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Sammanfattning 

 

Sedan sommaren 2008 bygger Svevia AB pendeltågstation i Kimstad. I samband 

med detta vill byalaget göra en stensättning och illustration av Motalaspännet för 

att uppmärksamma fyndet av spännet som gjordes på 1800-talet, i just Kimstad. 

Spännet, som är av guld och ädelstenar med en diameter på nästan 20 cm, tros 

vara från 1300-talet och har en något oviss historia om var det är gjort samt vem 

som kan ha burit spännet.  

Denna rapport och examensarbete syftar till att presentera ett illustrationsförslag 

av Motalaspännet där material, placering, grundläggning samt kvantiteter och pris 

redovisas.  Utgångspunkten för arbetet var att diskussioner mellan författaren, 

byalaget och handledaren skulle föras vid framarbetningen av förslaget.  Byalaget 

presenterade i startskedet ett eget illustrationsförslag. Med hjälp av det förslaget, 

tillsammans med författarens förlag, har ett slutgiltigt förslag arbetats fram. 

I rapporten finns mer information om vilka material som valts samt vilka aspekter 

författaren tagit hänsyn till vid projekteringen, däribland risken för vandalism, 

geotekniska förhållanden samt drift och underhåll.   

Om stensättnigen blir verklighet eller inte återstå att se då beslut i skrivande 

stund inte är taget. 
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Abstract 

Since the summer of 2008, Svevia AB has been building a train station for 

commuting traffic at Kimstad. In connection with this project, the local 

householders’ association wishes to produce a cobble stone monument of the 

Motalaspännet (Motala golden buckle). The purpose of this is to raise 

attention to the finding of this unique piece of jewelry, which just happened to 

take place in Kimstad in the 19th century.  

The piece itself, which is made from gold and assorted gems, has a diameter of 

almost 20 cm and is believed to have been crafted in the 14th century, but its 

history is unclear and its craftsmen  and its wearer is unknown.  

The purpose of this thesis is to present an illustrated monument proposal 

where materials, placing, emplacement, material quantities and price have all 

been calculated.  

As foundation for this thesis lay discussions between the author, the local 

householders’ association and the author’s supervisor. Initially, the 

association presented a proposal of their own which have, along with the 

work of this author, resulted in a final proposal. 

 This thesis contains detailed information about chosen materials as well as 

aspects of concern studied through the process of investigation, e.g. the risk of 

vandalism, the geotechnical situation, and questions regarding operation and 

maintenance.  

At the moment of writing, the realization of the project is still under debate.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Svevia AB är en av Sveriges ledande driftentreprenörer och ett av de största företagen inom väg och 

anläggning i landet. Deras kärnverksamhet är att bygga och sköta Sveriges vägar och infrastruktur 

genom nybyggnation eller genom att sköta drift, service och underhåll.  Uppdragen kan omfatta 

alltifrån vägar, gator till järnvägar och hamnar.  

I juni 2008 gav Norrköpings kommun Svevia i uppdrag att bygga Kimstad pendeltågstation. 

Entreprenaden påbörjades i juli samma år och beräknas vara klar under 2009. Under arbetets gång 

har det uppkommit önskemål från byalaget i Kimstad om ett tilläggsarbete. Arbetet innebär en 

stensättning och illustration av Motalaspännet. 

Spännet tros vara från början eller mitten av 1300-talet men fyndet av spännet gjordes inte förrän 

under 1800- talet, i just Kimstad. Byalaget vill uppmärksamma och synliggöra detta fynd genom att 

göra en illustration av spännet och placera det i anslutning till stationsområdet.  

1.2 Syfte  
Examensarbetets syfte är att ta fram minst två förslag på utseende samt förslag på placering, storlek, 

material, grundläggning. Även mängder och priser för Motalaspännet ska tas fram.  

Detta innebär att göra en planering för arbetet och delta från idéstadiet till (nästan) färdig produkt. 

Om stensättningen blir verklighet eller ej beslutas efter att framarbetat förslag har presenterats för 

beställaren.  

Storlek på illustrationen av spännet kommer att vara ca 6 meter i diameter exklusive en 

vegetationszon på två meter. 

1.3 Frågeställning 
Vid arbetet med denna rapport kommer texten att behandla ett antal frågor. Frågorna som 

behandlas är följande. 

1) Hur framträder detaljrikedomen när motivet ska synas på lite längre avstånd och vilka detaljer 

prioriteras? 

2) Vilka material på smycket och omgivningen lämpar sig bäst med tanke på spännets storlek?  

3) Hur ska spännet grundläggas?  

4) Vilka kvantiteter och priser handlar det om? 

1.4 Metod 
Examensarbetet inleds med litteraturstudier om Motalaspännet och dess historia. Även studier 

gällande bl.a. materialval och drift och underhåll görs.  Vad gäller detaljrikedomen för spännet, och 

till viss mån även materialval, kommer diskussioner föras med Kimstads byalag. Tillverkares och 

leverantörers utbud styr också materialvalet då antalet leverantörer inte bör vara för stort ur 

ekonomisk och logistisk synpunkt.  

Illustrationsförslagen arbetas fram med programmet AutoCAD 2009 Architecture för att få en 

uppfattning om hur stenar kan placeras för att bevara spännets form och karaktäristiska drag. 

Programmet har även underlättat arbetet med materialval ur estetisk synvinkel då flertalet 

materialstrukturer finns lagrade i programmet. 
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Förslaget som tagits fram har visualiserats i 3D för att tydligare visa spännets utseende och 

detaljrikedom samt utseendeförändringar beroende på avstånd. Detta har gjorts i AutoCAD 2009 

Architecture. Visualiseringen används också för att bestämma kvantiteter av de olika materialen i 

spännet. Visualiseringen ger även en bra bild på hur detaljrikedomen framträder på olika avstånd. 

Leverantörers priser bestämmer kostanden för utsmyckningen. 

Efter att ha tagit del av geoteknisk och miljöteknisk undersökning kan grundläggningen bestämmas. 

För dimensionering av överbyggnaden används Svensk Markbetongs bok ”Beläggning med plattor 

och marksten av betong”, andra upplagan 2002. Beräkningen görs manuellt. 

1.5 Avgränsningar 
Examensarbetet fokuseras på fråga 1 och 2 i frågeställningen ovan då dessa är de centrala frågorna i 

arbetet. Hänsyn kommer inte att tas till hur ytvegetationen kommer att se ut utanför 

vegetationszonen då detta inte är väsentligt. Jag kommer heller inte att titta på hur eventuell 

belysning ska se ut för att lysa upp spännet kvälls- och nattetid.  

De två avslutande frågorna som berör grundläggning samt kvantitet och pris kommer att behandlas 

och fördjupas i mån av tid.  

1.6 Struktur 
Rapportens struktur följer i stort sätt arbetsgången för examensarbetet i kronologisk ordning. 

Rapporten inleds med ett avsnitt om Motalaspännet där dess utseende och historia beskrivs. Efter 

det presenteras förslag på illustrationer av spännet, tre stycken av författaren samt det förslag som 

byalaget själva gjort.  

Efter det följer ett avsnitt som tar upp några av de krav som ställs på spännet och stenläggningen, 

såsom material, vandalism samt drift och underhåll. Här spelar den geotekniska och miljötekniska 

undersökningen in, vilken finns sammanfattad i rapporten. Även grundläggning tas upp i detta 

avsnitt. 

Därefter följer avsnitt som beskriver överbyggnadens utseende samt dimensionering av den. Här görs 

två dimensioneringsförslag beroende på spännets placering. 

Avslutningsvis, i empirin behandlas kvantiteter och priser för spännet. Dock är prissättningen 

ofullständig då tiden för detta moment inte riktigt räckte till.  

Efter empirin följer resultatdelen som presenterar det framarbetade förslaget. Här tas bl.a. utseende, 

placering och grundläggning upp. Avslutningsvis finns en diskussion och framtagna slutsatser. 
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2 Empiri 

2.1 Motalaspännet 
Motalaspännet är ett spänne i guld och ädelstenar med diametern 19,2 cm, se figur 1. Spännet 

består av en rund, svagt kupig skiva med profilerad kant med pärllist. Spännet har radialt utgående 

eller cirkelrunda skenor med uppbärande bilder av chimäror1, lejon, gripar och örnar växlande med 

slipade och oslipade ädel- och halvädelstenar; rubiner, smaragder, safirer, opaler och ametister.  En 

mer förklarande bild av Motalaspännet som visar detaljernas placering finns att se i Bilaga 1. 

I mitten av spännet finns ett sexpass med spetsigt utdragna lober och i var och en av dessa finns en 

dansande, bockfotsförsedd figur, varannan fiolspelande manlig figur och varannan kvinnlig figur med 

harpyevingar kring underkroppen. I sexpassets centrum finns en stor oslipad safir och lobernas 

spetsar är besatta med varsin mindre oslipad safir. I 

svicklarna mellan lobernas spetsar sitter planslipade 

rubiner. Utanför lobernas spetsar är en ring lagd, smyckad 

med chimäror ömsevis vända till och från varandra. I varje 

mellanrum mellan dem finns en liten oslipad blå sten. 

Utanför denna ring följer ännu en ring, bestående av örn-, 

lejon- och gripfigurer växlande med röda, gröna och blå 

stenar. Dessa sitter på en skena av guld. Samma sorts skena 

går från centrum ut till spännets kant och avslutas med en 

större sten i varierande material, och är tolv till antalet. I 

var och ett av mellanrummen mellan dessa stenar sitter 

mindre runda stenar med ett litet likarmat kors i guld under. 

(af Ugglas, 1933.)  

Motalaspännet är från 1300-talets tidigare del eller mitt och räknas till ett av de förnämsta exemplen 

på 1300-talets juvelerarkonst (Södergren, 2005). Fyndet gjordes 1818 vid Kimstad kvarn, en kvarn 

som sedan blev en banvaktstuga (Rudström, 2002) . Spännet antas vara tillverkat i Paris (Markus, 

2006). Historien för spännet från dess tillverkning är inte känd förrän det fiskades upp i Motala ström 

år 1818 (af Ugglas, 1933).   

Enligt af Ugglas (af Ugglas, 1933) har 

spännet troligtvis tillhört Linköpings 

domkyrka, vilket Markus (Markus, 2006) 

styrker.  Då Munkeboda gård ligger i 

närheten av fyndplatsen drogs slutsatsen 

att spännet måste ha ägts av en biskop, 

som tappat spännet någon gång under 

sina färder i trakten. Dock är 

bevisföringen otillräcklig för att kunna 

dra denna slutsats då även kungar vid 

den här tiden kunde bära stora 

                                                           
1
 Chimär, eller Chimaira, från grekiskans ”get”. Chimaira var ett fruktat monster i grekiskans mytologi. Hon 

föddes med tre huvuden i ett lejons kropp. (Wikipedia 2009) 

Figur 1. Motalaspännet sett framifrån. 

Figur 2. Motalaspännet sett från sidan. 
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bröstsmycken i ceremoniella sammanhang.  Det sägs också att spännet kan ha tillhört drottning 

Blanche av Namur som var gift med den svenske kungen Magnus Eriksson (1332-1364).  

Motalaspännet kan alltså lika gärna ha tillhört en kung eller drottning, som en biskop. (Markus, 2006 

och Södergren, 2005.)   

2.2 Förslag på illustrationer 
Vid illustration av Motalaspännet blir detaljrikedomen avgörande för dess utseende då det är viktigt 

att de framträdande dragen i spännet belyses, samtidigt som det inte får bli för mycket detaljer. Det 

är också viktigt att detaljrikedomen tar hänsyn till avståndet mellan spännet och betraktarens ögon.  

På marknaden finns ett stort utbud av material som lämpar sig bra till illustration av Motalaspännet. 

Exempel på detta är gatsten av granit, platsgjuten betong eller marksten av betong. Vid materialval 

bör även stenläggningens storlek och form samt placering och omgivning iakttas. Andra faktorer som 

bör beaktas är drift- och underhållsbehoven för materialet. Även vandalism bör beaktas.  

Stenläggningens storlek är ca 6 meter i diameter exklusive två meters vegetationszon. 

Vegetationszonen skyddar spännet från att vegetation växer in i och över spännet och på så sätt 

förstör dess utseende. Spännet kommer att placeras i en slänt, alternativt i marknivå på en gång- och 

cykelväg.  

Vid framarbetning av illustrationsförslagen använde jag mig av 

AutoCAD 2009 Architecture för att få fram förslag på hur 

stenläggningen kan se ut samt stenarnas placering, se figur 3. För 

att färglägga förslagen använde jag mig av färgpennor som gav 

ett verklighetstroget utseende på stenläggningen. 

I de framarbetade förslagen har jag försökt att behålla de 

karaktäristiska detaljerna i spännet. För att anamma den runda 

formen på spännet väljer jag att lägga marksten i cirkelform. Även 

sexpasset i mitten av spännet är väsentligt samt svicklarnas 

rubiner och de tolv yttre stenarna (som skenorna avslutas med). 

Dessa detaljer kommer att finnas med i samtliga förslag som 

presenteras nedan.  Jag har även tagit hänsyn till avståndet som är en viktig faktor. Spännet läggs 

med fördel med en kupad form som framhäver sexpasset i mitten. Detta, tillsammans med den 

nivåskillnad som G-stöden ger, gör att hela spännet framträder mer och utmärker sig jämfört med sin 

omgivning. Den kupade formen gör att spännet efterliknar originalet. 

Med fördel används bilden i Bilaga 1 för att klargöra vilka detaljer som illustreras i förslagen. 

2.2.1 Förslag 1 

I det första förslaget väljer jag, förutom ovan nämnda detaljer, att 

belysa ringen med chimäror och stenar, se figur 4. För att inte få 

för mycket detaljer i mitten av smycket flyttas ringen ut något. 

Detta gör att spännet känns luftigare och inte så hoptryckt om 

man ser det på avstånd. Den yttre ringen med örn-, lejon- och 

gripfigurerna tas bort för att förstärka luftigheten ytterligare.  

Figur 4. Illustrationsförslag 1. 

Figur 3. Förslag på stenläggning. 
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För att behålla spännets varma guldfärg väljer jag att lägga en marksten med varm färg över hela 

spännet för att få en enhetlig känsla. Stenen är gyllensandfärgad och har en beigegrå yta med en 

varm ton. Sexpasset, ringen och mittenstenen får en mörkgrå färg.  

Stenarna i svicklarna har fått en vit färg för att skapa en konstrast i spännet. I sexpassets lober läggs 

runda grå plattor. De tolv yttre stenarna får en gråsvart färg för att markera ytterkanten, tillsammans 

med gråa G-stöd, se figur 9. G-stödet gör att stenläggningen kommer upp något över marknivån. 

Utanför spännet läggs ett jämntjockt lager makadam för att göra en fin inramning av spännet och 

stenläggningen. 

Förslaget illustrerar spännet på ett väldigt enkelt sätt där de mest karaktäristiska dragen finns med. 

Jag har valt färg på stenarna för att få tydliga kontraster som markerar de olika detaljerna som 

illustreras. 

2.2.2 Förslag 2 

I nästa förslag låter jag skenan med örn-, lejon- och gripfigurer 

stå i centrum och tar bort ringen med chimäror, se figur 5.  

Som i första förslaget väljer jag sten i färgen gyllensand för att 

få en varm ton. Sexpasset och skenan får samma gråsvarta färg 

som tidigare. Även mittstenen och de tolv yttre stenarna får 

samma färg. I sexpassets lober placeras vita stenar, alternativt 

ljusstenar. Ljusstenarna får en neutral gulvit färg som lyser upp 

stenen (Benders, 2009).  

Som avslut läggs G-stöd och ger en nivåskillnad mellan spännet 

och makadamen som läggs utanför som vegetationsskydd. 

I förslaget mister spännet sin karaktäristiska ring med chimäror och stenar som gör att det blir ett 

litet avstånd mellan sexpasset och de yttre stenarna. Spännet känns uppdelat i två delar, en yttre 

med G-stöden, ringen med örn-, lejon- och gripfigurer samt de tolv skenstenarna, samt en inre ring 

med sexpasset och svicklarnas stenar. Mellan dessa ringar skapas en relativ stor yta som delar upp 

smycket, vilket gör att spännet inte blir lika effektfullt som första förslaget vad gäller att efterlikna 

Motalaspännet. 

2.2.3 Förslag 3 

Det tredje och sista förslaget är en sammanslagning av de två första förslagen med både skenan med 

örn-, lejon- och gripfigurer och ringen med chimöror . Förslaget är alltså mer detaljrikt än föregående 

förslag, se figur 6.  

Det som skiljer från föregående förslag är att sexpasset och 

skenan med örn-, lejon- och gripfigurerna får en terrakottafärgad 

sten istället för gråsvart. Lobernas stenar i sexpasset är som 

tidigare i en grå färg som passar bra till det terrakottafärgade 

sexpasset. Svicklarnas stenar är fortfarande vita, vilket gör att det 

blir en konstrast till all mörk sten. Alternativt går det även här att 

välja en ljussten som får en gulvit färg och lyser upp spännet 

kvälls- och nattetid.  

Ytterst ligger ett grått G-stöd som ger en nivåskillnad till 

Figur 5. Illustrationsförslag 2. 

Figur 6. Illustrationsförslag 3. 
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makadamen, som också det är grått.  

Förslaget är som nämnts tidigare mer detaljrikt än de tidigare förslagen. Det är också fler färger i 

spännet som gör att det kan bli rörigare än de andra förslagen, både på kort och lite längre anstånd. 

Dessutom är ringen med chimäror och stenar inte utflyttad som i den första förslaget vilket gör att 

det blir många detaljer i mitten av spännet. Samtidigt kommer skenan med örn-, lejon- och 

gripfigurer visa endast antydan till cirkel då den är i liknande färg som övrig sten, vilket tonar ner 

skenan något.  

2.3 Byalagets förslag och åsikter 
Vid tidpunkten då byalaget kom med önskemålet om att göra en illustration av Motalaspännet hade 

de själva gjort ett förslag på hur de ville att illustrationen kunde se ut, se figur 7. Förslaget är relativt 

likt det första av de tre förslagen ovan vad gäller detaljrikedomen, dock ha de valt andra material.  

Alla runda stenar vill de ha som svarta bumlingar, både de tolv 

yttersta stenarna, centrumstenen och de sex stenarna i 

svicklarna. Sexpassen och ringen med chimäror består av en 

dekorsten i rödmelerad färg. Loberna i sexpassen har en 

gulliknande färg. Övrig yta på stenläggningen är smågatsten, lagt i 

rader över hela spännet.  

Förslaget är relativt enkelt. På lite längre avstånd kommer de 

yttre tolv stenarna och centrumstenen att vara centrala detaljer.  

Vid påbörjandet av examensarbetet var tanken att diskussioner 

skulle föras med byalaget. Detta för att underlätta arbetet och för 

att få regelbundna diskussioner och idéer om utförandet m.m. 

Dock uteblev det första inplanerade mötet på grund av sjukdom och efter det har det tyvärr inte 

funnits tid för möte. Detta har gjort att åsikter från byalaget inte har inkommit och kommer därmed 

inte att vägas in i det slutgiltiga förslaget. Dock har diskussioner förts regelbundet med handledaren 

Niklas Engström samt övriga medarbetare på Svevia. 

2.4 Materialval  
Vid val av material för stenläggningen har mina förslag på illustrationer samt byalagets förlag och 

åsikter samspelat för att få fram ett slutgiltigt förslag. Materialen som har valts tar hänsyn till 

detaljrikedomen i spännet samt övriga krav såsom vandalism och underhåll.  

Vidare har förslag på spännets placering tagits fram vilket innebär att överbyggnaden kan 

dimensioneras.  Detta görs dock i ett senare avsnitt i rapporten.  

2.4.1 Marksten och G-stöd  

Större delen av spännet består av marksten men även G-stöd i betong samt 

plattor, se figur 8 och 9. Samtliga material är relativt lätta att arbeta med 

samt har litet drift- och underhållsbehov.  

Marksten består av ballastmaterial, cement, tillsatsmedel och eventuell 

färgpigment. Beroende på vilken leverantör som väljs kan markstenen även 

bestå av olika tillsatsmedel, såsom flyttillsatsmedel och luftporbildande 

Figur 7. Byalagets illustrationsförslag. 

 Figur 8. Marksten. 
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medel. (Nordform, 2006) 

Marksten läggs vanligtvis maskinellt men kan även läggas manuellt. Det krävs inga driftinsatser för att 

markstenen ska uppfylla sin funktion. Markstenen är återanvändningsbar och betongen kan krossas 

och användas som ny ballast i betong eller som fyllnadsmaterial. Dock är den inte brännbar.  

Jämfört med markstenen innehåller G-stöd något mindre flyttillsatsmedel 

samt lim. G-stöd läggs alltid manuellt. Det krävs inga driftinsatser för att G-

stödet ska uppfylla sin funktion. Utöver detta gäller samma sak som för 

markstenen. (Nordforms byggvarudeklaration, 2006) 

G-stödet är ca 15 cm högt vilket gör att det blir en nivåskillnad mellan 

markstenen och makadamen som läggs utanför. Detta ger spännet ett 

tydligare avslut och framträder bättre i omgivningen. 

2.4.2 Makadam 

Makadam är krossad sten som ofta används till dränering, garageplaner och 

gångar. Materialet kan även användas vid asfalts- och betongtillverkning.  

(Sellén, 2009).  

I detta syfte används makadam för att skydda vegetation från att gro och 

växa in i spännet. Makadam har en dränerande funktion vilket gör att vatten 

inte lägger sig på ytan och därmed försvårar att ogräs och mossa börjar gro.  

2.5 Vandalism  
Risk för vandalism och förstörelse finns alltid då man bygger på allmän eller icke-övervakad plats. De 

olika typer av vandalism som är aktuellt i detta fall är klotter, bortforsling av enskilda stenar eller 

makadam, samt annan övrig förstörelse.  

På marknaden finns ett antal klotterskydd att välja mellan, både för glas och för betong. Det finns 

även speciella klotterskydd beroende på om materialet behöver andas eller inte. Ett klotterskydd 

som används på underlag som betong och de flesta stensorter är ett klotterskydd baserat på silan 

och vax. Silanet gör underlaget mycket hydrofobt (vattenavstötande). Skyddet appliceras på ytan och 

gör det enkelt att avlägsna färg eftersom klottret inte kan tränga in i underlaget. Oftast räcker det 

med att sanera med bara vatten som sköljer bort klottret tillsammans med en del av vaxet. Om 

skyddet försämras eller om för mycket vax sköljs bort läggs ny vax på. Silanet tränger in i det översta 

ytlagret hos markstenen vilket gör att ytan skyddas bättre än om klotterskydd utan silan används 

samt ger en mycket vattenavstötande yta. Ytans utseende blir inte nämnvärt förändrad vad gäller 

utseende och struktur. Klotterskyddet appliceras i ett tunt lager som gör att färg och struktur 

bevaras. Dock kan reflektioner av ljuset öka om för mycket klotterskydd appliceras på ytan. 

(Klotterkonsulten, 2009) 

För att undvika att enskilda stenar plockas bort läggs stenarna så pass tätt och fogas ordentligt för att 

försvåra detta. G-stöden gjuts i jordfuktig betong, vilket försvårar upplockning, även av närliggande 

stenar.  

Utanför G-stöden läggs makadam. Makadam är relativt lätt att plocka bort och utgör därför risk för 

vandalism och bortplockning. Dock anser jag att det tydligt framgår att makadamen ingår i 

utsmyckningen för spännet och på så sätt inte löper risk för att plockas bort m.m. 

Figur 9. G-stöd. 

Figur 10. Makadam. 
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2.6 Drift och underhåll  
En markstensbeläggning av betong kan ha en livslängd på mer än 50 år om den är rätt konstruerad. 

Den tekniska livslängden är beroende av ett antal faktorer såsom projektering, dränering och 

utförande/dimensionering. En korrekt projektering och bedömning av terrassmaterial samt 

belastning ger en säkrare projektering och överbyggnad för stenläggningen.  Dessa faktorer ger 

längre livslängd på beläggningen samt mindre drift och underhåll. (Nordform, 2007) 

2.6.1 Drift och underhåll av marksten och G-stöd 

Driften av markstenbeläggning är enkel. Beläggningen i sig kräver inget underhåll, dock påverkas ytan 

över tid av slitage, väderlek och smuts m.m. Marksten av betong är känsliga för salthaltigt vatten och 

ren vägsalt, vilket innebär att halkbekämpning med saltning bör undvikas, speciellt första året. 

Förändringar utöver de som nämnts ovan har oftast ett samband med läggningsarbetet och om detta 

är fackmannamässigt utfört eller inte med tanke på bärlager, fogar och kantsäkring. Kantsäkring av 

G-stöden ska ske om det finns risk för att fordon kör nära kanten eller som det i detta fall, att 

beläggningen ligger i en slänt. Belastningen kan annars få stenarna att flytta på sig, vilket försämrar 

bärförmågan. Förutom belastningsrisken finns det även risk för sättningar. Med snabba åtgärder som 

återskapar och förstärker kanten begränsas skadeförloppet och kostnader för eventuellt underhåll. 

Detta gäller även för vegetation, såsom mossa och ogräs. Vid tidig påväxt avlägsnas ogräset med 

försiktig högtrycksspolning eller spolning med grovt grus. Mossa i fogarna kan skrapas bort.  

Problem med ogräs kan och bör förebyggas redan i anläggningsskedet då fogar ska fyllas ända upp 

med fogmaterial.  Otillräckligt fyllda fogar samlar med tiden jord som är en bra grogrund för ogräs. 

Avvattning och sättningar kan också ge ogrästillväxt. Om fogarna förblir relativt torra minskar risken 

för att ogräset ska gro. 

För att begränsa tillväxten av ogräs är det viktigt att fylla på med nytt fogmaterial regelbundet. Det är 

också bra att borsta beläggningen regelbundet så att tillväxten störs. Det viktigaste är dock att 

bekämpa ogräset direkt innan det hinner sprida sig. 

Vid läggning av G-stöd finns två tillvägagångssätt, antingen den kalla metoden där en sträng 

tunnflytande asfaltslösning (RAK-asfalt) rollas på underlaget och G-stödet läggs på plats innan det 

torkat, eller den varma metoden där förbehandling med RAK-asfalt görs och som ska torka innan G-

stöden monteras. G-stöden viks därefter upp för värmning innan de läggs tillbaka och fastnar då 

limmet kallnar. 

Underhållet för G-stöden är dylikt som för markstenen. Ogräs och jord sopas bort för att undvika att 

vegetation börjar växa mellan stenar.  

2.6.2 Drift och underhåll av makadam  

Underhåll för makadam ser likadant ut som för markstenbeläggningar.  Makadam kräver i sig inget 

underhåll även om materialet påverkas av väderlek m.m. över tid. Dock går det inte att sopa av 

makadamen som man kan med markstenen, vilket kan gör att mossa och ogräs kan gro om det är 

ogynnsamma förhållanden. Om ytan belastas rör sig inte makadamen nämnvärt. Dock kan materialet 

självpackas eller sjunka ihop och därför behöva regelbunden påfyllning av material. 

2.7 Geoteknisk undersökning och grundläggning  
En studie av den geotekniska och miljötekniska undersökningen konstaterar att området väster om 

stambanan och norr om Kimstadsvägen består mestadels av gräsbevuxen mark, se figur 11. Marken 
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är relativt flack med nivåer mellan +33 och +40. Området 

består av upp till 7 meter lera. I leran finns inslag av matjord, 

sand och siltskikt. Leran överlagras ställvis av upp till 4 meter 

fyllning. Fyllningen består av sten, grus, sand och lera. Under 

leran följer silt, sand och grövre jord på berg. (Göransson, 

2006) 

Öster om stambanan och norr om Kimstadsvägen består 

området av ett skogsparti samt åkermark. Marken lutar mot 

öster och stambanan med nivåer mellan +31 och +47. 

(Göransson, 2006).  

Beroende på var stenläggningen placeras kommer 

grundläggningen att se olika ut. Ett alternativ är att placera 

den i slänten mellan väg 215 (Kimstadsvägen) och blivande 

busslingan ner till busshållplatserna, se röda markeringar i 

figur 11. Ett annat alternativ är att placera stenläggningen i 

bussvändslingan i anslutning till bussållplatserna vid perrongen i norra änden av stationsområdet. 

Andra alternativ kan vara att placera stenläggningen på gång- och cykelvägen i bron under 

järnvägsspåren eller öster om spåren i slänten vid skogspartiet. 

Stensättningen kommer att vara relativt intakt och tungt. Om spännet 

placeras i slänten finns risk för att det släpper från underlaget och glider 

nedför i slänten. Detta kan förebyggas med extra grundläggning eller genom 

att förankra ett antal stenar mer än övriga. Ytterligare ett alternativ är att 

förankra stenläggningen med exempelvis ett L-stöd i nedkant.  

Om spännet däremot placeras på gång- och cykelvägen i bron under järnvägsspåren finns ingen risk 

för glidning. Däremot bör ett lägre G-stöd väljas för att överbyggnaden ska bli tillräcklig. 

Överbyggnaden får heller inte bli för hög med tanke på att tunneln kommer att snöröjas och sandas 

med traktor eller liknande. 

2.8 Överbyggnad 
Överbyggnaden som vilar på terrassen består av förstärkningslager, bärlager och beläggning, se figur 

13. Dessa lagers kornstorleksfördelning dimensioneras enligt AnläggningsAMA (Nordform, 2007). 

Mellan terrassen och överbyggnaden läggs en geotextil enligt AnläggningsAMA för att undvika 

materialvandring. Lutningen på färdig mark ska gälla för 

samtliga lager i överbyggnaden, alltifrån terrassnivå till 

beläggning. (NordForm, 2007)  

Förstärkningslagret som vilar på terrassen dimensioneras 

utifrån undergrundens tjälfarlighet, materialtyp och 

aktuell trafikbelastning. Över förstärkningslagret ligger 

bärlagret som utgör fundamentet för beläggningen. 

Bärlagret fördelar eventuella laster på den färdiga 

beläggningen ner till förstärkningslagret och terrassen så att deformationer och sättningar reduceras. 

Bärlagret ska dimensioneras så att dess hållfasthet är tillräcklig under hela driftstiden. En normal 

Figur 13. Principskiss överbyggnad. 

Kimstadsvägen 

Vänd-

slinga 

skogsparti 

terrass 

förstärkningslager 

bärlager 

sättsand 
marksten/plattor 

Figur 11. Översiktsplan Kimstad 
pendeltågstation. 

Figur 12. L-stöd. 
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tjocklek på bärlagret är 150 mm, men om trafikmängden är liten och terrassen består av berg kan 

lagertjockleken istället vara 80 mm. (Nordform, 2007) 

Över bärlagret ligger beläggningen. I detta fall består den av sättsand och marksten. Sättsanden läggs 

i ett jämntjockt lager, ca 30 mm, och får aldrig användas för att jämna ut nivåskillnader i 

underliggande lager. Mellan markstenen läggs fogsand. 

Fogen är en väsentlig del av beläggningen och det är viktigt att fogen är fylld under hela brukstiden 

för att beläggningen inte ska bli instabil. För att undvika sättningar ska ytan efter färdigställandet 

sopas ren och därefter packas lätt med en vibratorplatta eller liknande packningsmaskin. 

Vid tungt belastade ytor ska kantstöden vara väl förankrade, t.ex. satta i jordfuktig betong på alla 

sidor om beläggningen. Då den aktuella konstruktionen kan komma att placeras i en slänt med 

lutningen ~1:1 blir detta utförande aktuellt. Detta för att förhindra skjuvbrott. 

2.9 Dimensionering överbyggnad 
Vid projektering och dimensionering av en markyta med marksten är det nödvändigt att veta bl.a. 

materialtyper och tjälfarlighetsklasser samt storlek på överbyggnadskonstruktionen. Överbyggnaden 

dimensioneras för att klara de belastningar som kan uppstå under konstruktionens hela livslängd.   

Den metod som används för att manuellt dimensionera överbyggnaden här är hämtad från Svensk 

Markbetongs bok (Nordform, 2007). 

2.9.1 Alternativ 1, ingen trafiklast 

I första alternativet förutsätts att trafikmängden är noll. Detta ger följande överbyggnad.  

1. Trafikmängden är noll, vilket ger trafikklass G. 

2. Material i terrassen är t.ex. stenjord, grus och grusmorän, vilket ger materialtyp 2. 

(Materialtyp 3 ger samma resultat.) 

3. Trafikklass G och materialtyp 2 ger att den totala överbyggnadstjockleken 80 mm. Marksten 

50 mm, sättsand 30 mm, obundet bärlager på hela överbyggnaden. Detta ger ett 

förstärkningslager på 0 mm. 

4. Beräkningen av överbyggnadens tjocklek förutsätter en 50 mm tjock sten. I detta fall väljs 

tjockare marksten, 70 mm tjock. 

5. En 70 mm tjock sten istället för 50 mm innebär en ökning av förstärkningslagret. 

Förstärkningslagret tjocklek ökas med 30 mm. Detta ger marksten 70 mm, sättsand 30 mm, 

obundet bärlager 80 mm och förstärkningslager 30 mm. Totala överbyggnadens tjocklek blir 

210 mm. 

6. Förstärkningslagret ska i detta fall bestå av krossat material, justering av förstärkningslagrets 

tjocklek är därför inte aktuell. 

7. Terrassen bestå av bl.a. stenjord, grus och grusmorän, vilket ger tjälfarlighetsklass 1. Kartan 

på klimatzoner ger klimatzon 2. 

8. Kontroll av överbyggnadstjockleken med hänsyn till tjälfarlighet sker normalt inte i klimatzon 

1 och 2. Tjälfarlighetsklass 1 innebär dessutom att tjällyftning inte sker eller är obetydlig. 

Resultatet innebär att det kommer att finnas ett förstärkningslager på 30 mm, vilket kan vara något 

sparsamt i denna typ av konstruktion. Dock kommer ingen trafik eller fotgängare att belasta ytan, 

vilket gör att dimensioneringen ändå är acceptabel.  
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2.9.2 Alternativ 2, trafiklast 

För säkerhets skull görs en dimensionering för trafikklass GC som innebär att trafikering av enstaka 

fordon kan ske. Detta ger följande överbyggnad. 

1. Trafikmängd är noll, men denna gång väljer vi trafikklass GC  

2. Material i terrassen är t.ex. stenjord, grus och grusmorän, vilket ger materialtyp 2. 

(Materialtyp 3, t.ex. siltigt grus och sandmorän, ger samma resultat.) 

3. Trafikklass GC och materialtyp 2, eller 3, ger den totala överbyggnadstjockleken 240 mm. 

Marksten 50 mm, sättsand 30 mm, obundet bärlager 80 mm. Detta ger ett förstärkningslager 

på 70 mm.  

4. Beräkningen av överbyggnadens tjocklek förutsätter en 50 mm tjock sten. I detta fall väljs 

tjockare marksten, 70 mm. 

5. En 70 mm tjock sten istället för 50 mm innebär en ökning av förstärkningslagret. 

Förstärkningslagret tjocklek ökas med 30 mm. Detta ger marksten 70 mm, sättsand 30 mm, 

obundet bärlager 80 mm och förstärkningslager 100 mm. Totala överbyggnadens tjocklek blir 

280 mm. 

6. Förstärkningslagret ska i detta fall bestå av krossat material, justering av förstärkningslagrets 

tjocklek är därför inte aktuell. 

7. Terrassen består av bl. stenjord, grusmorän och sandmorän, vilket ger tjälfarlighetsklass 2. 

Kartan på klimatzoner ger klimatzon 2.  

8. Kontroll av överbyggnadstjockleken med hänsyn till tjälfarlighet sker normalt inte i klimatzon 

1 och 2. Tjälfarlighetsklass 2 innebär dessutom att tjällyftning är obetydlig. 

Den största skillnaden mellan de två alternativen är förstärkningslagrets tjocklek. Beroende på 

stenläggningens placering väljs lämplig överbyggnad. Den avgörande faktorn för överbyggnaden är 

om spännet kommer att trafikeras av enstaka fordon med axellast mindre eller lika med 8 ton, eller 

ingen trafik alls. Om trafik förekommer ska trafikklass CG väljas. 

Jag förordar det första alternativet då stenläggningen placeras i slänten vid Kimstadsvägen. Detta 

eftersom stenläggningen syns mer då, samt att inga fordon kommer att belasta stenläggningen. 

Därmed väljs första alternativet på överbyggnad. För att uppmärksamma stenläggningen tydligare 

kan belysning av spännet vara ett alternativ. Detta gör också att spännet syns kvälls- och nattetid. 

Om spännet däremot placeras under bron för järnvägsspåren krävs att överbyggnaden utförds enligt 

alternativ två. Detta eftersom spännet kommer att utsättas för snöröjning, sandning och sopning 

under vinterhalvåret. Fordon som används till detta har en axellast på mindre än 8 ton, vilket är 

villkoret för trafikklass GC.  

2.10 Kvantiteter och pris 
Vid mängdning och prissättning av stensättningen finns flera alternativ att göra det på. Ett alternativ 

är att räkna och ta fram ett pris per sten. Ett annat alternativ är att göra ett överslag på hur många 

stenar som behövs per kvadratmeter, och får fram ett pris genom det. Det senare alternativet 

utnyttjas. 

I följande avsnitt mängdas och prissätts materialet för spännet och överbyggnaden. 
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2.10.1 Kvantiteter för spännet och dess överbyggnad 

Vid mängdning av spännet utnyttjas visualiseringen för att få fram det exakta antalet sten av varje 

kvalitet. Mängdningen görs genom att släcka övriga lager än just 

det som ska mängdas, t.ex. markstenen i gyllensand, se figur 14. 

Genom att använda funktionen region fås det exakta antalet 

regioner (stenar). För marksten i gyllensand är antalet 1795 st. 

Samma procedur görs för varje lager och stentyp, vilket ger det 

totala antalet sten som behövs till stenläggningen, se tabell 1. 

Vid stenläggnigen kommer en del sten att behöva kapas, vilket 

gör att det kommer att bli spill. Detta spill går delvis att använda 

till stenläggningen. Ingen hänsyn tas till detta, då det är svårt att 

uppskatta hur stor del av de kapade stenarna som går att 

använda igen.  

I tabellen nedan redovisas kvantiteterna för respektive illustrationsförslag. 

Stentyp Förslag 1 Förslag 2 Förslag 3 

Centrumsten 1 1 1 

Sexpasset 465 465 465 

Lobsten i sexpasset 6 6 6 

Svicklarnas stenar 6 6 6 

Chimär- och stenring 350 - 326 

Ring m örnar/lejon/gripar - 142 142 

Yttre stenarna 12 12 12 

G-stöd  24 24 24 

Övrig sten, gyllensand 1795 2003 1677 

Totalt antal sten, st 2659 2659 2659 

Tabell 1. Mängdning av illustrationsförslagen. 

Ur tabellen ovan kan man se att det skiljer lite mellan de olika förslagen. Stenarna för de tre detaljer 

där det skiljer sig åt av samma typ. Därför bör priset inte skilja dem åt nämnvärt.  

Förutom de stenar som krävs till själva spännet ska makadamen för vegetationszonen mängdas och 

prissättas. Arean som ska läggas är 𝐴 = 𝜋𝑟2 = π 8 − 6 2 = 87,965 m2. Beroende på tjocklek fås den 

volym makadam som ska användas. Tjockleken i detta fall väljs till 5 cm, vilket ger 𝑉 = 𝐴 ∙ ℎ =

87,965 ∙ 0,05 = 4,4 m3 makadam. 

Även överbyggnadens material ska mängdas. För att få fram mängderna för respektive material 

används formlerna i föregående stycke.  

Utöver det överbyggnadens stenmaterial som listats i tabell 2 nedan kommer det att läggas en 

geotextilduk. I storleksordning kommer denna att vara 201,06 m2 och läggas mellan 

förstärkningslagret och terrassen.  

För de två förslagen på överbyggnad gäller följande mängder.  

Figur 14. Marksten i gyllensand. 
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Material Överbyggnad 1 Överbyggnad 2 

Marksten med fogsand 7,92 7,92 

Sättsand 3,39 3,39 

Bärlager 16,08 16,08 

Förstärkningslager 2,01 6,03 

Total mängd, m3 29,40 33,42 

Tabell 2. Mängdning av överbyggnaden. 

Observera även att bärlager och förstärkningslager även läggs under vegetationszonen. Detta gör att 

sättsanden och markstenen utgår i detta område. 

2.10.2 Priser för spännet och dess överbyggnad 

För att få fram prisuppgifter för de tre illustrationsförslagen används leverantörens priser.  Vid val av 

leverantör har jag tittat på vilka leverantörer som används idag och därifrån valt en av dem, 

NordForm.  

Priserna för stenen är angivna i enheten kr/m2, vilket innebär omräkning från st/m2 till m2 för att få 

fram priset, se beräkningsexemplet som följer. (Nordform, 2009) 

Exempel:  I tabellen framgår, för Chimär- och stenringen, att åtgången av sten är 90,7 st/m
2
 och 

priset är 278 kr/m
2
. Detta ger: 

Chimär- och stenringens 350 st stenar ger 
350

90,7
= 3,86 m

2
, vilket ger priset 278 ∙ 3,86 = 

1073,08 kr. 

I tabellen nedan redogörs priset för respektive förslag. Priset anges exklusive mervärdesskatt och 

avser lastat på bil från Nordforms fabrik (Nordform, 2009). Detta kommer jag inte att ta hänsyn till 

vid mina beräkningar då detta kan variera stort från dag till dag samt beroende på vilken fabrik som 

stenen leveras från. Jag tar heller inte hänsyn till att det spill som blir när stenar kapas går att 

använda igen samt kostnad för kapning och delade pallar.  

Pris per stentyp Förslag 1 Förslag 2 Förslag 3 

Centrumsten 47 47 47 

Sexpasset 804,31 804,31 804,31 

Lobsten i sexpasset, grå 282 282 282 

Svicklarnas stenar, vit 336,80 336,80 336,80 

Chimär- och stenring 1 073,08 - 999,21 

Ring m örnar/lejon/gripar - 435,24 435,24 

Yttre stenarna 242,93 242,93 242,93 

G-stöd  2160 2160 2160 

Övrig sten, gyllensand 5 501,76 6 139,30 5 140,49 

Totalt pris, kr 10 447,88 10 400,58 10 447,98 

Tabell 3. Prissättning av illustrationsförslagen. 
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Priset för det tre förslagen skiljer sig inte nämnvärt. Det som skiljer är att den terrakottafärgade 

markstenen som finns i Förslag 3 är något billigare än de i grafit och gyllensand.  

För att kunna prissätta överbyggnaden ska bärlagrets och förstärkningslagrets kornstorleksfördelning 

dimensioneras enligt AnläggningsAMA. Detta kommer inte att göras och därmed kommer ingen 

prisuppgift att tas fram på grund av tidsbrist. Dock finns mängderna framräknade och kan användas 

vid eventuellt fortsatt arbete. 

Jag väljer att inte räkna något på vad det kostar att lägga stensättningen, dvs. antal stenläggare, 

arbetstimmar och lön. Detta för att det är svårt att bl.a. härleda specifika personalkostnader till ett 

specifikt arbetsmoment i ett byggprojekt.  

Det är heller inte helt säkert att stensättningen blir av eftersom Svevia i dagsläget inte vet om det 

finns tid och pengar avsatta för detta i projektet.  
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3 Resultat 

I följande avsnitt redovisas resultaten för examensarbetet. Här kan man läsa om hur illustrationen av 

Motalaspännet kan se ut samt dess placering och grundläggning. Även kvantiteter och priser tas upp 

lite kort. Om stensättningen blir verklighet eller ej återstår att se. I skivande stund har ännu inget 

beslut tagits.  

3.1 Illustrationsförslag och material 
Illustrationen ser i stort sett ut som i första förlaget av de som presenterats tidigare i rapporten. 

Förslaget illustrerar spännet på ett enkelt sätt där de mest karaktäristiska dragen finns med. Varför 

jag väljer just detta förslag är bl.a. för att de andra förslagen inte framhäver spännets karaktäristiska 

detaljer lika bra. Förslag 2 har en tendens att dela upp spännet i två ringar medan det tredje förslaget 

har för mycket detaljer. 

Baserat på ovanstående resonemang har förslag 1 valt till 

det slutgiltiga förslaget. Utifrån de skisser som gjorts samt 

AutoCAD 2009 Architecture har spännet visualiserats genom 

att först ha ritats upp i 2D och sedan i 3D för att få ett djup i 

bilden. Därefter har samtliga ytor erhållit färg och 

materialstruktur.  

Med hjälp av visualiseringen har spännet kunnat studeras på 

olika avstånd och från olika vinklar, vilket har lett till en 

storleksändring av de tolv yttre stenarna, se figur 15, 16 och 

17.  Dessa stenar är mindre, istället för 50 cm i diameter är de 

nu 30 cm i diameter. Detta gör att stenarna inte framträder lika 

mycket utan fokus läggs på spännets runda form, sexpasset, 

svicklarnas rubiner, de tolv yttre stenarna samt ringen med 

chimäror och stenar. Ringen har som i förslaget flyttats ut något 

för att få balans i spännets detaljer. Förflyttningen gör spännet 

mer luftigt och inte så rörigt i mitten. Spännet läggs i en kupad 

form med centrumstenen som högsta punkt. Spännets ytterkant, 

G-stöden, är ca 15 cm höga med visning på 6 cm, vilket gör att 

spännet träder fram tydligare.  

Jämfört med förslagen i figur 4 -6 har spännet i figur 15-17 en 

distinktare färg. Detta beror på att i en visualiseringen i AutoCAD 

gör ytorna homogena och mättade/icke-transparenta, vilket de 

blir när man använder färgpennor. Även färgvariationer hos 

markstenen förekommer, vilket det inte tagits hänsyn till i 

visualiseringen.  

Gällande materialval består spännet av marksten, G-stöd och 

plattor samt makadam i vegetationszonen. Samtliga material är relativt lätta att arbeta med och har 

litet drifts- och underhållsbehov.  

Figur 16. Illustrationsförlag av Motalaspännet 
sett uppifrån. 

Figur 15. Illustrationsförlag av 
Motalaspännet på avstånd. 

Figur 17. Delar av Motalaspännet i 
3D. 
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För att behålla spännets varma guldfärg används en gyllensandfärgad marksten till spännet. Stenen 

är 10,5x10,5x7 cm och färgen på stenen är beigegrå som ger en varm ton. Sexpasset, ringen och 

mittenstenen får en mörkgrå färg. Stenen i sexpasset har storleken 14x5x7 cm medan stenarna i 

ringen har samma storlek som tidigare stenar (10,5x10,5x7 cm). Mittenstenen är en betongplatta 

som kapats och har diametern 50 cm. 

Stenarna i svicklarna har en vit färg för att skapa en kontrast i spännet. Storleken på dessa är 30 cm i 

diameter. I sexpassets lober läggs runda gråa plattor med diametern 50 cm. De tolv yttre stenarna, 

diameter 30 cm, får en gråsvart färg för att markera ytterkanten tillsammans med de gråa G-stöden. 

G-stödet har en konvex form för att kunna läggas i en cirkel. Till radien 3,0 m krävs 24 st/varv, vilka 

har längden 78,5 cm. 

Utanför G-stöden läggs ett jämntjockt lager makadam för att göra en fin inramning av spännet och 

stenläggningen. Makadamen läggs på en yta av ca 88 m2 med tjockleken 5 cm, vilket ger 4,4 m3. 

Markstenen, plattorna och G-stöden behandlas med klotterskydd för att skydda spännet från klotter 

samt underlätta eventuell nerklottring. Klotterskyddet är baserat på silan och vax och appliceras på 

ytan. Klottret saneras genom att skölja av ytan med vatten. Om skyddet försämras kan mer vax 

appliceras för att få ett fullvärdigt klotterskydd. Klotterskyddet ger ingen nämnvärt 

utseendeförändring mer än att ljus reflekteras något mer jämfört med utan klotterskydd. 

Makadamen klotterskyddas ej.   

3.2 Placering och grundläggning 
Placeringen av spännet avgör hur överbyggnaden och grundläggningen ser ut. Eftersom möte med 

byalaget inte ägt rum har jag, tillsammans med handledaren, bestämt förslag på placeringen av 

spännet. För att spännet ska kunna synas så mycket som möjligt bör det placeras i slänten mellan 

Kimstadsvägen och busslingan. Detta innebär att spännet kommer att ligga i en slänt med lutningen 

1:1. I samband med det innebär detta att spännet inte kommer att utsättas för någon 

trafikbelastning.  Av de två förslagen som tagit upp i rapporten under avsnitt 2.9 väljs därför det 

första alternativet som ger följande överbyggnad, se figur 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18. Överbyggnadens dimensionering. 



 

17 

 

Mellan terrassen och förstärkningslagret kommer en kraftigare geotextilduk att läggas för att 

förhindra materialvandringar. Utöver detta kommer G-stöden att sättas i jordfuktig betong som 

förhindrar att spännet glider nedåt i slänten.  

3.3 Kvantiteter och priser 
Gällande kvantiteter för spännet finns detta redovisat i tabell 1 och 2 i avsnitt 2.10. Den totala 

åtgången på sten, plattor och G-stöd är ca 10 500 st och för överbyggnaden drygt 33 m3. Spännet 

kommer inte att utsättas för någon tyngre belastning, varför överbyggnad 1 i tabell 2 väljs. 

Vad gäller priset för spännet och överbyggnaden är det svårt att ge ett exakt pris eftersom det 

framarbetade förslaget inte tar hänsyn till bl.a. mervärdesskatt och frakt. Dock kan det fungera som 

en första fingervisning och användas för vidare arbete hos beställaren. Det är också svårt att säga var 

priset kommer att hamna på eftersom eventuella rabatter kan spela in. Ytterligare en faktor som 

inverkar på priset är om vissa stenar eller plattor används i andra detaljer på stationsområdet och 

dessa beställs tillsammans med de som specifikt ska användas till spännet. Därför vill jag inte ge 

något pris som senare kommer att ändras innan det slutgiltiga priset är fastställt.  
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4 Diskussion och slutsatser 

Nedan följer egna tankar och reflektioner kring examensarbetet. 

Att göra examensarbete på ett företag, och som i mitt fall vara ansvarig för en del av eller ett projekt, 

innebär stora möjligheter att få se hur branschen fungerar i verkligheten. Jag har bl.a. varit med vid 

stensättning, vilket gav mig god inblick i hur det fungerar i praktiken och vad som kan gå fel.  

Att välja material till en stensättning som är 6 meter i diameter innebär en stor utmaning. Det finns 

många material att välja mellan vad gäller färg, form, utseende, pris, underhållsbehov, 

materialsammansättning, tillverkningsmetod, hur materialet åldras/förändras med tiden och 

läggningsmetod m.m. som spelar in. Alla dessa faktorer ska samspela och kombineras på lämpligt 

sätt för att få bra resultat. Att arbeta ensam med detta har både för- och nackdelar. Den största 

nackdelen är att inte har någon att diskutera eller utbyta idéer med. Jag valde att läsa ett antal 

kataloger från leverantörer, vilket hjälpte mig att välja material och färg till Motalaspännet. Även 

visualiseringen har hjälpt mig att komma fram till det reslutat som erhållits, dels genom att studera 

spännet på olika avstånd, och dels genom materialval och materialkombinationer för spännet. Även 

min handledare Niklas Engström har varit delaktig i detta arbete med tips och kontaktuppgifter. 

Utgångspunkten för mitt examensarbete var att diskussioner skulle föras mellan mig, byalaget och 

handledaren för att bestämma material, placering m.m. men detta blev tyvärr aldrig av.  Att inte ha 

haft möte med byalaget har inneburit att jag fått anta vissa saker för att arbetet ska kunna slutföras. 

De viktigaste frågorna som jag anser har varit beroende av byalagets synpunkter är angående 

materialval samt placering av spännet. Gällande materialval hade byalaget själva ett 

illustrationsförslag som jag fick se. Även om jag tyckte att det var svårt att avgöra vilka material de 

hade valt framgick detaljrikedomen tydligt. Tillsammans med byalagets förslag och mina förslag 

tycker jag att jag kommit fram till ett bra resultat. Slutligen diskuterades frågan med min handledare 

och vi kom fram till ett slutgiltigt förslag. I och med detta kunde jag även bestämma grundläggningen.  

För val av material och detaljrikedom, samt för att se hur de framträder på lite längre avstånd 

använde jag mig av programmet AutoCAD Architecture, ett program som jag inte har arbetat med 

innan jag påbörjade mitt examensarbete. Att rita i 3D istället för 2D, som jag gjort under min 

utbildning, har gjort att detta moment har tagit mycket mer tid i anspråk än vad jag först planerade 

för.  Även om programmet är snarlikt det jag arbetat med tidigare, tog det ändå tid att bekanta sig 

med det och lära sig hur man ritar i en dimension till. Problemet blev dock inte lika stort som jag först 

befarade då det första inplanerade mötet med byalaget blev inställt. Det gjorde att jag fick mer tid på 

mig att färdigställa förslaget samt lära mig mer om programmet. 

Om stensättningen blir verklighet eller inte är i dagsläget svårt att svara på. Svevia anses kunna 

utföra jobbet om det finns ledig tid utöver redan tagna uppdrag, vilket det idag inte ser ut som att 

det gör. Vad det skulle kosta för Svevia att göra jobbet är svårt att uppskatta. Vad summan hamnar 

på beror på antalet stenläggare samt hur mycket merjobb det blir i form av stenkapning, 

grundläggning m.m. 
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6 Bilagor 

6.1 Motalaspännet  
 

Nedan följer en beskrivning av Motalaspännet med alla dess detaljer. 

 

Profilerad kant med pärllist 

 

Skena med lejon-, örn- och 

gripfigurer varvat med olika 

stenar 

 

Svicklarnas rubiner 

 

Stenar med ett litet likarmart 

kors i guld 

 

Sexpass med lober med tre 

manliga och tre kvinnliga 

figurer 

 

Ring med chimäror ömsevis 

vända till och från varandra 

 

Skenor från mitten och ut till 

spännets kant med en 

avslutande stor sten 

 

 

 

 


