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1. Uppdrag 
Rejlers AB, Geo Buildings, Malmö har på uppdrag av Ramboll Sweden AB utfört en geoteknisk 
undersökning för tillbyggnad och nybyggnad av byggnader vid Brotorget i Bollnäs. I samband 
med den geotekniska undersökningen har AFRY tagit ut prover för miljöanalyser. Rejlers upp-
drag omfattar inte den miljötekniska undersökningen utöver en samordning av fältresurser. 

2. Omgivningsbeskrivning 

2.1. Befintliga förhållanden 
Det aktuella undersökningsområdet är beläget i Bollnäs centrum, på ömse sidor om Brotorget 
(nordöstra [kvarteret Vretåker 2] respektive sydvästra sidan [kvarteret Kringlan 5), Figur 1. 

 

 

Figur 1. Aktuellt undersökningsområde markerat med rött. Eftersom fastigheterna är be-
byggda har undersökningar utförts utanför byggnaderna, längs fasadlinjerna. 
(bildkälla: Google Earth) 

2.2. Topografi och ytbeskaffenhet 
Marken inom undersökningsområdet utgörs, förutom av befintliga byggnader, av gatumark, 
torgmark och trottoarer. Ytorna är hårdgjorda, antingen asfaltsbelagda eller belagda med be-
tongplattor (gatsten). Marknivåer, uppmätta med GPS varierar mellan +56,0 och +59,3 
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(RH2000) vid utförda undersökningspunkter. På grund av dålig GPS-signal, är mätnoggrann-
heten för marknivåer lägre än normalt, vilket leder till att avvikelserna är större. 

3. Planerad byggnation 
Inom området planeras tillbyggnader till befintliga byggnader och nybyggnation att utföras. 

4. Syfte och begränsningar 
Syftet med den geotekniska undersökningen har varit att kartlägga jordlagerföljden och före-
kommande jordars tekniska egenskaper. Resultatet ska utgöra underlag vid den fortsatta pro-
jekteringen.  

I denna Tekniska PM Geoteknik (TPM/Geo) redovisas utvärderingar och tolkningar av det geo-
tekniska underlagsmaterialet. 

Resultat från geotekniska fält- och laboratoriearbeten redovisas i Markteknisk Undersöknings-
rapport (MUR/Geo), ref. 1 i avsnitt 5.2. 

5. Underlag 

5.1. Kart- och ritningsunderlag 
1. SGU Jordartskarta hämtad från kartvisaren www.sgu.se. 
2. SGU Jorddjupskarta hämtad från kartvisaren www.sgu.se. 
3. Ritningsunderlag utvisande planerade byggnader tillhandahållna av beställaren. 

5.2. Dokument och andra handlingar 
1. Markteknisk Undersökningsrapport (MUR/Geo), upprättad av Rejlers, uppdragsnummer 

175090, daterad 2021-12-23. 

6. Tidigare utförda undersökningar 
En geoteknisk undersökning inför projektering av ”Domushuset” har funnits tillgänglig vid ge-
nomförandet av uppdraget: 

1) Utlåtande över grundförhållanden för varuhus inom kv. Kringlan, Bollnäs, upprättad av 
Kjessler och Mannerstråle AB, beteckning 128288, daterad 11.12.1963. 

2) Yttrande över grundförhållandena för planerad bebyggelsen i kvarteret Vretåker i Boll-
näs, Svenska Riksbyggen, upprättat av VIAK AB, arbnr 1643, daterad 23 januari 1962. 

7. Utförda undersökningar 

7.1. Fältundersökningar 
Geotekniska undersökningar utfördes i december 2021 och omfattade störd provtagning med 
skruvprovtagare (Skr), Spetstrycksondering (CPTU), Trycksondering (Tr), Slagsondering (Slb), 
samt installation av grundvattenrör (GV). 

7.2. Laboratorieundersökningar 
Inga laboratorieundersökningar har utförts i uppdraget. 
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8. Geotekniska undersökningar 

8.1. Tidigare utförda geotekniska undersökningar 
De bägge tidigare utförda undersökningarna ger likvärdiga beskrivningar av de geotekniska för-
hållandena. 

Jordlagerföljden beskrivs överst utgöras av sediment (sandig mo1) i kv. Kringlan som underlag-
ras av torrskorpelera och ett lager mycket hårdpackad mo.  Sedimentlagrets mäktighet uppges 
vara i storleksordningen 1,5 m. 

I kv. Vretåker uppges jordlagerföljden överst utgöras av fyllning med mäktigheter mellan 0,5 m 
och 1 m utom närmast Brogatan, där den uppgår till mellan 3 m och 4 m. Detta beror på att en 
bäckfåra, som har fyllts igen, har funnits i Brogatan. Fyllningen utgörs av sand, grus och sten. 
Fyllningen underlagras av fast lera med mäktigheten 0,5 m – 4 m. Leran underlagras av mycket 
fast mo1, som vilar på morän. 

8.2. Jordlagerförhållanden 
Enligt SGU:s jordartskarta är den dominerande jordarten ytligt i jordprofilen (de översta ca 0,5 m 
– 1 m) i området fyllning.  

Enligt SGU:s jorddjupskarta är bedömt jorddjup mellan 10 m och 20 m. 

Utförda undersökningar visar att jordlagerföljden överst utgörs av fyllning på lera på morän på 
berg. 

Fyllningen  som i större delen av området har en mäktighet av ca 1,5 m utgörs av sand och 
grusig sand, ställvis förekommer sandig lera. Fyllningens mäktighet är större, upp till 3 m à 4 m 
vid undersökningspunkterna RE2106, RE2107, RE2112 och RE2113. I området kring Brogatan 
(punkterna RE2105, RE2106, RE2107) har en tidigare bäckfåra fyllts igen, vilket kan förklara 
den större fyllningsmäktigheten. Fyllningen i bäckfåran var mer svårsonderad än övriga fyll-
ningar. 

Fyllningen uppvisar medelfast till fast lagringstäthet. 

Leran är fast och av torrskorpekaraktär med en mäktighet som varierar mellan någon meter och 
upp mot 3 m – 4 m. De största mäktigheterna återfinns i den nordvästra delen av Brotorget. Le-
ran innehåller ställvis skikt/lager med sand.  

Leran uppvisar hög till mycket hög odränerad skjuvhållfasthet. 

Moränen underlagrar leran ned till berg. Då leran är mycket fast kan det vara svårt att ange ex-
akt gräns mellan leran och moränen. Det förekommer inblandning av lera i den övre delen av 
moränlagret. Morän kan alltid förväntas innehålla block. Slagsondering i undersökningspunkt 
RE2105 och RE2113 har avslutats ca 12 m under befintlig markyta utan kontakt med berg. 

                                                

 

 

1 Mo är en äldre beteckning för en jordart med kornstorlek mellan 0,02 mm och 0,2 mm. Med dagens 
jordartsgränser innebär det, att mo omfattar jordarterna grovsilt och sand. Grovsilt har kornstorlek mellan 
0,02 mm och 0,063 mm, och sand mellan 0,063 mm och 2 mm. 
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Trycksondering har inte kunnat drivas vidare ned i moränen, jämför undersökningspunkt 
RE2113. Tidigare undersökningar har indikerat djup till berg inom grundläggningsdjupet för då 
planerade byggnader, baserat på stopp vi sondering. Sannolikt är dock det jorddjup som anges 
på SGU:s jorddjupskarta mer rättvisande (10 m – 20 m). Morän kan generellt förväntas inne-
hålla block i varierande omfattning. 

Moränen uppvisar mycket hög relativ lagringstäthet.  

9. Hydrogeologiska förhållanden 
Grundvattennivån har uppmätts i grundvattenröre i samband med installationen 2021-12-01 på 
ett djup av 3,3 m under befintlig markyta, vilket motsvarar nivån +52,77. 

Fri vattenyta observerades i 6 undersökningspunkter. Djup och nivåer vid respektive undersök-
ningspunkt redovisas i 3. Om ”Torrt” anges, har inte någon fri vattenyta påträffats ned till provta-
get djup. 

Grundvattenröret lodades av Peter Hylander, PGBorrning AB, i samband med installationen 
2021-12-01.  
 
Tabell 3.  Observation av fri vattenyta i skruvprovtagningshål. 

Punkt nr 
Djup under befintlig markyta 

[m] 
Nivå 

RE2102 Torrt -- 

RE2104 Torrt -- 

RE2106 ca 4,2  + 52,1 

RE2112 ca 3,2 + 55,6 

RE2113 ca 3,5 + 55,8 

RE2116 ca 3,5 +53,0 

 

10. Berg 
Samtliga undersökningar har avslutats utan kontakt med berg. 

11. Härledda och karakteristiska värden 

Härledda och karakteristiska värden på hållfasthetsparametrar (c’, ϕ’), odränerad hållfasthetspa-
rameter (cu) och deformationsegenskaper (E-modulen) har utvärderats från utförda CPT-sonde-
ringar samt empiri från Plattgrundläggningshandboken2, Tabell 1:3, respektive TK Geo 133, Ta-
bell 5.2-1, 5.2-2 och 5.2-3, och redovisas i Tabell 3. 

 

                                                

 

 

2 Plattgrundläggningshandboken (1993), Statens geotekniska institut, Linköping. 
3 Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner, TK Geo 13 (2014), Trafikverket publikation TDOK 
2013:0667. 
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Tabell 3.  Härledda och karakteristiska parametervärden. 

Djup under 
my  
[m] 

Jordart γ / γ’ 
[kN/m3] 

c’ 
[kN/m2] 

ϕ’ 
[°] 

cu 

[kN/m2] 
E-modul 

[MN/m2] 

Varierar2 Fyllning 19/21 -- 381) -- 301) 

Varierar2 Lera 18/18 15 30 150 25 
Varierar2 Morän 20/21 -- 38 -- 35 

1) Ska betraktas som karakteristiskt värde. 
2) Djup varierar inom området, se planritning och sektionsritningar i Markteknisk Undersökningsrapport Geoteknik (MUR/Geo), ref 1 i 
avsnitt 5.2 för detaljerad information. 

12. Geoteknisk kategori och säkerhetsklass 
Dimensionering för samtliga anläggningar och geokonstruktioner ska utföras i geoteknisk kate-
gori 2 (GK2) och säkerhetsklass 2 (SK2). 

13. Dimensioneringssätt 
Dimensionering av samtliga anläggningar och geokonstruktioner, utom för pålgrundläggning, 
ska göras i enlighet med dimensioneringssätt 3 (DA3). Dimensionering av pålgrundläggning ska 
utföras i enlighet med dimensioneringsätt 2 (DA2). 

14. Dimensioneringsförutsättningar 
Dimensionering utförs med partialkoefficientmetoden, varvid dimensionerande parametervärden 
vid tillämpning av dimensioneringssätt 3 (DA3) beräknas enligt ekvation 1. 

 

XX

m

d
⋅⋅= η

γ
1

          (1) 

där:  γm  Fast partialkoefficient, se Tabell 2. 

η  Omräkningsfaktor som tar hänsyn till osäkerheter relaterade till jordens egen-
skaper och aktuell geokonstruktion. Vi rekommenderar att aktuellt värde bestäms 
i samverkan mellan geotekniker och konstruktör. 

 X  Härlett medelvärde. 

 

Partialsäkerhetsfaktor för materialparametrar väljs enligt Tabell 7 för dimensionering i brott-
gränstillståndet (ULS). 

 

Tabell 7. Partialkoefficienter för materialparametrar 

Materialparametrar γm 

Dränerad skjuvhållfasthet (φ’ och c’) 1,3 

Odränerad skjuvhållfasthet (cu) 1,5 

Tunghet (γ) 1,0 

 



 

 

Rejlers Sverige AB | Org. Nr. 556051-0272 | Tel:+46 771-78 00 00 | www.rejlers.se 6(7) 
 

Referensnummer Revision 

175090  

 

Vid dimensionering enligt dimensioneringssätt 2 (DA2) ska anvisningar i IEG-TD samt Pålkom-
missionens tillämpliga rapporter följas. 

I bruksgränstillståndet (SLS) sätts partialsäkerhetsfaktorn för alla materialparametrar till γM = 
1,0. Vid deformationsberäkningar ska en modellfaktor γRd = 1,35 tillämpas på beräkningsresulta-
tet. 

15. Schakt 
Generellt är samtliga jordlager som ingår i jordlagerföljden fast lagrade. Moränen är mycket fast 
lagrad och kan också förväntas innehålla block. Fyllningen i bäckfåran bedöms vara svårschak-
tad. 

Schaktbarhetsklass enligt Klassificeringssystem -85 bedöms vara 3 – 5, där 5 avser morän och 
fyllning i den tidigare bäckfåran. 

Schaktslänter bedöms kunna utföras med släntlutning 1:1,5. 

16. Stödkonstruktioner 
Generellt bedöms inte stödkonstruktioner behövas i någon större utsträckning. 

Om utrymmet runt schakterna inte är tillräckligt för att inrymma schaktslänterna eller om det 
finns infrastruktur, anläggningar etc. som kan skadas eller vars funktion kan störas vid fri schakt 
med slänt, måste dock någon form av stödkonstruktion användas. Vid projektering av stödkon-
struktion ska den fasta lagringstätheten hos förekommande jordar och förekomst av block i mo-
ränen beaktas. Utifrån sonderingsresultat kan neddrivningsmotståndet förväntas vara stort. 

17. Länshållning 
Grundvattenytan bedöms vara belägen ca 3 m under befintlig markyta. Länshållning kan 
komma att behövas i djupare schakter. Denna bedöms kunna utföras med pumpar i pumpgro-
par i schaktbotten. 

18. Grundläggning 
Enligt de geotekniska underlagen för befintliga byggnader projekterades, rekommenderades 
grundläggningen, ifall grundläggningsnivån var i fyllnings- eller lerlagret, att föras ned till den 
fasta moränen, som underlagrar lerlagret. För att uppnå samverkan och likvärdighet i grund-
läggningen av nybyggnationer och tillbyggnader, bör också för dem grundläggningen föras ned 
till det fasta moränlagret. Beroende på de laster som förs ned till undergrunden kan värderas, 
om grundläggning kan ske i leran. Detta får verifieras vid detaljprojektering. 

 

 

 

 


