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1. Uppdrag 
På uppdrag av Mark- och exploateringsenheten, Jönköpings kommun har Atkins Sverige AB utfört en 
översiktlig geoteknisk utredning inom del av fastighet Lekeryd 2:3 och Lekeryd 8:1. Jönköpings kommun 
arbetar med att ta fram en detaljplan för området. 

Undersökt område ligger i södra delen av Lekeryd. I nordväst gränsar området till en villatomt och Kyrkvägen 
och i öst gränsar området främst till villabebyggelse längs Södra vägen och Västergårdsvägen. I söder och 
väster gränsar området till intilliggande ängsmark. Omkring 300 m nordväst om området rinner Huskvarnaån 
och 700 m söder om området ligger Uddebosjön.  

Inom uppdraget har en översiktlig geoteknisk undersökning utförts. Undersökningens syfte var att översiktligt 
undersöka mark- och grundvattenförhållandena i området för att skapa underlag till kommande/pågående 
detaljplanearbete och projektering. 

Föreliggande PM är ett projekteringsunderlag baserat på översiktliga undersökningar och behandlar de 
generella förutsättningarna för området.  

2. Objektbeskrivning 
I framtagen översiktsplan, bostadsstrategi och utbyggnadsstrateg pekas Lekeryd ut som ett 
utbyggnadsområde för bostäder. Som en del i utbyggnadsprocessen detaljplaneläggs del av fastighet 
Lekeryd 2:3 och Lekeryd 8:1. 

Inom området planeras friliggande villor, radhus och ett område med mindre flerbostadshus. 
Flerbostadshusen ska likna mindre villor och uppförs i omkring 3 våningar. Inom planområdet anläggs även 
gator och va-ledningar. Detaljplanens utformning och läget för planerad bebyggelse har i dagsläget inte 
fastställts. Ett utkast för området redovisas i Figur 2-1 nedan.  

 

Figur 2-1 Utkast för bebyggelse inom området, Jönköpings kommun 2015-05-15  
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3. Styrande dokument 
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande bilaga. För planerad bebyggelse inklusive 
tillförande geokonstruktioner gäller nedanstående standarder och föreskrifter.  

Tabell 3-1 Planering och redovisning 

Styrande dokument eller standard  

BFS 2013:10 EKS 9 –Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av 
konstruktionsstandarder (eurokoder) 

SS-EN 1997-1 Svensk Standard, Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner Del 1 

4. Utförda undersökningar 
1981/1982 utförde Riksbyggen en geoteknisk undersökning i norra delen av området inför byggnation av fem 
bostadshus i två plan. Dessa byggnader har dock inte uppförts. Undersökningen redovisas som bilaga till 
MUR/Geo.  

I samband med framtagandet av denna PM utförde Atkins en översiktlig geoteknisk undersökning för 
området. Undersökningen redovisas i MUR/geo daterad 2015-05-22.  

5. Underlag 
Underlag för denna handling har varit: 

- Utförda geotekniska undersökningar 2015 och 1981/1982, se kap. 4 

- Grundkarta (dwg), erhållen av Jönköpings kommun 

- Utkast till programkarta, Jönköpings kommun 2015-05-15 

6. Geotekniska förhållanden 

6.1. Topografi och ytbeskaffenhet 
Undersökt område ligger i ett böljande landskap med partier av ängs- och åkermark, skogsområden och viss 
bebyggelse. Marken inom undersökt området består av åkermark. Ett parti i södra delen av området är sankt 
och brukas ej. Ett antal anlagda diken finns inom området. 

Marken är kuperad men sluttar åt generellt åt sydväst. Markhöjder varierar mellan nivå +216 och +226. 
Sankområdet i den södra delen är en naturlig lågpunkt i terrängen. Marken ligger som högst i den östra 
delen av området där också marken lutar som brantast med lutningar uppemot 1:2-1:3.  
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Figur 6-1 Foton Atkins 2015-03-18 

6.2. Jordlager och berggrund 
Ytskiktet inom området utgörs av ett 0,3-0,6 m tjockt lager av mulljord/mullhaltig jord undantaget södra delen 
där ytskiktet utgörs av torv (delvis bedömt som mulljord i fält) med mäktigheter mellan 1 och 2 m. Under 
ytskiktet följer växelvis lager av silt, sand och ställvis lera ned till mellan 0,5 och 9,5 m djup. I större delen av 
området har dessa skikt en medelfast lagringstäthet, men vissa skikt är lösare. I den södra delen där torv 
påträffas i ytan har underliggande jordlager en lös till mycket lös lagringstäthet.  

Under skikten av sand, silt och lera följer fast lagrad morän som främst består av sand, silt och grus med 
inslag av lera. Moränen har påträffats olika djupt inom området. I östra delen av området ligger moränen 
något grundare än i övriga delar, mellan 0,5 och 2 m under markytan.  

Enligt jordartskartan finns berg i dagen ställvis inom östra delen av området. Vid fältarbetena konstaterades 
inget berg, däremot kullar av sten och block. Sannolikt har block brutits från åkrarna och anlagts i de kullar 
som finns idag. Det finns därför risk att block påträffas i jordlagren vid schaktarbeten.  

Jorddjupet inom området bedöms variera mellan omkring 2 och 10 m. Vid undersökning utförd 2015 har 
stopp mot förmodat berg erhållits i östra delen av området (punkt 15AT20, -28, -29  och -33) samt i 
undersökningspunkt 15AT08 på djup mellan 2 och 5 m under markytan. Vid undersökning utförd 1981 
erhölls stopp mot förmodat berg på djup mellan 2 och 5 m i flertalet av undersökningspunkterna. Bergets 
överyta har inte har fastställs med Jb-sondering och kan därför inte anges med säkerhet. 
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6.3.  Markradon 
I samband med fältundersökningen har markradon mätts i fyra punkter. Resultat från utförd mätning visar att 
marken inom området är mellanradonmark till högradonmark. Mätning från tre punkter visar 
normalradonmark, i den övre delen av skalan och mätning från en punkt påvisar högradonmark.  

Om grundvattennivån ligger lägre än vid mätningstillfället, eller om området dräneras kan radonhalten bli 
högre än uppmätta värden.  

6.4. Geohydrologi 
Grundvattenytan bedöms följa topografin och har vid utförda mätningar påträffats från markytan ner till 3 m 
djup. Grundvattenytan har påträffats som ytligast i den södra delen av området där den vid flera mätningar 
varit i nivå med eller strax över befintlig mark. Fri vattenyta påträffades som djupast i den norra delen av 
området invid Kyrkvägen. Vattennivån i befintliga diken samspelar väl med uppmätta grundvattennivåer.  

Grundvattennivån varierar med årstider då grundvattnet påverkas av nederbörd och växtlighet samt av tjäle 
och snösmältning. Uppmätta värden bedöms vara relativt höga och ligga i spannet mellan normal- och 
högvattenstånd.  

Figur 6-2 Påträffad grundvattennivå, ungefärliga områden 
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7. Stabilitet och sättningar 
Stabilitetsproblem bedöms ej föreligga inom området.  

Problem med besvärande sättningar förväntas inte inom området. Vid större utfyllnader kommer mindre 
sättningar att utbildas. Sättningarna bedöms dock utbildas i samband med fyllningsarbetenas utförande.  

Inför vidare projektering bör man studera markförhållandena mer detaljerat för respektive byggnad/objekt då 
storlek, läge och grundläggningsnivå har bestämts.  

8. Geotekniska rekommendationer 
De geotekniska förhållandena bedöms ej hindra eller ge upphov till restriktioner för planerad bebyggelse. 
Den södra delen av undersökt område lämpar sig dock sämre för bebyggelse. Där planeras ingen 
exploatering i dagsläget.  

8.1. Grundläggning  
Planerade byggnader bedöms kunna grundläggas ytligt på plattor/grundsulor sedan organiska skikt i ytan 
bortschaktats och schaktbotten packats.  

Grundvatten har påträffats ytligt inom större delen av området. Om byggnader grundläggs under befintliga 
marknivåer, exempelvis med källarplan, kan grundvattnet behöva sänkas permanent alternativt utförs 
grundkonstruktionerna vattentäta.  

I områden där gator grundläggs i befintliga jordlager bör de dimensioneras för materialtyp 5. Förekommande 
jordar är mycket tjälfarliga. 

Om exploatering ska utföras inom den södra delen av området där torv och grundvatten påträffas i ytan, se 
figur 7-1, krävs att torven urschaktas och att ytan återfylls till högre nivåer än i dagsläget alternativt att 
grundvattnet sänks. Jordlagren inom denna del är dessutom löst lagrade och vissa sättningar bedöms 
utbildas då tillskottslaster tillförs ytan. En stor del av dessa sättningar bedöms utbildas i samband med att 
fyllnadsarbetena utförs.  

 

Figur 8-1 Sankt torvområde inom planområdets södra del. Foto Atkins 2015-03-24 
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8.2. Radon  
För området rekommenderas radonsäkert byggande. 

8.3. Dagvattenhantering  
Grundvatten påträffas i ytan eller relativt nära befintlig markyta och områdets infiltrationsmöjligheter bedöms 
vara små. Med hänsyn till de geotekniska och geohydrologiska förhållandena samt områdets topografi 
rekommenderas inte lokalt omhändertagande av dagvatten.  

8.4. Grundvatten 
Grundvatten har påträffats ytligt inom området. Länshållning och tillfällig grundvattensänknings erfordras 
sannolikt vid schakt, beroende på schaktdjup och tidpunkt för utförandet.  

Schaktning under grundvattenytan kommer huvudsakligen att ske i finkornig friktionsjord vilket kan innebära 
problem med bottenuppluckring och jordflytning i schaktslänter. För att undvika dessa problem är det viktigt 
att grundvattnets trycknivå tillfälligt sänks till minst 0,5 m under lägsta schaktnivå inom schakten. 

8.5. Schakt och fyll 
Vid bedömning av släntlutningar gäller generellt att anvisningar i Arbetsmiljöverkets och SGI:s skrift ”Schakta 
säkert” skall beaktas. 

Förekommande jordlager innehåller mycket finmaterial och kan vara svårhanterliga vid schakt- och 
fyllningsarbeten. Vid schakt i samband med vattenöverskott (regn eller grundvatten) föreligger risk för 
flytjordsfenomen. Schakt bör därav undvikas i samband med snösmältning och vid nederbördsrika perioder. 

Materialet inom området lämpar sig inte att användas som packad fyllning. Vid en relativt liten förändring i 
vattenkvot kan materialet övergå från att kunna packas till ett material som uppför sig som en flytande deg. 
Vid för höga vattenkvoter erhålles ingen packningseffekt. Vid för låg vattenkvot riskeras för låg 
packningsgrad och framtida sättningar. 

Vid djupare schakter, exempelvis för ledningar, kan det finnas viss risk för bergschakt. Djupet till berg 
bedöms vara mellan 2 och 10 m, där berg förväntas påträffas ytligare i östra delen av området. 

Inom området finns två anlagda kullar med sten och block. Sannolikt har materialet flyttats från närliggande 
åker i samband med brukandet av jorden. Vid schakt finns därför risk att sten och block påträffas.  

I Figur 7-2 nedan redovisas områden där sonderingsstopp/provtagningsstopp har erhållits grundare än 1,5 m 
resp. 3,0 m under markytan. Dock bör noteras att stopp inte har erhållits mot förmodat berg inom dessa 
områden. Sondering/provtagning har avslutats p.g.a. metodstopp eller stopp mot sten eller block. Jorddjupen 
är därmed troligen mäktigare än redovisat djup.  



Lekeryd 2:3 och 8:1 
PM Geoteknik 

 

 
 

P:\2012049_Detaljplan_Lekeryd\05 Arbetsmaterial\01 Textdokument\1G610001.docx 
Atkins   PM Geoteknik | Version 1.0 | 22 maj 2015 11 av 12
 

Figur 8-2 Områden med sonderings/provtagningsdjup < 3 m  

 
Figur 8-3 Stenröse i mitten av området i närhet av undersökningspunkt 15AT14. Foto Atkins 2015-03-18 
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