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1   UPPDRAG 

Mitta har av HSB Östergötland fått i uppdrag att utföra en översiktlig 

geoteknisk undersökning inom Kv. Novisen 2 i Vadstena. Syftet med 

utredningen är att erhålla ett geotekniskt underlag för pågående planarbete 

för området. 

Inom undersökt område planeras för etablering av bostäder.  

2   ORIENTERING 

Undersökningsområdet omfattar Kv. Novisen 2 och omfattar en yta på 

cirka 5000 m2. Kvarteret är beläget i de norra delarna av Vadstena tätort. 

Vättern är belägen i västlig riktning från området, se karta nedan. 

 

 Orienteringskarta 
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 Områdets östra delar 

    

 

 Områdets västra delar, näraliggande äldreboende 
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3   GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR 

Inledande platsbesök och fältundersökningen genomfördes under augusti 

månad 2018 av Mitta AB med borrbandvagn typ GM65. Den består av 

följande undersökningar: 

• 5 st trycksonderingspunkter 

• 4 st slagsonderingspunkter 

• Tagning av störda jordprov med skruvborr i 5 punkter 

• Installation av 2 st grundvattenrör (stålrör, 1”) 

• Radonmätning i 2 st punkter 

Inmätning av borrpunkterna har utförts med GPS i koordinatsystem 

SWEREF 991500 och höjdsystem RH 2000. 

De upptagna jordproverna har undersökts på Mittas geotekniska 

laboratorium i Skövde. Undersökningarna har omfattat bestämning av 

jordart, tjälfarlighetsklass och vattenkvot. 

Resultatet av fält- och laboratorieundersökningarna framgår av bifogade 

ritningar G1 – G2 samt i provtabell och radonprtokoll. 

4   MARKFÖRHÅLLANDEN 

Marken utgörs av gräsytor med viss karaktär av parkmark samt hagmark.  

Marken sluttar huvudsakligen mot nordost inom området. De avvägda 

nivåerna vid borrhålen varierar mellan +90,8 och +89,7. En viss 

avvägning av marknivåerna utöver provpunkterna har utförts, se ritning 

G1. 

 

 Utdrag ur SGU:s jordartskarta (SGU, 2017) som visar på lerig morän, delvis glacial 

lera samt fyllning inom aktuellt område. 
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Jorden består överst av ett vegatationsskikt och därefter fyllning, som i 

varierande omfattning utgörs av mulljord, sten, grus, silt och sand, även 

tegel har påfunnits i fyllningen. Härunder påträffas lerig morän. I en 

provpunkt (18M005) har ett lager av torrskorpelera påträffats på den leriga 

moränen (under fyllning). 

Vattenkvoten i jorden ligger mellan 4-20 %.  

Utförda trycksonderingars nedträngningsdjup varierade mellan ca 1,5 till 

drygt 2 m djup, enligt att sonden ej kan neddrivas ytterligare enligt för 

metoden normalt förfarande. Genom slagsondering har dock här 

konstaterats nedträngningsdjup ned till ca 6 till drygt 7 meter under 

markytan, motsvarande omkring +83 – 84, med stopp på block eller berg. 

5   GRUNDVATTEN 

Två st grundvattenrör installerades i punkt 18M003 respektive 18M005. 

Grundvattennviån uppmättes till +88,5 i båda punkterna vilket motsvarar 

1,3 m respektive 1,2 m under markytan. 

6   TJÄLFARLIGHET 

Jorden (torrskorpelera och lermorän) bedöms tillhöra tjälfarlighetsklass 4 

och materialgrupp 5A. 

7   STABILITET 

Det bedöms ej föreligga några stabilitetsproblem inom området. Detta 

med hänsyn till planerad byggnation samt rådande jordlagerförhållanden. 

8   SÄTTNINGAR 

Sättningsproblematik bedöms ej föreligga såvida organisk jord och ytligt 

förekommande löst lagrad jord utskiftas före grundläggning. 

9   RADON 

Radonmätning har utförts i två punkter med s.k. ROAC-detektorer. 

Mätvärdena uppgår till 42 respektive 34 kBq/m3 (se även bilaga 4) vilket 

innebär att marken skall klassas som normalradonmark som ligger i 

intervallet 10-50 kBq/m3. Detta betyder att byggnader skall uppföras med 

radonskydd.  

10   GRUNDLÄGGNING 

Grundläggning av byggnader kan utföras på frostskyddad nivå med sulor, 

alternativt förstyvad bottenplatta, på naturligt lagrad jord eller väl packad 

fyllning (sedan allt organiskt material borttagits). Grundläggning kan 

utföras enligt SS-EN 1997-1 Geoteknisk kategori GK1 (där så är möjligt). 



Novisen 2, Vadstena kommun                                                       

PM – Geoteknik 180911  

  

7 (9) 

Tillåtet grundtryck fd sättes till 100 kPa på torrskopelera och 150 kPa på 

lerig morän.  

Grundsulor får ej utföras smalare än 0,5 m. Eventuella uppfyllnader ska 

medräknas i belastningen för konstruktionen.  

Fyllning/packning skall utföras enligt AMA Anläggning. 

Geotextil på schaktbotten som materialskiljande lager förordas. 

Innan fyllning skall schaktbotten besiktigas av geotekniskt sakkunnig. 

11   SCHAKTNING 

Schaktens släntlutning är till stor del beroende av jordens egenskaper, 

schaktdjup, väderlek, hur lång tid schakten ska stå öppen samt 

grundvattennivåer och bör därför anpassas till rådande förhållanden på 

platsen. 

Vid schaktning i siltig jord finns risk för ytuppmjukning och utflytning av 

slänter vid vattenövermättnad på grund av t ex regn. För att begränsa 

utflytning av slänter kan dessa övertäckas vid regnväder. Schakt skall 

utföras i torrhet med länshållning av schaktgrop. Vid schaktning under 

grundvattenytan och samtidig länshållning av schakten finns risk för 

erosion och bottenuppluckring. Om det är aktuellt med schaktning och 

återfyllning under grundvattennivån krävs att detta studeras och planeras 

särskilt innan arbetet påbörjas. 

All schaktning skall utföras enligt handboken Schakta Säkert (Svensk 

Byggtjänst, SGI/SBUF 2015). 

12 DAGVATTENHANTERING 

Befintlig dagvattenavledning sker huvudsakligen via infiltration i gräsytor 

samt på markytan mot nordost inom området. I nordost inom området 

finns mindre diken för avvattning av åkermark, dessa leds vidare till ett 

större dike som slutligen mynnar i sjön Vättern. Sjön Vätterns vattenyta, 

som är reglerad, ligger normalt på +88.95 (RH2000). 

Befintlig grundvattennivå (ca +88,5), som uppmätits i två grundvattenrör, 

bedöms idagsläget vara lägre än vad som är normalt för området. 

Infiltration inom hela det aktuella området är begränsad på grund av täta 

jordar och grundvattennivån relativt nära markytan. 

Vid exploatering ska följande beaktas: 

• Fördröjningsåtgärder bör utvecklas inom området med till exempel 

täckdiknings-/avvattningsstråk med makadamfyllningar. Stråk och 

markytor som är uppbyggda med både gräs och grus-/makadam 

rekommenderas. Det kan även vara fördelaktigt att utföra hårdgjorda 

ytor, exempelvis parkeringsytor, med gräsförsedda rasterytor. 
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• Dagvatten från tak och hårdgjorda ytor ska avledas ovan mark mot 

gräsytor och avvattningsstråk. Lagom trög avledning ska eftersträvas i 

gräsytor mellan hårdgjorda ytor och avvattningsstråk. 

Överskottsvatten leds på markytan mot avvattningsstråk/dike eller om 

möjligt via dagvattenledning. 

• Dränering för husgrund ska utformas med hög kvalitet, så att 

allvarliga konsekvenser undviks. 

• Byggnader behöver skyddas mot ytligt dagvattenflöde från såväl 

omgivande mark och den egna tomtmarken genom höjdsättning, 

marklutningar etc. 

13 ÖVRIGT 

De geotekniska förhållandena är sådana att de ej hindrar eller ger allvarliga 

restriktioner för pågående detaljplanearbete.  

Det skall observeras att undersökningen är översiktlig. 

I samband med detaljprojektering, då bland annat byggnadernas läge och 

utformning är känd,  rekommenderas att en mer detaljerad utredning utförs 

varvid bl.a. ytterligare geoteknisk parametrar för Geoteknisk klass 2 kan 

bestämmas.   

Fyllning får inte utföras med eller mot tjälad jord. Packningskontroll bör 

utföras där fyllning >1 m utförs för byggnader. 
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Sektion/borrhål 

Djup/nivå
Benämning

Vatten-

kvot

w

%

Konflyt-

gräns

wL

%

Tjälfarl  

klass

Mtrltyp 

enl. tab. 

CB/1 

AMA- 17

Anm

18M001

0-1,0 Mörkbrun FYLLNING /mulljord sand grus silt/ 12 Rötter, tegel

-1,5 Mörkbrun siltig sandig lerig MORÄN 10 4 5A Mkt sand

18M002

0-1,0 Ljusbrun FYLLNING /sten grus sand/ 4 Tegel

18M003 Uppmätt gvy i rör 1,3mumy (180810).

0-0,4 Mörkbrun FYLLNING /sand lera mulljord/ Enl. fältprotokoll

-1,0 Brun siltig sandig lerig MORÄN 13 4 5A Mkt sand

18M004

0-0,5 Mörkbrun FYLLNING /mulljord sten grus silt sand/ 11 Rötter, tegel

-1,0 Brun sandig siltig lerig MORÄN 11 4 5A

18M005 Uppmätt gvy i rör 1,2mumy (180810).

0-0,4 Mörkbrun FYLLNING /mulljord sten grus silt sand/ 10 Rötter, tegel

-1,0 Brungrå siltig TORRSKORPELERA 20 4 5A Varvig

-1,6 Brun sandig siltig lerig MORÄN 20 4 5A
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