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1. Uppdrag 
På uppdrag av Mark- och exploateringsenheten, Jönköpings kommun har Atkins Sverige AB utfört en 
översiktlig geoteknisk utredning i Månsarp, till största del inom fastighet Månsarp 1:186. Jönköpings 
kommun arbetar med att ta fram detaljplan för området. Denna handling avser den del som vid planarbetet 
kallas område C. Parallellt med denna utredning har en geoteknisk utredning utförts 250 m norr om området 
(område B). 

Undersökt område ligger i Månsarp. Området gränsar till villabebyggelse och Ängsforsvägen i väster och i 
norr till villabebyggelse och Björkängsvägen. I öster gränsar området till Hustomtevägen och söder om 
området ligger ett skogsparti. Omkring 250 m väster om området rinner Tabergsån. 

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 
detaljplanearbete och projektering. 

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

2. Objektbeskrivning 
Inom området planeras mindre hus i form av friliggande villor. Inom planområdet anläggs även gator och va-
ledningar. Bebyggelsens utformning och placering har inte fastställts i dagsläget. I framtaget planutkast för 
området byggs omkring 32 villor och några radhus alternativt flerbostadshus i nordvästra delen av området. 
Byggnaderna uppförs i en till tre våningar. Ett utkast för området redovisas i Figur 2-1 nedan.  

Figur 2-1 Utkast för bebyggelse inom området, Jönköpings kommun 
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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 
I samband med framtagandet av denna PM utförde Atkins en översiktlig geoteknisk undersökning för 
området. Undersökningen redovisas i MUR/geo daterad 2015-06-12. Inga tidigare utförda undersökningar 
har funnits tillgängliga.  

5. Underlag 
Underlag för denna handling har varit: 

- Grundkarta (dwg), erhållen av Jönköpings kommun 

- Utkast till programkarta, Jönköpings kommun 2015-01-19 

- Jordartskarta och jorddjupskarta för området framställd ur SGU:s kartdatabas 

- MUR/geo enligt kap. 4 ovan 

6. Geotekniska förhållanden 

6.1. Topografi och ytbeskaffenhet 
Undersökt område ligger i ett kuperat landskap. Marken inom undersökt området utgörs av naturmark. 
Västra delen består av skogsmark (barrskog) och den östra av ängsmark. Inom området finns några diken. . 

Markhöjderna inom undersökt område varierar mellan nivå +229 och +247, där de hösta nivåerna återfinns 
längs med Hustomtevägen. Sluttningarna är relativt flacka med maximala lutningar kring 1:4.  
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Figur 6-1 Dike vid grundvattenrör 15AT31 i västra delen av området, Foto Atkins 2015-03-18 

Figur 6-2 Skog och skogsbryn i södra delen av området, Foton Atkins 2015-02-17 

Figur 6-3 Östra delen av området, angränsande bebyggelse vid Björkängsvägen, Foto Atkins 2015-02-17 
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6.2. Jordlager och berggrund 
Ytskiktet utgörs av ett 0,1-0,6 m tjockt lager av vegetation eller mulljord/mullhaltig jord. Vid undersökningen 
har mulljordsskiktet varit som mäktigast inom de centrala delarna av området (skogsmark). Under ytskiktet 
följer ett lager av sand, som i flertalet punkter har inslag av grus. Skiktets mäktighet varierar och har 
påträffats ned till mellan 1 och 7 m djup. Därunder återfinns moränmaterial. Moränen har främst klassificerats 
som en siltig sandmorän.  

Den översta halvmetern/metern är jorden relativt löst lagrad med friktionsvinklar kring 30°.Därunder är den 
sandiga jorden huvudsakligen fast lagrad och friktionsvinklarna ligger huvudsakligen över 35°, något ökande 
mot djupet. Vissa lösare skikt har påträffats i de centrala delarna av området, kring punkterna 29, 33 och 34.  

I flertalet punkter har sondering avslutats då metoden inte kan drivas djupare med normalt förfarande, 
alternativt har undersökningen avbrutits utan att stopp erhållits. I en punkt (15AT37) har stopp mot block eller 
berg erhållits kring 1,5 m under markytan. Mest troligt har stoppet fåtts mot ett block eftersom inga 
kringliggande punkter visar på ytligt berg. Detta måste dock undersökas vidare i den fortsatta 
planeringsprocessen. 

6.3.  Markradon 
I samband med fältundersökningen har markradon mätts i fyra punkter. Mätdosorna i två av 
undersökningspunkterna var påverkade av vatten och gav inget mätvärde. Övriga två punkter påvisade 
normalradonmark.  

Markradon har vid samma tidpunkt mätts i fyra punkter (område B) omkring 250 norr om undersökt område. 
Resultat från samtliga mätpunkter i detta område visar på normalradonmark.  

6.4. Geohydrologi 
Den naturliga grundvattenytan bedöms följa topografin. Vid utförda mätningar i mars 2015 har 
grundvattenytan påträffats mellan ca 0,8 och 3 meter under markytan. De lägre nivåerna har noterats inom 
de högre liggande områdena i öster och de högre nivåerna har uppmätts i väster ut mot Ängsforsvägen 
vilken ligger i en svacka genom terrängen. I grundvattenrör i punkten 15AT33, som är belägen centralt inom 
området, uppmättes vattenytor bara ett par decimeter under markytan. Denna höga nivå bedöms bero på att 
snösmältningen pågick under mätperioden och att den relativt täta jorden i ytan, en siltig finsand, gjorde så 
att vattnet blev stående i röret.  

I de öppna provtagningshållen har fritt vatten generellt påträffats på djup mellan 1 och 2 meter under 
markytan. 

Eftersom snösmältningen var i full gång vid undersökningarna var vissa låglänta områden relativt blöta. 
Vatten som påträffats ytligt, framförallt vid skruvprotagning, kan vara stående markvatten och representerar 
då inte grundvattenytans läge i området.  

Grundvattennivån varierar med årstiderna 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. Denna bedömning baseras på SGUs kontinuerliga mätningar av grundvattennivåer över 
Sverige. 
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Figur 6-4 Områden där vatten påträffats, ungefärliga områden 

7. Stabilitet och sättningar 
Stabilitetsproblem bedöms ej föreligga inom området.  

Problem med besvärande sättningar förväntas inte inom området. 

Inför vidare projektering bör man dock undersöka jordens hållfasthetsegenskaper mer i detalj 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. 
Marken är generellt fast lagrad och förhållandena gynnsamma. I vissa områden har grundvatten påträffats 
ytligt.  

8.1. Grundläggning  
Planerade byggnader bedöms kunna grundläggas ytligt på plattor/grundsulor sedan organiska och lösa skikt 
i ytan bortschaktats. Ledningar kan grundläggas direkt i den naturligt förekommande jorden. 

Eftersom höga grundvattennivåer har påträffats inom de mer låglänta områdena kan det bli aktuellt med 
permanent grundvattensänkning vid djupare grundläggningar som t.ex. för källare. Alternativt utförs 
grundkonstruktionerna då vattentäta. En mer långsiktig mätning av grundvattennivåerna rekommenderas i 
den fortsatta planeringsprocessen. 

I områden där gator grundläggs i befintliga jordlager bör de dimensioneras för materialtyp 3. Förekommande 
jordar är måttligt tjälfarliga. 

8.2. Radon  
För området rekommenderas radonskyddat byggande. 
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8.3. Infiltrationsmöjligheter  
Det ytliga sandskiktet är relativt genomsläppligt men härunder följer fast lagrad morän som delvis är finkornig 
och betydligt tätare än ovanliggande skikt.  

Det ytligare liggande sandskiktet är troligen relativt genomsläppligt men variationen i dess utbredning både i 
plan och mot djupet och den ställvis höga grundvattennivån gör att områdets infiltrationsmöjligheter bedöms 
vara begränsade. 

Med hänsyn till de geotekniska och geohydrologiska förhållandena samt områdets topografi rekommenderas 
inte lokalt omhändertagande av dagvatten.  

8.4. Grundvatten 
Grundvatten har påträffats relativt ytligt inom området. Länshållning och tillfällig grundvattensänkning kan 
erfordras kan vid schaktning, beroende på schaktdjup och tidpunkt för utförandet.  

För att få bättre kunskap om hur grundvattennivåerna varierar över området och över tid rekommenderas att 
långsiktiga mätningar utförs. 

Schaktning under grundvattenytan kommer huvudsakligen att ske i sand eller morän som delvis är finkornig. 
Grundvattnets trycknivå ska vid schakt under grundvattennivån sänkas till minst 0,5 m under lägsta 
schaktnivå inom schaktområdet. 

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

Förekommande jordlager innehåller delvis silt vilket medför att det vid schaktarbeten i samband med 
vattenöverskott (regn eller grundvatten) kan föreligga viss risk för flytjordsfenomen. Schakt bör därav 
undvikas i samband med snösmältning och vid nederbördsrika perioder. Siltigt material har främst påträffats 
på djup större än 1 m under markytan. Vid schakt finns risk att sten och eventuellt block påträffas. I befintliga 
diken syns i slänterna flertalet stenar, se Figur 8-1.  

Material inom området som inte innehåller organiskt material kan användas som fyllning. Vid fyllning med 
materialtyp 3B (ex. siltig sandmorän) kan mellanliggande dränerande lager och liggtid erfordras.  

Enligt SGUs jorddjupskarta bedöms jorddjupet vara mellan 3 och 10 m. Majoriteten av 
undersökningspunkterna är utförda djupare än 3 m utan att berg påträffats. I Figur 8-2 nedan redovisas 
områden där sonderingsstopp/provtagningsstopp erhållits mellan 1,5 m 3,0 m under markytan. Vid djupare 
schakter, exempelvis för ledningar, kan det finnas viss risk för bergschakt.  
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Figur 8-1 Dikesslänt, flera stenar syns i slänten. Foto Atkins 2015-03-24 

Figur 8-2 Områden där undersökt stopp erhållits mellan 1,5 och 3 m under markytan
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