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Detta GEOTEKNISKA PM har reviderats 2020-03-06, Revidering A. 
Följande ändringar har gjorts: 
 

Kapitel 1.2 Objektsbeskrivning 

Uppdaterad information gällande förändring av planområdets omfattning och planerad 

bebyggelse. 
 

Kapitel 8.3 Grundläggning 
Uppdaterad text avseende fyllning. 
 

Kapitel 8.4 Mark- och schaktarbeten 
Uppdaterad text avseende nederbörds- och snösmältningspåverkan inom schaktarbetet.  
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1 Allmänt 

1.1 Objekt och ändamål 

Sweco AB har på uppdrag av Motala kommun utfört komplettering av geotekniska 

undersökningar för att bedöma jordlagerföljden, bergfritt djup och grundvattennivån i 

norra delen av exploateringsområdet Norra Bråstorp etapp 2. Tidigare undersökning från 

år 2016 med projektnummer 2204256 har arbetats in i detta uppdrag. 

Syftet med den geotekniska undersökningen är att översiktligt bedöma områdets 

markförhållanden och grundläggningsförutsättningar för ett nytt bostadsområde i Norra 

Bråstorp, Motala. 

1.2 Objektsbeskrivning 

I Motala kommun, cirka 1 km öster om Varamoviken och cirka 2 km norr om centrum 

finns exploateringsområdet Norra Bråstorp. Sweco AB har år 2016 utfört en geoteknisk 

undersökning för nytt planområde Norra Bråstorp etapp 2. Planområdet har sedan 

utökats i den norra delen som utgör den geotekniska undersökningen år 2020. 

Norra Bråstorp etapp 2 omfattar cirka 44 hektar. Motala kommun planerar bebyggelse för 

cirka 70-100 bostäder i form av gruppbyggda småhus och villor. Det kommer eventuellt 

byggas en ny förskola i den nordvästra delen av området.  

1.3 Befintliga förhållanden 

Området bedöms variera från flackare ytor i nordväst till svagt kuperat terräng österut. 

Längs med Torvsättersvägen följer buskar och sly. I öster är det tätt igenvuxet med 

barrträd, samt att det finns flertal större block i ytan. I väster är det glest mellan löv- och 

barrträden, samt att block ligger utspridna i ytan. Det finns även ridvägar, öppna partier 

med sly och buskar, samt diken som ansluter till ett större område med sankmark i 

nordväst som sträcker sig till sydvästra kanten av området. 

I närliggande område har det utförts grävningsarbete där schaktmassorna innehöll stora 

mängder sten och block som troligtvis förekommer i detta område också. 

Befintliga ledningar finns inom området, men redovisning av dessa ingår ej i denna 

geotekniska undersökningsrapport.  

2 Underlag för undersökningen 

Utförda undersökningar redovisas i Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik (MUR), 

daterad 2020-02-27. 

3 Styrande dokument  

Detta Geotekniska PM ansluter till: 

• SS-EN 1997-1  



   

 
 

 

2(8) 
 
GEOTEKNISK PM 

2020-02-27 

NORRA BRÅSTORP ETAPP 2, MOTALA 

 

 

 

 

 

• AMA Anläggning 13 

• SGI Rapporter (Information 1 och 15) 

• IEG Rapport 2:2008, Rev 2 – Tillämpningsdokument, Grunder 

• IEG Rapport 6:2008, Rev 1 – Tillämpningsdokument Slänter och bankar 

• IEG Rapport 7:2008 – EN 1997-1 kapitel 6 Plattgrundläggning 

• TK Geo 13, Krav och TR Geo 13, Råd 

4 Geoteknisk kategori 

Undersökningar har utförts i omfattning och typ med förutsättning att de geotekniska 

förutsättningarna för objektet och tillhörande arbeten omfattas av geoteknisk kategori 2 

(GK2). 

5 Geotekniska förhållanden 

Jorddjupet inom undersökningsområdet är enligt Sveriges Geologiska Undersöknings 

(SGU) jorddjupskarta 20-50 m under befintlig markyta. Området består enligt SGU:s 

jordartskarta av kärrtorv, blockrika ytor i nordväst, finsand i söder, tunt eller 

osammanhängande ytlager av torv i öst och i övrigt sandig morän.  

Det rödmarkerade området i Figur 1 visar ungefärligt läge för det aktuella 

undersökningsområdet år 2020 i norra delen av Norra Bråstorp etapp 2. Det 

blåmarkerade området i Figur 1 motsvarar ungefärligt läge för den geotekniska 

undersökningen i Norra Bråstorp etapp 2 år 2016.  

 

Figur 1: SGU:s jordartskarta över undersökningsområdet. Hämtad från www.sgu.se 2020-01-14 
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5.1 Topografi 

Områdena bedöms variera från flackare ytor i nordväst som övergår till svagt kuperad 

terräng i sydöst. Markytan består i stort sett av sandig mulljord förutom områdena med 

sankmark där ytan täcks av torv. 

5.2 Hydrogeologiska förhållanden 

Grundvatten har påträffats mellan 0,3 – 3,5 meter under markytan (m u my) vid lodningar 

i grundvattenrör. Det har även observerats fritt vatten i samband med skruvprovtagningar 

mellan 0,3 – 2,7 m u my. 

Utförda grundvattenmätningar och observationer av fritt vatten redovisas i tillhörande 

Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik (MUR). 

5.3 Jordlagerföljd 

Till största delen består marken under mulljord/vegetation/torv av grovkornig friktionsjord 

med goda dränerande egenskaper. 

Skruvprovtagning har utförts ner till mellan 2,0 - 4,0 m under befintlig markyta i det östra 

området, mellan 1,5 - 6,0 m djup i det nordvästra, och mellan 3,0 - 5,0 m djup i det 

sydvästra. Det bör beaktas att jordartsbedömning av grovkornigt sediment eller en 

grovkornig morän kan vara svårt att avgöra vid skruvprovtagning. Detta påverkar dock 

inte grundläggningsförutsättningarna inom området. 

Norra delen av Norra Bråstorp etapp 2 

Utförda skruvprovtagningar visar att marken i de punkter där provtagning utförts i norra 

delen av Norra Bråstorp etapp 2, överst består av 0,1 - 0,3 m mulljord. Därefter följer 

minst 1,8 m något siltig sandig morän, stenig grovsandig morän eller något siltig stenig 

morän.  

Ingen skruvprovtagning har utförts till större djup än 1,8 – 2,5 m u my. 

Nordvästra området 

Norrut består marken av torv ner till ca 0,4 m djup. Därefter följer något grusig sand ner 

till ca 1,0 m djup med underliggande grovkornig sand som mot djupet övergår till sandig 

morän.  

I områdets östra del längs med Torvsättersvägen ligger ett ytskikt med sandig mulljord 

som övergår till något stenig sand. Från och med ca 1,3 m u my blir sandjorden stenigare 

och grusigare. Vid Torvsättersvägen söderut ligger sandig mulljord till ytan med 

underliggande sand med inslag av silt. 

Mitt i området består markytan av ett tunt skikt med sandig mulljord som övergår till 

grusig sand, och vid 1,0 m djup till grovkornig sand. I den sydvästra delen ligger ett något 

lerigt och sandigt siltlager under ca 0,3 - 0,6 m torv. Från ca 1,0 - 1,5 m djup följer 

finsand/siltig sand som mot djupet övergår till något grusig sand.  
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I utkanterna av mossområdets mitt ligger ett torvlager med en mäktighet av ca 0,8 m med 

underliggande skikt av lera/siltig lera. Vid 1,0 m djup övergår det till sand. I utkanterna av 

den sydvästra delen av mossen består markytan av vegetation/torv ner till ca 0,3 m djup 

med underliggande något grusig och siltig sand. Mot djupet avtar halterna av grus och 

silt. 

Östra området 

I väst består markytan av ca 0,3 m mulljord med inslag av torv eller sand/mullhaltig sand. 

Därunder följer grusiga sandjordar med varierande inslag av sten. I partier längs med 

Torvsättersvägen innehåller jorden block ner till ca 1,5 m djup och även något stenig 

grusig siltig sand från och med ca 2,0 m djup mitt på sträckan.  

Markytan österut består av torvhaltig mulljord/mullhaltig torv med underliggande något 

stenig grusig sand. Från ca 1,0 m djup i öst och från ca 2,7 m djup mitt i området övergår 

jorden till sandig morän ner till ca 1,5 m djup innehåller jorden block.  

Mot den södra kanten av den västra delen ligger en mosse med torv ner till ca 0,8 m djup. 

Därefter följer grovkornig sand som är något stenig från och med 3,0 m djup. 

Sydvästra området 

Markytan i hästhagens västra del består av ett tunt skikt med vegetation/sandig mulljord 

ner till ca 0,3 m djup, där det övergår till sand. Vid ca 3,7 m djup innehåller sanden låga 

halter av grus och silt, där grushalten ökar mot djupet och silten ersätts med sten.  

Söder om Torvsättersvägen består marken av ca 0,3 m vegetation/sandig mulljord med 

underliggande sandjordar. Vid ca 2,5 m djup ligger ett ca 0,5 m tjock lager med finsandig 

silt västerut som övergår till finsand med tunna siltskikt. Från ca 2,5 m djup österut 

innehåller jorden mot djupet växelvis siltig grusig sand/grusig siltig sand. 

I Slingerbultvägens närhet består markskiktet av fyllnadsmaterial av siltig sand med 

underliggande sandig torv med en mäktighet av 0,3 m. Därunder följer sandjord med 

inslag av silt, där silten övergår till grus vid ca 0,8 djup. Sandjorden innehåller ställvis 

lager med höga halter av silt och/eller grus innan det mot djupet övergår till grusig siltig 

sand. Vid ca 1,0 m djup är sanden något lerig, och på ca 1,8 m djup ligger ett skikt med 

något grusig sandig silt.  

I hästhagens södra del består markytan av ca 0,3 m vegetation/sandig mulljord med 

underliggande något stenig grusig sand, där sten och grus avtar efter ca 1,2 m djup. Från 

ca 1,7 m djup ligger ett lager med siltig lera/lerig silt som mot djupet övergår till sand med 

leriga siltskikt. 

5.4 Bergdjup 

Djup till bergöveryta är inte fastställd inom undersökt område. 

Utförda sonderingar konstaterar ett bergfritt djup mellan 0,3 - 9,2 m djup inom undersökt 

område. Observera att bergfritt djup enbart är giltigt för det läge som sonderingen är 

utförd i. 
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I det nordvästra området avslutades sonderingen på grund av stopp mot sten/block på 

djup mellan 1,0 och 7,4 m under markytan. Tillsvarande djup i den östra delen varierar 

mellan 0,7 och 6,5 m under befintlig markyta. I sydväst påträffades sten/block på mellan 

3,0 och 9,2 m djup under markytan. 

6 Geotekniska parametrar – Sammanvägda härledda värden  

Bedömning av generella medelvärden på materialparametrar för friktionsvinkel och 

elasticitetsmodul baserad på utförda tryck- och viktsonderingar samt en CPTu-sondering 

redovisas i tabeller nedan.  

 
Tabell 1: Friktionsvinkel och elasticitetsmodul i det östra området och den östra delen av det nordvästra 
området.  

Djup (m) Material Friktionsvinkel φ(º) Elasticitetsmodul E 

(MPa) 

0-0,4 Matjord/vegetation/

organisk jord/torv 

33º 14 

-0,4 Grusig sand (något 

stenig och blockig) 

40º 50 

 
 
Tabell 2: Friktionsvinkel och elasticitetsmodul i mosseområdet i nordvästra området. 

Djup (m) Material Friktionsvinkel φ(º) Elasticitetsmodul E 

(MPa) 

0-0,8 Vegetation/organi

sk jord/torv 

28º <10 

0,8-1,2 Sandig silt/siltig 

lera/Lera/lerig silt 

31º 15 

-1,2 Sand/ grusig sand 40º 50 

 

Tabell 3: Friktionsvinkel och elasticitetsmodul i det sydvästra området 

Djup (m) Material Friktionsvinkel φ(º) Elasticitetsmodul E 

(MPa) 

0-0,5 Matjord/vegetatio

n/organisk jord 

28º <10 

-0,4 Sand/grusig sand/ 

siltig sand 

38º 45 
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6.1.1 Stabilitet 

Jorden i området består huvudsakligen av friktionsjord av sand och siltig sand, med 

områden med organisk jord och tunna lerskikt. Vid packning av friktionsjorden enligt AMA 

Anläggning 13 tabell CE/4 och tabell CE/5 samt bortschaktning av matjord, organisk jord 

och lösa jordar anses stabiliteten tillfredsställande.  

6.1.2 Materialtyp och tjälfarlighetsklass  

Marken består av sandjordar med inslag av grus, sten och block samt sandig morän som 

samtliga är materialtyp 2 och tjälfarlighetsklass 1. Tjällyftningen i jordarna anses 

obetydlig. Andra förkommande jordar är siltig sand och grusig siltig sand som är 

materialtyp 3B och tjälfarlighetsklass 2, något tjällyftande.  

Det förekommer mindre partier med lera som är materialtyp 4B och tjälfarlighetsklass 3, 

måttligt tjällyftande. Ställvis förekommer siltig lera, lerig silt och silt som är materialtyp 5 

och tjälfarlighetsklass 4, som betyder att jordarna är mycket tjällyftande. 

7 Osäkerhet i resultatet 

Fältanalyserna har viss osäkerhet i resultatet då det baseras på okulär bedömning från 

erfaren fältgeotekniker. Laboratorieanalyser ger ett mer omfattande resultat, men som ej 

tillämpats i denna geotekniska undersökning. Det ska även observeras att där enstaka 

punkter representerar större ytor kan jordlagerföljden inom detta område avvika från 

undersökningspunkten på grund av lokala variationer.   

8 Geoteknisk rekommendation 

8.1 Rekommenderat läge 

Bedömning av lämpliga områden för nybyggnation baseras på resultat från utförda 

undersökningar. Det ska observeras att där enstaka punkter representerar större ytor kan 

jordlagerföljden inom detta område avvika från undersökningspunkten på grund av lokala 

variationer.  

Då marken består av mestadels friktionsjord som inte är sättningsbenägen samt att 

grundläggning och markarbeten utförs enligt nedanstående kapitlen, så bedöms området 

ha goda förutsättningar för nybyggnation. Även i områden med torv, som kan schaktas 

bort till underliggande friktionsjord då mäktigheten är liten. 

8.2 Grundläggning 

Grundläggning ska utföras i geoteknisk kategori 2 (GK 2) och säkerhetsklass 2 (SK2) 

samt att markarbeten ska utföras enligt AMA Anläggning 13. 

Planerad byggnation bedöms kunna grundläggas med kantförstyvad platta på mark på 

kontrollerad packad fyllning enligt CEB.212 AMA Anläggning 13. Packning och fyllning 

utförs enligt tabell CE/4. Fyllning får inte utföras med eller mot tjälad jord. Om 

grundläggningen utförs vintertid skall alla massor vara otjälade och schaktbotten skyddas 
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mot nedträngande tjäle. Fyllningen bör ha en minsta tjocklek av 0,3 m och täcka minst 0,5 

m utanför planerad grundplatta. 

Grundläggning i samband med nederbörd, tjälad jord eller i perioder av tjällossning ska 

undvikas. Det ska utföras väldränerat och frostfritt eller frostskyddat i form av termisk 

isolering, samt att all matjord, organisk- och löst lagrad jord ska även schaktas bort innan 

arbetet påbörjas. 

8.3 Markradon 

Resultatet från samtliga radonmätningarna i området gav radonhalter i jordluft på mellan 

6 kBq/m3 och 18 kBq/m3. Se Bilaga 3 i tillhörande MUR. 

Marken klassas som normalradonmark och det rekommenderas att all nybyggnation 

utförs radonskyddad. Radonskyddande åtgärder rekommenderas vid nybyggnad enligt 

Statens planverk rapport 59:1982. 

8.4 Mark- och schaktarbeten 

Sandjordar anses stabila i fuktigt tillstånd, men kan rasa vid uttorkning eller 

vattenöverskott. Det bör tas hänsyn till att vibrationer från exempelvis tunga maskiner i 

löst lagrad sand, kan leda till skred.  

Inom området förekommer ställvis finkorniga jordar såsom silt, lera och siltig finsand som 

är flytbeläget, erosionskänsliga och förlorar hållfasthet vid vattenmättat tillstånd vilket 

måste beaktas vid schaktarbeten. Schaktarbeten i samband med nederbörds- och 

snösmältningsperioder bör däför undvikas. Arbetet ska utföras i torrhet och efter avslutad 

schakt skyddas schaktbotten omgående mot vatten och mekanisk påverkan. Vid otjänlig 

väderlek påförs skyddande skikt direkt i samband med schaktningsarbetet. I annat fall 

görs det omedelbart efter det att kontroll av schaktbotten utförts. Yta för grundläggning av 

geokonstruktioner ska utgöras av väl avjämnad och ostörd schaktbotten. Avslutande 

schaktning ska utföras försiktigt och med skopa utan tänder. Vid mycket sten och block 

kan schaktarbetet försvåras. 

Schaktning i förekommande jordlager bedöms kunna ske med slänt under förutsättning 

att grundvattenytan ligger, eller är sänkt till, minst 0,5 m under schaktbotten. Vid behov av 

sänkning av grundvattennivån bedöms det kunna utföras genom pumpning i pumpgropar 

placerade i schaktgropen. Pumpning ska ske i god tid före schakt till fullt djup för att 

förhindra uppluckring av schaktbotten. Samråd beträffande metodval bör ske med 

entreprenören.  

Tillfällig avsänkning av grundvattennivån får endast utföras om det är uppenbart att 

varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom erforderlig pumpning. I annat fall 

krävs tillstånd enligt miljöbalken. 

För bedömning av erforderliga släntlutningar ska generella anvisningar i 

Arbetsmiljöverkets och Statens geotekniska instituts (SGI) skrift ”Schakta säkert” beaktas. 
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9 Dimensionering 

Plattgrundläggning dimensioneras i enlighet med SS-EN 1997-1, samt med hjälp av 

upprättat tillämpningsdokument IEG Rapport 7:2008 - Plattgrundläggning. Permanenta 

geokonstruktioner kommer dimensioneras enligt BFS 2015:6 - EKS 10. Behov och 

omfattning av temporära stödkonstruktioner ansvaras av entreprenören. 

10 Utförandeplan och kontrollplan 

Utförandeplan ska upprättas i samråd med geoprojektör för geokonstruktioner i GK 2 

enligt IEG Rapport 2:2008 TD Grunder kap 5.3.2.2. 

Kontrollplan med innehållande riskanalys ska upprättas i enighet med Eurokod 7 kap 4.2 

innan utförande av markarbeten och eventuella grundvattensänkningar. Riskanalysen 

ska beröra bland annat grundvattensänkning och vibrationsalstrande arbeten. 

 


