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1. Objekt och ändamål 
På uppdrag av Lessebo kommun har Vatten och Samhällsteknik AB utfört en 
översiktlig geoteknisk undersökning för nytt detaljplaneområde, Lärkvägen i 
Hovmantorp. Planområdet är beläget i Hovmantorp med Lärkvägen i öster och 
Vikingavägen i norr, se figur 1.  

Figur 1. Undersökningsområde  

Syftet med undersökningarna är att översiktligt klargöra områdets geotekniska 
förhållanden, vilket skall ligga till grund för fortsatt planeringsarbete. 

Detaljplanen avser möjliggöra nybyggnation av villabebyggelse. Föreslagen 
exploatering kräver ny infrastruktur med va, el och tele samt ny lokalgata.  
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2. Förutsättningar 
För planering av fältarbeten har SGU’s jordarts-, jorddjups- och bergskarta samt 
ortofoton från Lantmäteriet studerats.  

Information och utsättning av befintliga ledningar har gjorts via Ledningskollen. 

Aktuellt detaljplaneförslag, Lärkvägen, redovisas i figur 2. 

Figur 2. Aktuellt detaljplaneförslag, Lärkvägen. 

2.1. Styrande dokument 

 AMA Anläggning 20 
 Trafikverkets publikation 2006:59. Provgropsundersökning.  

 SGU – Jordartskartor, Jorddjupskartor. 

 SGI. 2015. Schakta säkert – En handbok om säkerhet vid schakt. 

 SGF/BGS 2001:2. Beteckningssystem 
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3. Befintliga förhållanden 

3.1. Topografi och ytbeskaffenhet 

Aktuellt undersökningsområde ligger öster om sjön Rottnen, se figur 1 och figur 
2. Rottnen utgör dricksvattentäkt och hela planområdet omfattas av 
vattenskyddsområde. 

Planområdet ansluter mot befintliga vägar, Lärkvägen och Vikingavägen. Genom 
planområdet finns i nuläget ett antal mindre stigar. 

Norr och öster om planområdet finns befintlig villabebyggelse. I övrigt utgörs 
marken av skogsmark.  

Marken inom planområdet utgör en höjd i området. Högpunkten ligger på ca 
+167 möh och lågpunkten på ca +162 möh, se figur 2. 

3.1. Befintliga ledningar och konstruktioner 

Inga kända befintliga VA-ledningar finns inom planområdet. Inom 
utredningsområdet förekommer heller inga kända luftledningar, el-ledningar eller 
optokablar. Befintlig infrastruktur finns i Lärkvägen och Vikingavägen.  
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4. Marktekniska undersökningar 
Nedan beskrivs det sammanfattande resultatet av undersökningarna i området. 
För detaljerad redovisning av respektive undersökningspunkt hänvisas till bilaga 1 
- Provgropsprotokoll Lärkvägen.  

Provgropsgrävningen genomfördes under juni 2022. 3 st provgropar har grävts till 
cirka 1,2 m.u.my, (meter under markytan.). En mindre grävmaskin användes 
varför berg inte kan uteslutas djupare i provgroparna. Provgropsundersökningen 
har i huvudsak planerats efter föreslagen gatusträckning.  

4.1. Geologiska förhållanden 

Enligt SGU utgörs marken av berg och morän. Jorddjupet anges som tunt eller 
osammanhängande där det är berg och mellan 0-3 meters jorddjup där det är 
morän, se figur 3. 

Figur 3. Jordartskarta från SGU med intolkat läge för provgropar. Rött är berg och blått 
är morän.   
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Utförda undersökningar visar på att jordlagren inom området mestadels består av 
ett tunt vegetationsskikt, ca 0,2 m. Därunder följer en sandig morän med stor 
förekomst av block. 

Berg 
Stora block konstaterades utspritt i hela undersökningsområdet, se figur 4. 

Figur 4. Stora block inom undersökningsområdet. 
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4.2. Geohydrologiska förhållanden 

Inga grundvattennivåmätningar har genomförts frånsett korttidsobservationer i 
provgropar. Grundvattennivåerna var i slutet på maj under normala eller mycket 
under normala i små magasin och normala för större grundvattenmagasin enligt 
SGU.  

Inträngande grundvatten noterades inte i någon provgrop. 

4.3. Tjäle, sättning, stabilitet och infiltration 

Förekommande jordlager av friktionsjord bedöms utifrån AMA primärt tillhöra 
tjälfarlighetsklass I, icke tjällyftande jordarter. Dessa kännetecknas av att 
tjällyftningen under tjälningsprocessen i regel är obetydlig. 

Inom området råder allmänt goda sättnings- och stabilitetsförhållanden. 

Förekommande friktionsjordar är generellt gynnsamma ur infiltrationssynpunkt. 
Där det är tunt jorddjup eller ytligt berg är infiltration ej tillämpbart. Generellt kan 
det vara svårt att omhänderta dagvatten inom fastigheten varför dagvattennät bör 
byggas ut i området. 

 

  



   
2022-06-09 
 
  

 

 7 
  

5. Geotekniska rekommendationer 

5.1. Grundläggning 

Nedan ges allmänna rekommendationer för grundläggning. Respektive byggnads 
exakta läge och utformning kräver specifik bedömning av geoteknisk sakkunnig 
där bärighet, stabilitet och sättningar beaktas.  

Områdets jordlager med morän och berg innebär att byggnader kan grundläggas 
med ytlig grundläggning med en platta på mark eller något djupare grundläggning 
på sulor eller separata plattor efter markberedning. 

Byggnader som anläggs på sprängbotten kräver packning av sprängbotten innan 
grundläggning av hus. 

5.2. Schakt- och sprängarbeten 

Jordschakt kommer utföras i moränjord med hög förekomst av ytliga block. 
Generellt gäller schaktbarhetsklass 3 – 4. Den höga förekomsten av block 
försvårar ställvis schaktarbeten.  

Stora block och påträffande av berg kommer att kräva bergschakt. 

Schakt skall utföras enligt AMA Anläggning 20. Vid schaktarbeten skall 
föreskrifter och rekommendationer i Arbetsmiljöverkets/SGI:s handbok ”Schakta 
säkert – en handbok om säkerhet vid schakt” följas. Kontrakterad entreprenör ansvarar 
för att tillfredställande säkerhet mot skred och ras erhålls i byggskedet. Vid schakt 
kan tillfälliga schaktslänter i befintligt material hållas i 1:1,5 eller flackare ovan 
grundvattenytan och eventuella permanenta slänter kan utformas med släntlutning 
1:2 eller flackare ovan grundvattenytan. Dock skall alltid schaktansvarig ta 
ställning till schaktslänters stabilitet på plats och anpassa dessa efter rådande 
förhållanden. 

Ytvatten kan förekomma vid kraftig nederbörd samt under snösmältnings-
perioder.  

Tilltänkta fastigheter inom områden med ytligt berg riskerar att kräva omfattande 
markberedning och sprängning vilket är mer kostnadsdrivande än jordschakt. 

Vid anläggande av gator och VA krävs att man hanterar ett måttligt jorddjup. 

Då samtliga anläggningsarbeten bedrivs inom vattenskyddsområde ska 
skyddsföreskrifter beaktas och särskild aktsamhet vidtas.  
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5.3. Fyllningsarbeten 

Fyllnings- och packningsarbeten under blivande konstruktioner, vägar och VA-
schakt skall utföras enligt tabell CE/4 i AMA anläggning 20. Om grundläggning 
utförs vintertid måste schaktbotten skyddas mot nedträngande tjäle och fyllning 
får inte utföras med tjälade eller frusna massor. Under vintertid vid temperaturer 
under +1 C ska fyllning under lastbärande konstruktionsdelar utföras med 
materialtyp 1 utan finjordshalt i enlighet med AMA Anläggning 20.  

Om fyllning sker under grundvattenytan kan erforderlig packning vara svår att 
utföra. Därav skall all fyllning i läge för byggnader utgöras av materialtyp 1 
(bergkross) om utfyllnad planeras under grundvattenytan. 

5.4. Förorenad mark och radon 

Inga undersökningar avseende förorenad mark eller grundvatten har gjorts. Enligt 
Länsstyrelsens EBH-databas förekommer inga potentiellt förorenade objekt i 
anslutning till planområdet. 

Undersökningsområdet ligger ej inom område med förhöjd risk för markradon 
enligt Lessebo kommuns kartmaterial ”Områden med markradon i Lessebo 
kommun”. Markradonundersökningar har ej utförts.  

5.5. Kontroller 

I samband med schaktarbeten ska de geotekniska förhållandena kontrolleras. Om 
avvikelser finns till undersökningsresultatet ska beställaren omgående kontaktas.  

5.6. Kompletterande undersökningar 

Inför sprängningsarbeten och övriga vibrationsalstrande arbeten bör en riskanalys 
avseende vibrationskänsliga anläggningar och byggnader i närheten göras. Utifrån 
riskanalysen kan det finnas behov att besikta närliggande byggnader före och efter 
aktuella arbeten samt att mäta vibrationer under byggnation.  

 

Kalmar den 9 juni 2022 

Vatten och Samhällsteknik AB 
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