. Vid homogena grundförhållanden och där 
jämna begränsade uppfyllningar utförs finns förutsättningar för lättare villabebyggelse 
upp till 2 våningar på mark. Vid lokala variationer i grundförhållandena och/eller ojämna 
belastningssituationer kan sannolikt småhusbebyggelse grundläggas enligt kompensat-
ionsprincipen, för att utjämna sned- och eventuella totalsättningar, men i ogynnsammare 
fall kan inte pålgrundläggning uteslutas. 
 
Avlastning enligt ”kompensationsprincipen” innebär att befintlig jord utskiftas (grävs ur) 
och ersätts med lättare fyllning, exempelvis cellplast, lättklinker, skumglas etc., för att 
erhålla en lastkompensation. 
 
För tyngre byggnader, typ flerfamiljshus i flera plan, med placering i anslutning till lösare 
lera erfordras pålgrundläggning. 
 
Det är ur sättningssynpunkt generellt lämpligt att välja relativt korta byggnadskroppar 
samt välja lätt och flexibel konstruktion – träfasad medger flexibilitet vid ojämna rörelser. 
Tegelväggar (fasader) utgör en tilläggsbelastning och är även sprickbenägna vid ojämna 
markrörelser. Vid inhomogena grundförhållanden är rektangulär planform att föredra 
framför vinkelhus. Ur geoteknisk synpunkt bör byggnaderna orienteras med långsidan 
vinkelrätt mot lutningsriktningen i synnerhet för längre och högre byggnadskroppar. Där-
med minimeras uppfyllnader samt erhålls förutsättningar för jämnast möjliga undergrund.  
 
Vi rekommenderar en geoteknisk översyn inför detaljprojektering då byggnadslägen pre-
ciserats och med beaktande av marklutningar, erforderliga uppfyllnader, ojämna grund-
förhållanden i angränsning till fastmark etc. Kompletterande undersökningar erfordras 
med sonderingar, provtagningar, grundvattenobservationer för sättningsanalys, val av 
tillåten grundpåkänning m.m. 
 
Ovanstående rekommendationer är således avsedda för fortsatt planarbete. Mera detal-
jerade geo-anvisningar utfärdas när objektet preciserats och kompletterande undersök-
ningar utförts. Vid tveksamhet av markens geotekniska förutsättningar under planarbetet 
kontaktas lämpligen undertecknad för samråd. 
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6.2 Stabilitet 

Områdets stabilitet är betryggande. Stabilitetsfrågor skall beaktas i extrema fall såsom 
vid djupa schakter eller höga uppfyllnader eller i kombination av dessa. 
 

6.3 Schaktningsarbeten 

Schaktning kan utföras på normalt sätt med slänter i lutning ca 3:1 i lera och 1:1-1:1,5 i 
friktionsjord till normalt ledningsdjup över grundvattenytans läge. Grundvattenytan ligger 
emellertid vid punkt 108 (hittills enda verifierade grundvattenyta) på relativt hög nivå. 
Den lösa leran är känslig för störning och utföres lämpligen med slätskopa för att mini-
mera uppältning. Schaktningsarbetena inom delar av området kan försvåras beroende 
på den höga grundvattenytan i kombination med silt- och sandskikt som kan ge jorden 
flytkaraktär. Risken för flytjordsproblem ökar vid regn- och snösmältningsperioder varvid 
flackare slänter och länshållning erfordras.  
 
Ler- och finjord med siltinnehåll är tämligen allmänt förekommande inom aktuella områ-
den. Schaktningsarbeten under grundvattenytan i finjord medför flytjordsproblem och bör 
i möjligaste mån undvikas. Längre tids schaktningsarbeten under grundvattenytan måste 
därför ske i torrhet varvid grundvattensänkning med wellpoint då kan aktualiseras (kost-
sam schaktning). Vid schaktningsarbete i lös lerjord och under grundvattenytans läge 
rådfrågas geoteknisk sakkunnig person. Vid djupare schakter i den lösa leran kan 
schaktning inom någon form av spontkonstruktion bli erforderlig.  
 

6.4 Fyllningsarbeten 

Uppfyllningar bör i möjligaste mån undvikas inom och i anslutning till den lösare leran.  
 

6.5 LOD – Lokalt omhändertagande av dagvatten 

Inom fastmarken finns förutsättningar för markinfiltration. Dräneringsvattenmagasin bör ut-
formas som fördröjningsmagasin i vilka en positiv effekt i form av infiltration kan ske.  
 
Jordprofilen domineras annars av ler-/siltjord som har måttlig vattenupptagningsförmåga. 
Vid LOD erfordras således att fördröjningsmagasin (stenkistor) anlägges eventuellt i kom-
bination med bräddavlopp anslutet till recipient (dikessystem). Typiska K-värden för lerjor-
dar anges ca 10-9 m/s vid dimensionering av fördröjningsmagasin. Perkolationen från ma-
gasinen sker företrädesvis i lerans spricksystem och genom siltskikt/siltlager. 
 
Alternativt avledes dagvattnet direkt till dikessystemen. Som en följd härav påskyndas en 
framtida grundvattensänkning. Jordförhållandena inom delar med fastare lera inklusive 
fastmarken är dock sådana att måttliga grundvattensänkningar ej märkbart medför mark-
sättningar. Vid markarbeten bör ingrepp som sänker grundvattenytan undvikas varvid 
strömningsavskärande lerproppar kan aktualiseras i planerade ledningsschakter. Lerskär-
mar kan alternativt utbytas mot skärmar i bentonit. 
 
Takvatten anslutes till utkastare för ytlig infiltration på kringliggande grönytor. Avrinning 
från planerade byggnader tillgodoses. 
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7 ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER 
 
All mullhaltig jord och fyllning skall alltid bortschaktas under planerad grundläggning och 
dess influensyta. 
 
Med hänsyn till förekomst av lokalt varierande grundförhållanden, både vad gäller jor-
dens sammansättning och mäktighet, rekommenderar vi en geoteknisk översyn i sam-
band med detaljprojektering med kompletterande geotekniska undersökningar för loka-
lisering av svaghetszoner och dess variationer. 
 
Denna utredning kan ej användas vid detaljprojektering för enskilda byggnadsobjekt. Vid 
detaljprojektering erfordras en geoteknisk översyn för varje enskilt planerat objekt even-
tuellt i kombination med kompletterande undersökningar med hänsyn till utformningen 
av objekten (beaktande av laster för byggnader, uppfyllnader, ojämna grundförhållanden 
 m.m.). 
 
Vidare rekommenderas att fortsatt kontinuerlig uppföljning sker med pejling av grundvat-
tenytor i monterade grundvattenobservationsrör. Detta för att vattenytorna i alla utom ett 
rör hittills inte hunnit stabiliseras under aktuell mätperiod samt för att efter stabilisering 
verifiera grundvattenytornas årstidsvariationer i området.  
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