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ABSTRACT 

This thesis aims to investigate the differences between three types of piles. These piles consist 

of concrete piles, steel piles and steel core piles. It is important to choose the right pile when 

working with a new building. Choosing the most economical pile method is not always 

profitable. The result shows that the most economical method for the reference object is 

concrete and steel piles when the ground condition is without block or other obstacles. 

However, these two methods have their limitations when the soil contains rocks or obstacles. 

Concrete piles can crack and battered steel piles might bend when they hit against the rocks 

or obstacles. This can cause major technical problems during the installation. Therefore, it is 

important to carry out a geotechnical investigation before selection of foundation method. To 

avoid these problems, drilled and steel core piles can be used instead. These piles are 

significantly more expensive but they also allow safe installation of piles. 
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SAMMANFATTNING 

Marksättning är ett problem som kan uppkomma vid planering av en nybyggnation. För att 

reducera detta problem måste grunden förstärkas med pålar eller annan 

grundläggningsmetod. Detta arbete handlar om en jämförelse mellan tre olika 

grundläggningsmetoder ur tekniska, ekonomiska och hållfasthetsaspekter.  

Grundläggningsmetoder som har studerats i detta arbete är pålning med slagna betong- och 

stålrörspålar samt borrade stålrörs- och stålkärnepålar. Syftet med detta arbete är att 

undersöka dessa tre pålningsmetoder för att sedan komma fram till den mest effektiva 

metoden när det gäller hållfasthet, tekniska aspekter och kostnadseffektivitet.  

Valet av grundläggningsmetod som lämpar sig mest för ett aktuellt projekt är beroende av 

många faktorer som måste tas hänsyn till. Resultatet visar att markförhållandet, lasterna och 

ekonomin har en avgörande roll för val av grundläggningsmetod.   

Att välja rätt påltyp är nödvändigt vid byggnation. Därför är det viktigt att konstruktören 

känner till vilka påltyper som används mest i nuläget och känner till markförhållandet där 

det ska byggas för att hitta den optimala lösningen. Att välja den mest ekonomiska 

grundläggningsmetoden är inte alltid lönsamt eftersom den kan bli dyr i slutänden. Varje 

pålningsmetod har sina för- och nackdelar och att känna till dessa kan vara till stor nyttja för 

att sedan kunna välja en lämplig grundläggningsmetod.  

Resultatet visar att den mest ekonomiska metoden för referensobjektet är slagna betong- och 

stålrörspålar när markförhållandena är goda. Men dessa två metoder har sina begränsningar 

när marken innehåller stenblock eller hinder. Betongpålar kan knäckas och slagna 

stålrörspålar kan böjas när de stöter mot ett stenblock eller hinder. Detta kan ställa till stora 

tekniska problem vid installation. Därför är det viktigt att utföra en geoteknisk undersökning 

innan val av grundläggningsmetod. För att undvika dessa problem kan borrade stålrörs- och 

stålkärnepålar användas. Dessa två metoder är betydligt dyrare men samtidigt ger de en 

säkrare installation av pålarna. 

Nyckelord: grundläggning, betongpålar, stålrörspålar, stålkärnepålar, pålning, geoteknik 
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BETECKNINGAR OCH DEFINITIONER 

Beteckning Beskrivning 

𝑅𝑚 Uppmätt geoteknisk bärförmåga 

𝑅𝑑 Dimensionerande bärförmåga 

SP1, SP2 & SP3 Standardiserad betongpåle 

𝐸𝑑 Dimensionerande lasteffekt 

𝜓0,1 Faktor för kombinationsvärde för 

variabel last 

𝛾𝑑 Partialkoefficient för säkerhetsklass 

 

Definition Beskrivning 

Bergsko Pålsko utrustad med bergdubb 

Hejare Verktyg för neddrivning av påle 

Stötvågsmätning Mättning av en stötvågs kraft- och accelerationsförlopp 

för ett hejarslag på en påle  

Säkerhetsklass  

 

Gruppering av byggnadsdelar med hänsyn till 

konsekvensen av ett brott 

Bärförmåga, 

kapacitet 

Är det största moment med bestämd ritning som kan 

upptas av en konstruktion 

Grundläggning Genomförande av grundkonstruktion 

Lasteffekt Effekten av samtliga laster  

Pålelement Påle plus skarvar och pålsko 

Pålkran Verktyg för neddrivning av påle 

Pålspets Påles avslutning nedåt 

Borrad påle Pålar som installeras genom borrning  

RD- och RR-

pålar 

En typ av pålar som tillverkas av Ruukki 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Marksättning är ett vanligt problem i Sverige som leder till att marken sjunker ner under en 

del av, eller hela byggnaden (Uretek, 2014). Detta kan leda till att sprickor uppstår i både 

väggar och golv. Genom att förse grunden av byggnaden med pålning kan detta problem 

elimineras. 

En undersökning av Pålkommissionen (2014) visar att 2014 installerades drygt 2 miljoner 

meter pålar i Sverige för olika byggnadstyper. Betongpålar utgör 60 % av dessa pålar, 23 % 

slagna stålpålar, 13 % borrade stålrörspålar och 4 % fördelat mellan trä- och stålkärnepålar.  

Av dessa pålar användes 44 % för förstärkning av grunden för bostäder, 28 % för övriga 

husbyggnader, 20 % för väg och anläggning och 8 % för industribyggnader. Jämfört med 

2013 har användningen av betongpålar och stålrörspålar ökat medan övriga minskat 

(Pålkommissionen, 2014). 

Pålning används för att kunna föra ner laster på ett säkert sätt från ovanliggande 

konstruktion ned till jordlager där det finns marksättningar och jordens bärförmåga är 

undermålig och där plattor eller plintar inte kan användas. Pålar är främst aktuella när 

relativt djupa lager av lös lera, dy, torv eller gyttja påträffas närmast markytan (Olsson & 

Holm, 1993). Pålningen ger möjlighet att få en stabil, trygg och säker grund för ovanliggande 

konstruktion (Pålab, 2016). Detta ger större möjlighet att bygga på olika platser dvs. val av 

byggplatser blir mindre begränsat. 

Olsson & Holm, (1993) skriver att pålar används vid grundläggning av byggnader och olika 

anläggningar, t.ex. järnvägar, vägar broar mm. Pålar används inte bara när 

markförhållandena är dåliga utan även när man förstärker jordlagret mot förskjutningar och 

ras. Pålar används även för att förstärka konstruktioner som befinner sig i vattnet som t.ex. 

kajer, brostöd eller hamnpirar. 

För att kunna utvärdera jordens egenskaper måste en geoteknisk undersökning genomföras 

innan projektering av grundläggning företas. Undersökningen visar grundvattennivå, djup 

ned till fast berg och jordtyp (Olsson & Holm, 1993). Hänsyn måste tas till dessa faktorer 

eftersom de påverkar jordstabiliteten och val av grundläggningsmetod. 

Med avseende på material indelas pålar i tre typer: träpålar, betongpålar och stålpålar. De 

vanligaste påltyperna som används är betong-, stålrörs- och stålkärnepålar 
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(Pålkommissionen 2014). Man använder sällan träpålar som stödpålar eftersom det finns 

stor risk att pålarna bryts, splittras eller ruttnar. 

Stål & Wedel (1984) berättar att alla påverkande faktorer bör analyseras för att sedan kunna 

välja rätt grundläggningsmetod. Några av de faktorer man måste ta hänsyn till inför val av 

påle är byggnadsverket, laster, grundförhållanden, sättningar, byggnadstid, påldjup, 

vibrationsstorlek, sten och blockig jord, och risk för skador. 

Eskilstuna kommun bygger en ny arena på delar av kvarteret Nötknäpparen i Eskilstuna där 

Structor Eskilstuna AB har fått uppdraget för projektering av grundläggningen. Som 

grundläggningsmetod har man använt sig av borrade stålrörspålar. Det är av intresse att göra 

en undersökning av hur det istället skulle se ut med slagna stålrörs- betong- och 

stålkärnepålar både ur ett ekonomiskt och tekniskt perspektiv. 

1.2 Syfte och mål 

Arbetet syftar till att jämföra tre olika pålningsmetoder bestående av betong-, stålrörs- och 

stålkärnepålar för ett referensobjekt. Målet med undersökningen är att komma fram till den 

mest effektiva pålningsmetoden vad gäller både tekniska och ekominska aspekter. 

1.3 Frågeställningar 

Följande frågor kommer att undersökas och besvaras i arbetet 

 Vilka faktorer kommer att påverka val av pålningsmetoder och när är det lämpligt att använda 

dessa pålningsmetoder? 

 Vilka är för- och nackdelarna med betong- stålrörs- och stålkärnepålar? 

 Vilken pålningsmetod, dimensionerad för referensobjektet, är billigast respektive dyrast?  

1.4 Avgränsningar 

Följande avgränsningar har gjorts i arbetet: 

 Endast betong-, stålrörs- och stålkärnepålar kommer att undersökas 

 Jämförelsen mellan de olika pålarna kommer endast att ske utifrån ett tekniskt och 

ekonomiskt perspektiv 

 Laster är givna av Structor Eskilstuna AB för det enskilda projektet 
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 Ingen hänsyn tas till omkringliggande faktorer som i det verkliga fallet skulle kunna påverka 

pålarna 
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2 METOD 

I följande kapitel redovisas val av metoder som har varit grunden för genomförandet av 

arbetet. Arbetet har genomförts med två huvudmoment bestående av en litteraturstudie och 

en fallstudie. 

2.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudie och information har samlats in genom litteratur, föreläsningar, digitala 

källor, vetenskapliga artiklar och rapporter. Grunden för litteraturstudien har till stor del 

bestått av: 

 Pålgrundläggningshandbok 

 Pålkommissionens rapporter 

 IEG rapporter 

De två förstnämnda publikationerna har använts för att kunna få fram de tekniska 

aspekterna på olika pålningsmetoder. Den sistnämna publikationen har använts som 

vägledning för att kunna utföra olika beräkningsexempel. 

2.2 Fallstudie 

 Intervjuer 

Som ett komplement till litteraturstudien har ett antal intervjuer gjorts. Syftet med detta var 

att samla information om hur olika byggaktörer tänker kring val av pålar och vilken eller 

vilka typer som används mest. För att få välförankrad information har fem intervjuer gjorts 

genom både personliga möten, mail- samt telefonintervjuer. De personerna som har blivit 

intervjuade har haft varierande årserfarenhet i byggbranschen. På grund av sekretess har 

namn på alla intervjuade personer maskerats.  
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 Beräkning 

Beräkningsexempel har gjorts för att jämföra bärförmågan hos betong-, stålrörs- och 

stålkärnepålar. För att få ett korrekt resultat av beräkningarna har ett program använts och 

sedan jämförts med handberäkningar. 

Programmet som har använts heter FEM-Design version 14 och är utgivet av företaget 

Strusoft. Det är ett avancerat modelleringsprogram och bygger på finita elementmetoden 

som är en numerisk metod för att lösa partiella differentialekvationer. Programmet 

behandlar både betong och stålmaterial och utför beräkningar utifrån de europeiska 

konstruktionsstandarderna, Eurokod. 
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3 LITTERATURSTUDIE 

3.1 Historik 

Genom historien har man försökt bygga på områden som har varit betydelsefulla ur 

kommunikationssynpunkt och som har varit viktiga att behärska ur försvarsstrategisk 

synpunkt (Olsson & Holm, 1993). Därför kan man oftast hitta bebyggelse vid sjöar, älvar och 

andra farvatten. Sedan tidigt har våra förfäder lärt sig att bygga starka grunder för sin 

bostadsbebyggelse och hamnar, detta genom att grundlägga med pålar. 

Förr i tiden utfördes pålning med slagning av träpålar eller grävpålar. Man fick handschakta 

brunnar och sedan fyllde man dem med sand eller sten. Neddrivningsarbete skedde med 

hjälp av hejare, som lyftes för hand eller med hjälp av linspel som var upphängda i en bock av 

trä. För att underlätta hantering av tyngre hejare lärde man sig att skära linor i flera delar 

(Olsson & Holm, 1993). Detta gjorde man i sjöfarten. Murar av sten och rustbäddar lades 

ovanpå pålarna. På grund av ändring av grundvattennivåer och ruttnande trävirke behöver 

man idag förstärka denna typ av grund med nya pålar. 

Man började använda slagna pålar av stål i slutet av 1800-talet och de första betongpålarna 

kom i början av detta århundrade. Christoffer Polhem var den person som uppfann den 

”moderna” påldrivningsutrustningen redan på 1740-talet.  I slutet av 1800-talet drevs 

linspelen, som användes för att lyfta hejarna, först av ånga och sedan av 

förbränningsmotorer. Städerna började växa och man ville bygga högre och tyngre hus. Detta 

ledde till att man blev tvungen och bygga på allt sämre mark. För att föra över 

byggnadslasterna ner till marken, behövde kraftigare och längre pålar användas. Under 

1920- och 30-talen utvecklades kraftfulla dieselhejare och ånghejare i stora kranar i USA. 

Dessa kranar användes för kraftiga H-profiler och grova stålrörspålar (Olsson & Holm, 1993). 

På grund av den kraftiga drivningen och de höga lasterna blev man tvungen att ge pålrören 

större diameter och grövre godstjocklek. Därefter utvecklades hejarna och blev kraftigare och 

betong och armering användes för att fylla i pålrören. 

Icke jordundanträngande borrpålar var ett annat steg i utvecklingen av pålar, där fick man 

borra ett hål i jorden som sedan fylldes med betong. I början av 1930-talet utvecklades 

tekniken och för att stödja borrhålens väggar i lös jord användes först vatten och sedan en 

blandning av bentonitlera och vatten (Olsson & Holm, 1993). Denna teknik hjälpte till att 

göra pålar med stor diameter och få ned dem till stora djup. Under 1940-talet lärde man sig 

att bilda en vägg med pålar, detta genom att placera pålar tätt ihop. Ett annat steg framåt i 

utvecklingen var när man ”skar in” borrpålar i varandra för att de ska bilda en tät vägg.  
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I början av 1950-talet började de runda pålarna ersättas av rektangulära element. Trots att 

borrpåletekniken kommer från USA skedde vidareutvecklingen framförallt i Frankrike, 

Italien och Österrike. 

Slagna förtillverkade betongpålar representerar Sveriges moderna pålutveckling. Redan 1917 

slogs den första pålen av denna sort i Stockholm (Olsson & Holm, 1993). Teknik för 

grundförstärkning med s.k. slanka stålrörspålar utvecklades under 1970- och 80-talen. 

 Svensk pålgrundläggningsteknik efter 1945 

1945-60: I Stockholms innerstad förbjöds användning av träpålar 1944. Man började 

använda fabrikstillverkade betongpålar istället för platstillverkade. Rullkranar och träkranar 

med reducerade rörligheter användes för att utföra slagning. Maskinutveckling påbörjades. 

År 1953 användes första Benotomaskinen för montering av borrpålar i Stockholm för att 

installera 15-20 m grävpålar.  För första gången användes slitsmurstekniken i Sverige år 

1957. IVA Pålkommission bildades år 1959. 

1960-67: I Iggesund år 1961 användes för första gången stålkärnepålar för grundläggning av 

en pappersmassefabrik. Okomplicerad stötvägsmätningar började genomföras på pålar.  

1967-75: År 1968 kom det nya pålnormer (uppfyllande till Svenska Byggnorm 1967). 

Standardiserade pålningsklasser A, B och C infördes. Man började studera möjligheten till att 

förbättra stötvågen i pålen med hjälp av stötvågsteoretiska betraktelser.  

Modern hydraulhejare och helhydrauliska pålkranar av olika typer började framställa och 

provades. Tallriksfjäderdynan provades också. Svensk byggnorm (SBN) gick ut med en ny 

pålnorm år 1975.   

1975-80: Som resultat av utvecklingsarbete kom grävpåleanvisningar år 1979. En förbättring 

av maskiner och arbetsteknikskede. Slanka korrosionsskyddade stålrörspålar utvecklades. 

Undersökning enligt CASE-metoden och stötvågsmätning användes i Sverige från 1976. IVA 

Pålkommission arrangerade det första internationella stötvågsseminariet i Stockholm. 

1980-90: Under 1980-talet blev pålslagningstekniken tillsammans med utveckling av datorer 

och dynamiska mätmetoder blev påverkad av den nya utvecklingen. Olika 

hjälpmedelsprogram framtog några utav dessa är CAPWAP som är signalmatchningsprogram 

och WEAP som är simuleringsprogram. Analysmetoder, mätutrustning och givare 

utvecklades.  IVA Pålkommission arrangerade i Stockholm 1984 den andra internationella 

stötvågskonferensen. 
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Man började använda mantelburna pålar d.v.s. ”kryppålar” och till högre laster efter fortsatt 

utveckling inom grundförstärkning slanka stålrörspålar utnyttjades. Nya påltyper 

tillverkades som G-pålen och SW-pålen samt pålning för grundläggning i lera utvecklades.  

Nya normer och anvisningar framkom i slutet av 1980-talet. Detta ledde till en ytterligare 

utveckling inom pålområdet (se Figur 1). 1989 bildades EFFC som är Europiska 

grundläggningsföreringen och därefter bildades också Sveriges Pålentreprenörsförening. 

 

Figur 1. Mängd installerade pålar fördelat på olika material (Pålkommissionen, 2015) 
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3.2 Grundkonstruktion med pålar 

En påle är ett långsmalt konstruktionselement som är placerat vertikalt eller närmast 

vertikalt i jorden. En pålad grundkonstruktion kallas ett system som består av pålar och 

innehåller även ovanförliggande pålsulor, balkar och plattor (Olsson & Holm, 1993). 

Balkarna eller plattorna kan med varandra skapa två eller flera grupper av pålar. Syftet med 

pålar är att minska sättning och öka bärförmågan. 

Olsson & Holm (1993) beskriver att pålar framförallt används för att överföra och sprida 

belastning från överbyggnaden ner till stabil och stark jord eller till berg genom slappa och 

ostabila jordlager med avsikt att minska sättningar och öka jordens bärförmåga. 

Spetsmetoden och mantelmetoden, eller en kombination, används för att överföra belastning 

till omgivande jord. Det som gör pålar unika är att de kan ta både tryck- och dragkrafter. Ett 

annat område där pålar brukar användas är för att stabilisera jordlager mot ras och 

förskjutningar.  

De ekonomiska och tekniska förutsättningarna styr valet av grundläggningsmetod, därför är 

det viktigt att utvärdera dessa förutsättningar, för att sedan kunna hitta en optimal 

ekonomisk och teknisk lösning. 

Pålar går inte att reparera eller inspektera när ovanliggande konstruktion byggs. 

Konstruktionen som byggs på pålarna är betydligt dyrare än själva grundkonstruktionen 

(Olsson & Holm, 1993). Därför är det viktigt att stor noggrannhet och kvalitet läggs på 

grundkonstruktionens utförande. 

  

Figur 2. Beskriver kostnadscirkeln (Olsson & Holm, 1993) 

Totalekonomi är ett nyckelord när det gäller val av grundläggningsmetod. Indirekta 

kostnader är en del av arbetet, därför måste hänsyn tas till dessa kostnader (Olsson & Holm, 
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1993). Några exempel på indirekta kostnader är kostnader för störningar på omgivningen, 

metodförändring, oväntade markförhållanden, tidsspillan etc. (se Figur 2). Dessa kostnader 

kan leda till att den totala kostnaden för själva grundläggningsarbetet blir högre. 

Det är viktigt att känna till sambandet mellan grundkonstruktion och överbyggnad. 

Konstruktören bör ha kunskap om olika grundläggningsmetoder och deras användbarhet vid 

olika förhållanden (Olsson & Holm, 1993). Därför bör konstruktören samarbeta med 

geotekniker vid valet av grundläggningsmetoder. 

3.3 Geologisk översikt 

Olsson & Holm, (1993) beskriver att pålar används när jordlagret inte kan ta upp lasteffekter 

från ovanliggande konstruktion dvs. där jorden har dålig bärförmåga och stabilitet. Några 

exempel på sådana jordar är glaciala och postglaciala leror, gyttja, torv, finsand och silt. Det 

är även viktigt att använda pålar i löst lagrade friktionsjordar. De geologiska 

förutsättningarna i Sverige för pålning bestäms av kvartärgeologiska fenomen, alltså 

förhållanden som uppstod som en följd av den senaste istiden. 

Den geotekniska undersökningen utförs för att kontrollera markens egenskaper och karaktär 

innan projektering av grundläggning påbörjas (Olsson & Holm, 1993). Geoteknik är 

vetenskapen om markens hållfasthet dvs. jordens kvaliteter och egenskaper.  

Syftet med den geotekniska undersökningen är att få tillräcklig information om jordens olika 

lager samt lagrens tjocklek och egenskaper (Stål & Wedel, 1984). Undersökningen ger en bra 

uppfattning om vilken grundläggningsmetod som kan passa bra för just denna typ av mark 

och vilka installationsmetoder som kan väljas. Markens egenskaper avgör hur detaljerad och 

djup denna analys blir. 

En annan viktig del av den geotekniska undersökningen är att kunna avgöra om jorden 

innehåller sten eller block vilket kan leda till att slagning försvåras eller om det förkommer 

kablar inom området (Stål & Wedel, 1984). 

Grundvattenförhållandena påverkar pålningsarbetet. En sänkning av grundvattennivån kan 

leda till att belastningen på pålarna ökar till följd av negativ mantelfriktion (Stål & Wedel, 

1984). Träpålar kan ruttna när de ligger ovanför grundvattennivån.  

Nya normer och anvisningar framkom i slutet av 1980-talet. Detta ledde till ytterligare 

utveckling inom pålområdet. 1989 bildades EFFC, Europiska grundläggningsföreringen. 

Därefter bildades också Sveriges Pålentreprenörsförening. 
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3.4 Pålning 

Pålning är en typ av grundläggningsmetod och används till att förstärka grunden. Pålning 

innebär att försänka ned pålar i marken där konstruktionen utförs för att kunna få en stabil 

undergrund. Pålning utförs genom att pålar borras eller slås ned med hjälp av pålkran genom 

lös mark tills man uppnår tillräcklig bärförmåga med hjälp av bland annat mantelburen 

friktionspåle (Pålkommissionen, 2007). 

Stål & Wedel, (1984), beskriver i sin handbok att mantelburen påle medför att pålarnas laster 

förs ner till den omgivande jorden genom skjuvspänningar. När jordlagret består av 

kohesionsjord och underliggande material av morän och berg då kan spetsburna pålar 

användas. Genom att trycka ned pålens spets i berget sätts den fast och därefter överförs 

lasten från överliggande konstruktion ner till berget. Pålar som slås ned till berget genom ett 

lerlager brukar vara en kombination av mantelburen och spetsburen påle. Metoden går ut på 

att föra över laster från en konstruktion till ett stabilt jordförhållande när jordens bärförmåga 

är otillräcklig, t.ex. lera. Pålarna placeras med olika vinkel för att förhindra glidning i jorden. 

Enligt Skanska (2013) används kohesionspålar framförallt i lerjord där installation av pålar 

ned till berggrunden inte är möjligt. Det som tar upp lasterna från byggnaden är 

kohesionskrafterna mellan pålens mantelyta och leran. 

 Val av pålningsmetod 

Det finns olika jordförstärkningsmetoder beroende på vilken jordtyp kommer 

konstruktionen att bygga på. Varje metod har sina fördela och nackdelar och 

lämplighetsområden (Olsson & Holm, 1993). 

Att välja pålgrundläggning har varit normalt i Sverige vid sättning och bärighetsproblem. 

Detta har ledet till att man har fått stora kunskapsnivåer genom detta område (Stål & Wedel 

1984). 

Den bästa grundläggningsmetoden är den som uppfyller funktionskraven på tekniska 

faktorer till lägsta möjliga priskostnaden för beställaren (Olsson & Holm, 1993). 

Olsson och Holm (1993) beskriver tekniska och ekonomiska faktorer som påverkar val av 

pålningsmetoden. 

Tekniska faktorer 

 ”Lasteffekter (påförda laster och deformationer) 

 Arbetsplatsens belägenhet. 
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 Närhet till grannbebyggelse och/eller känsliga utrustning eller installationer med 

rist för skador. 

 Markförhållanden med hänsyn till: 

o Pålbarhet och/eller drivbarhet. 

o Lastkapacitet eller konstruktiva bärförmåga, dvs. det enskilda pålelementets 

förmåga att utan gå till brott överföra aktuella laster. 

o Bärförmåga eller tekniska bärförmåga, dvs. kringliggande jordlagers och 

bergs förmåga att med erforderlig säkerhet uppta aktuella lasteffekter i både 

bruk- och brottgränstillstånd. 

o Last-deformationsegenskaper hos enskilda pålar och hela pålgrupper 

o ”Beständighet för pålar med hänsyn till utmattning vid hård slagning, 

korrosion, kemiska eller bakteriella angrepp mm.” 

o Påverkan på markens stabilitet. 

 Kontrollinsatser” 

(Olsson & Holm, 1993, sid. 40) 

Ekonomiska faktorer  

 Fullständig tidsgång 

 Osäkerhet på grund av störning och extra kostnad. 

 Risk för sättning i konstruktionen eller grannbebyggelse. 

 Tillgång till material yrkeskunnig personal och maskinutrustning. 

 Nödvändighet för pålkapning, pålplattor etc. 

 Priset kan påverkas av olika faktorer bl. a 

o Placering av byggnaden och tillgänglighet. 

o Pålstoppningsnivåer. 

o Markförhållanden. 

o Mätningsregler. 

o Arbetsplatsförhållande. 

o Allmänna kontraktsbestämmelser. 

Ovannämnda faktorer är värdefulla och kan leda till att val av påle blir påverkad. 

Markförhållanden är den viktigaste faktor som påverka mest vid val av pålningsmetod. Detta 

innebär att konstruktören bör känna till olika markförhållande för att kunna välja rätt 

pålningsmetod som är mest lämplig utifrån givna förutsättningar. Vid avvikelser bör 

alternativ till tekniska lösningar vara förberett. Extra kostnader kan tillkomma om 

konstruktörens antaganden blir fel avseende pålningsmetoden eftersom konstruktören måste 

välja en annan typ av pålningsmetod (Olsson & Holm, 1993) 
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3.5 Pålningsmetoder 

 Betongpålar 

Prefabricerade betongpålar är den vanligaste påltypen som används i Sverige (se Figur 3). 

Cirka 60-70 % av antalet pålmeter som används i landet utgörs av betongpålar 

(Pålkommissionen 2014). Dessa pålar tillverkas i fasta fabriksanläggningar inomhus med 

standarddimensioner. Längden på pålarna varierar mellan 3 och 13 meter i en 

metersintervall (Hercules grundläggning 2016). I Sverige är betongpålar slankarmerade 

medan de i andra länder som t.ex. Holland eller USA utförs med förspänd armering. 

Betongpålar kan ha olika tvärsnitt som t.ex. cirkulärt, triangulärt eller åttkantigt men den 

vanligaste typen är kvadratisk. Kvadratiska tvärsnitt har en standarddimension på 235 och 

270 (275) mm kantmått (Olsson & Holm, 1993). Det finns även specialtillverkade pålar med 

upp till 500 mm kantmått. Pålar har en fast monterad bergsko för att man ska kunna 

installera dem i fast jordlager eller berggrund. 

Härdning med ånga eller varmvatten används för att kunna uppnå den kvalitet som krävs och 

snabbt kunna bryta pålarna ur gjutningsformarna. Kontrollrådet för betongvaruprodukter 

(KRB) övervakar tillverkning av prefabricerade betongpålar. För att eliminera några av 

nackdelarna hos slagna betongpålar har specialteknik utvecklats. 

”I lös lera kan man undvika eller åtminstone minska mässförträngningen genom att dra 

lerproppar – i regel ned till högst cirka åtta meters djup. Detta är speciellt viktigt då pålar 

slås i eller intill en slänt eller exempelvis nära intill en kajkonstruktion. Genom grovfyllning 

eller blockiga jordlager kan man minska bortslagningen av betongpålar genom att först driva 

ned kraftiga förkörare av stål (prylar)” (Olsson & Holm, 1993, sid. 56) 

Olika faktorer och villkor påverkar den dimensionerande bärförmågan för en påle. Den 

geotekniska bärförmågan och pålens lastkapacitet avgränsar pålens bärförmåga 

(Pålkommissionen, 1996). Det minsta värdet blir dimensionerande. Lastkapaciteten för pålar 

förändras beroende på belastningens art och den geotekniska bärförmågan anges bara i 

brottgränstillstånd och när pålen är installerad.  

Standardbetongpålar indelas i tre olika typer beroende på lasteffekten under 

stoppslagningen. Dessa typer är SP1, SP2 och SP3 (se Tabell 1). För påltyp SP1 gäller en max-

lasteffekt under stoppslagning på 550 kN och påltyp SP2 och SP3 bör belastas maximalt 750 

kN. Dessa påltyper utförs enligt svensk standard SS8111103 med hänsyn till täckande 

betongskikt, tolerans och armeringskvalité (Pålkommissionen, 1996). För att kunna överföra 

lasten som pålarna utsätts för under och efter installation tillåts det att betongpålen skarvas 
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momentstyv. Enligt svensk standard SS 81 11 96 ska pålen vara försedd med fast bergsko och 

vara modifierad enligt förankringsjärnens kvalité. 

Tabell 1. Kantmått och materialdata för standardiserade pålelement (Olsson & Holm, 1993) 

𝐁𝐞𝐭𝐞𝐜𝐤𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐞𝐧𝐥𝐢𝐠𝐭 𝐒𝐯𝐞𝐧𝐬𝐤𝐚 𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝 𝐊𝐚𝐧𝐭𝐦å𝐭𝐭 (𝐦𝐦) 𝐀𝐫𝐦𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐁𝐞𝐭𝐨𝐧𝐠 

SP1 SS 811103 235 4 ⏀ 16, Ks60 K50 

SP2 SS 811103 270,275 8 ⏀ 12, Ks60 K50 

SP3 SS 811103 270,275 8 ⏀ 16, Ks60 K50 

 

Figur 3. Standardiserad betongpåle (Olsson & Holm, 1993) 
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3.5.1.1. Skarvning av betongpålar 

ABB-skarv och Herculesskarv är de vanligaste skarvarna, se Figur 4-5 nedan. 

 

Figur 4. Herculesskarv (Olsson & Holm, 1993)      

      

 

Figur 5. ABB-skarv (Olsson & Holm, 1993)      

3.5.1.2. Bergskor 

Bergskon sitter normalt fastgjuten med betongpålen. Bergskon används för att hjälpa till att 

centrera slagkrafterna som i sin tur leder till att förebygga risken för skador på grund av 

excentrisk belastning. I finkorniga friktionsjordar och kohesionsjordar används lös bergsko 

där lasten i första hand överförs genom pålens mantelyta. Utformning av bergsko sker enligt 

svensk standard 𝑆𝑆 811196 (se Figur 6). 
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Figur 6. Bergsko (Olsson & Holm, 1993) 

3.5.1.3. Specialpålar 

Specialpålar används där knäckning är dimensionerande för t.ex. kajer. Dessa pålar tillverkas 

med ganska stora tvärsnitt. Kostnaden för att tillverka specialpålar är mycket större än för 

standardiserade pålar.  

Om lutningen på berggrunden är stor finns det risk för att pålspetsen inte sitter fast på 

berget. I detta fall kan Göteborgsmetoden användas (se Figur 7).  Med Göteborgsmetoden 

utrustas pålarna med ett borrör med normalt 57 mm innerdiameter och 1,5 mm godstjocklek. 

Hålet som borras in berget brukar ha en ytterdiameter på 100 mm och en innerdiameter på 

60 mm. Efter att borrningen är klar fylls hålet med betong för att jorden inte ska komma in i 

borröret under neddrivning (Olsson & Holm, 1993). Slagningen avbryts när pålen kommer i 

kontakt med berget och då påbörjas borrningen. Borrningen går först genom betong i 

bergskon och sedan minst 0,5 m in i berget. Därefter används ett stålämne med minst 1 

meter längd och 45 mm diameter för att slås ned i hålet. Till slut slås 300 slag med låg, och 

10 slag med hög fallhöjd. Detta för att mejsla in pålspetsen i berget och säkra förankring. 
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Figur 7. Infästning i berg enligt "Göteborgsmetoden" (Olsson & Holm, 1993) 

När den elastiska deformationen under drivning är hög kan höga dragspänningar uppstå i 

pålar när de slås ned i fasta siltiga jordar. Om jorden runt om pålen innehåller vatten kan en 

hård dragvåg leda till att pålen spricker och vattnet sugs in i pålen genom sprickorna. Sedan 

pressas vattnet ut med hög kraft när nästa tryckvåg kommer från hejarslaget (Olsson & 

Holm, 1993). Skador på pålen kan uppkomma på grund av vattenutpressningen. Detta 

problem inträffar sällan med standardpålar. Problemet med vattensprängning kan reduceras 

genom att öka armeringsarean dvs. armeringen sprids i pålens tvärsnitt. Att använda tung 

hejare samt låg fallhöjd kan också reducera problemet med vattensprängning. 

3.5.1.4. Installation av betongpålar 

För att kunna installera betongpålar används olika typer av hejare med hejarvikt på 3-5 ton. 

Installationen måste ske så noggrant som möjligt med frifalls- eller linhejare 

(Pålkommissionen, 1996). Fallhöjden ska lämpa sig efter drivmotståndet. Fallhöjden 

begränsas till 0,15 m vid slagning i lös jord. 

Fallhejare är den vanligaste typen av hejare i Sverige (Stål & Wedel, 1984). Den har en fallvikt 

som består av stål. En vajer används för att kunna lyfta upp vikten till önskad längd och 

därefter faller den fritt. 

Linhejare: en hejarlina används för att lyfta hejaren och styrning sker genom ett gejderrör. 

Beroende på bromsar på lintrumman i basmaskinen kan fallhöjden varieras (Olsson & Holm, 

1993). Initialpåkänningar i pålen kan uppkomma när variationen i hejarens anslagshastighet 

blir mycket stor. 
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 Borrade stålrörspålar 

3.5.2.1. Allmänt om borrade stålrörspålar  

RD-pålar är en typ av borrade stålrörspålar från Ruukki som är spetsburen och består av en 

tryckplatta, gängat pålelement, gängad hylsskarv, svetsad skarv och slagsko/ringborrkrona 

(se Figur 8). Enkelt borrade stålrörspålar består av ett stålrör som drivs ned till fast berg (se 

Figur 9). För att öka pålens lastkapacitet och minska invändig korrosion fylls röret med 

betong (se Figur 10). Betongen som används är torrgjuten (Ruukki, 2013). Under 

borrningsarbetet kan man stöta på vatten som kan finnas inuti berggrunden. Detta leder till 

att torrgjutning inte blir lämplig, vilket skulle kräva att en betongpropp gjuts för att pålens 

botten ska bli vattentät. Armeringskorg eller annan typ av förstärkning, exempelvis balkprofil 

eller ett stålrör, kan enligt Pålkommissionen (2010) användas för att höja kapaciteten ännu, 

(se Figur 11). 

Pålkommissionen (2010), beskriver även att för borrning av stålrörspålar används oftast 

sänkborrhammare. I vissa fall kan topphammare användas när pålarna är av begränsad 

längd och mindre dimensioner. De vanligaste måtten på rördiametrar är 100 - 273 mm. Det 

går att tillverka större borrade stålrörpålar med en radie upp till 813 mm. Godstjockleken 

varierar mellan 5 och 16 mm beroende på vilka dimensioner som ska väljas. Den lägsta 

dimensionerande bärförmågan för en påle med en liten diameter är 500 kN och vid stor 

diameter kan den vara 6 000 kN eller högre.  

Pålning med borrade stålrörspålar används framförallt för grundförstärkningar i städer i 

trånga utrymmen. Den typen av pålar används till t.ex. vid grundförstärkning av broar där 

pålarna övergår i pelare när de passerar markytan och förlängs till brobanan. Borrade 

stålrörspålar används också till byggnader med stora laster och med pelarstomme. Det som 

är speciellt med borrade stålrörspålar är att de kan placeras ensamma under en pelare. 

Slagna stålrörspålar däremot kräver tre pålar och en plint (Pålkommissionen, 2010). Höga 

krav på kontroll av dimensioneringen ställs på pålar som står ensamma under pelare. 

Borrade stålrörspålar är en lämplig lösning där det finns hinder i marken, som annars skulle 

ställa till med problem vid slagning av pålar. 
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Figur 8. Ruukkis RD-påle (Ruukki, 2013) 

 

Figur 9. Stålrör (Pålkommissionen, 2010) 
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Figur 10. Stålrör + betong (Pålkommissionen, 2010) 

 

Figur 11. Stålrör + betong + armering (Pålkommissionen, 2010) 

3.5.2.2. Skarvning av borrade stålrörspålar 

Den vanligaste skarvningsmetoden är svetsning, men på grund av höga krav på prestanda 

och noggranna kontroller av utförandet, har skarvning med andra metoder som yttre 

skarvhylsa och gängor blivit mer användbara (Pålkommissionen, 2010). En annan nackdel 

med svetsning är att den vid broprojekt kräver långa väntetider mellan provning och 

svetsning. 
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Figur 12. Ruukki utvändiga skarvhylsor av RD-pålar (Ruukki, 2013) 

Skarvsystem som har utvecklats av Ruukki (2013) är utvändiga skarvhylsor av RD-pålar (se 

Figur 12). Draghållfastheten blir 50 % av pålens tryckhållfasthet om skarvning sker enligt 

Ruukkis anvisningar men för vissa dimensioner är drag- och tryckhållfastheten lika stora. 

Syftet med skarvning är att underlätta transport och monteringsarbete. 

3.5.2.3. Installation av borrade stålrörspålar 

De vanligaste installationsmetoderna som används för att installera borrade stålrörspålar är 

sänkhammare och topphammare. Tillsammans med dessa metoder kan antingen centrisk 

eller excentrisk borrningsmetod användas. 

3.5.2.4. Excentrisk borrning 

Efter att borrningen uppnår det planerade djupet tas borrkronan upp vid användning av 

denna metod. En borrsko svetsas på rörspetsen innan borrningen börjar, vilket har uppgiften 

att sprida borrhammarens stötkraft till röret (Pålkommissionen, 2010). Borrkronan tas bort 

och sedan drivs röret ned till berget. Den maximala godstjockleken vid användning av den 

excentriska metoden är 5 - 6 mm. Detta kan vara ett skäl till användning av centrisk 

borrmetod när större godstjocklek än 5 - 6 mm ska installeras. 

3.5.2.5. Centrisk borrning 

Vid användning av denna metod lämnas borrkronan kvar under rörspetsen. Innan 

borrningen börjar svetsas ringborrkronan fast på röränden vid pålspetsen. Borrkronan vilar 
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på framborrad bergbotten och bär upp stålröret (Pålkommissionen, 2010). Fördelen med 

centrisk borrning är att den ger rakare borrhål och stora godstjocklekar kan användas. 

3.5.2.6. Toppborrhammare 

En topphammare (hydraulisk eller pneumatisk) kan installera pålar med en maximal 

diameter på RD170. Slag från borrhammaren riktas mot en vridbar borrstång inne i pålen 

och fortsättningsvis mot en slagsko i spetsen på pålen (Ruukki, 2013). För långa pålar med 

större antalskarvar minskas borrningseffekten. Största pållängden som går att installera med 

topphammare är 30 meter i de flesta jordtyper. Undantaget är dock mjuk kohesionsjord, där 

det går att installera pålar med en längd på upp till 50 meter. 

3.5.2.7. Sänkhammare 

Denna metod går ut på att hammaren håller tag om pålens nedre ände och därefter träffar 

slaget slagskon och pålen drivs ner i marken (Ruukki, 2013). Fördelen med sänkhammare 

jämfört med toppborrhammare är att den minskar slagljudet och ökar effektiviteten vid 

drivning. Det går att installera olika dimensioner för RD-pålar med sänkhammare och pålens 

längd påverkar inte borrningseffekt och installationshastighet.  

 Slagna stålrörspålar  

3.5.3.1. Allmänt om slagna stålrörspålar 

En slagen stålrörspåle till exempel RR-pålar från Ruukki (2013) består av en tryckplatta, 

utvändig skarv, invändig skarv, jordsko och bergsko (se Figur 13). Det finns två olika typer av 

slagna stålrörspålar, slanka och grova pålar. Liksom borrade stålrörspålar kan slagna 

stålrörspålar fyllas med betong och eventuellt armeras också. Vid dimensionering av slagna 

stålrörspålar måste hänsyn tas till att vid oskadat berg har slagna stålrörspålar lägre 

bärförmåga än borrade stålrörspålar. 
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Figur 13. RR-pålar (Ruukki 2013) 

 

 

Figur 14. Bergsko (Ruukki 2013) 

 

Det finns tre olika typer av bergskor som väljs utifrån omständigheterna (se Figur 14). 

Bergsko med härdad dubb och dubb av konstruktionsstål är de vanligaste typerna. Bergskor 

med dubb av konstruktionsstål används framförallt i moränjordlager, grovkorniga jordlager 

eller när bergytan är ganska jämn (Ruukki, 2013). När bergytan inte täcks av moränlager 

eller tät grovkornig jord eller om ytan lutar, då används bergskor med härdad dubb. För att 

kunna säkra att pålen sitter fast i berget används bergskor med ihålig dubb. 
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3.5.3.2. Skarvning av slagna stålrörspålar 

Slagna stålrörspålar skarvas med utvändig och invändningskarvning. Även separat skarvning 

kan användas. Lastkapaciteten blir inte begränsad på grund av skarvning, vilket innebär att 

pålen kan installeras så rakt som möjligt (Ruukki, 2013). 

3.5.3.3. Installation av slagna stålrörspålar 

Beroende på geotekniska förhållanden kan pålarna få krokighet vid installation (se Figur 15). 

För att kunna få raka pålar måste slagning utföras försiktig men om man slår med höga 

fallhöjder kan detta leda till att pålarna blir krokiga (Pålkommissionen, 2010). Lätta och 

tunga hejare kan användas för att kunna driva ned pålar. Risken för att få krokiga pålar kan 

öka vid användning av tunga hejare jämfört med lätta trycklufts- eller hydraulhammare. För 

att installera slagna stålrörspålar används frifallshejare, hydraul- och tryckluftshammare.  

3.5.3.4. Frifallshejare 

Fallhöjden för fallhejare kan justeras fritt men hänsyn måste tas till den aktuella 

utrusningens begränsningar. Det som styr lämplig massa för hejare är storleken på pålar och 

grundförhållanden. I en tät jord kan användning av en tung hejare vara aktuellt men då kan 

risken för krökning i pålen öka (Ruukki, 2013). De vanligaste hejarvikterna ligger mellan 4 

och 9 ton. Slagdon måste alltid användas när skarvade pålar med utvändiga hylsskarvar ska 

installeras. 

Figur 15. Beskriver en stålrörspåle installerad i marken (Pålkommissionen, 2007) 
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3.5.3.5. Hydraul- och tryckluftshammare  

Hydraul- och tryckluftshammare används för slanka stålrörspålar och ifall det inte finns 

några krav på geoteknisk bärförmåga kan den användas även för grova stålrörspålar.  

Fördelen med hydraul- och tryckluftshammare är att installationen går snabbare och pålen 

drivs ned rakare på grund av stora slagkrafter och högt antal slag. En annan fördel är att 

slagutrusning kan monteras på olika basmaskiner (Ruukki, 2013). Vid användning av denna 

metod är det ett krav att kontrollera att slagkolvens vikt är två gånger pålens vikt.  

 Stålkärnepålar  

3.5.4.1. Allmänt om stålkärnepålar  

Stålkärnepålar används framförallt där det finns något hinder i marken som omöjliggör eller 

försvårar neddrivning av pålar. Ett annat användningsområde för stålkärnepålar är vid höga 

krav på omgivningspåverkan. Stålkärnepålar används även när stora laster ska bäras upp 

enligt Hercules grundläggning (2016). Pålmetoden är skonsam mot omgivningen. 

Meterpriset för stålkärnepålar är mycket högre än för de andra påltyperna men när det gäller 

totala kostnader ger stålkärnepålar den bästa lösningen, exempelvis kortare 

grundläggningstid (Pålkommissionen, 2000). 

Tillverkning av pålarna sker genom att borra ned ett borrör på 100 och 300 mm diameter i 

berg med hjälp av topphammare eller sänkborrhammare. När borrningen uppnår 0,3 m ner i 

berget avslutas hålet. Pålelementen sänks då ner efter rengöring av hålet. Svetsning används 

för att kunna skarva pålelementen (Pålkommissionen, 2000). Med hjälp av styrningar 

centreras stålkärnan. En provbelastning på berget brukar utföras ifall pålen utsätts för stora 

laster, t ex med dynamisk provning. Det är även viktigt att driva ned pålen till högsta djup 

tills den står i en så kallad ”bergholk” så att pålen ska tåla så hög belastning som möjligt. 

Det flesta beståndsdelar som ingår i stålkärnepålar kan undersökas med stort noggrannhet. 

Bergborrhålet och det nedborrade röret kan vara några exempel på dessa biståndsdelar. Det 

som skiljer stålkärnepålar från andra typer av pålar är att det kan förekomma brister på 

kvalitetskontrollen eftersom misstag och fel inte kan upptäckas när pålarna är täckta av 

jorden. Enligt Pålkommissionens rapport 2000 är en stålkärnepåles beståndsdelar: 

 Ett foderrör som är nedborrat genom jord och ytligt berg  

 Ett bergborrhål som är utfört under foderröret 

 En kringgjuten stålkärna som är monterad i foderröret och bergborrhålet 

 Skarvar och anordningar för lastöverförning 
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3.5.4.2. Skarvning av stålkärnepålar 

Hänsyn måste tas till behovet av skarvning vid projektering. Svetsning eller muffskarv 

används för att skarva foderrör (Pålkommissionen 2000). Svetsarbete bör kontrolleras med 

krav för konstruktionssvetsning om röret skall användas som permanent. 

API-gänga eller svetsning används för att skarva kärnor (Pålkommissionen 2000). Olika 

åtgärder krävs för genomförande av svetsskarvning exempelvis förvärmning och 

fogberedning. Fogarbete blir tidskrävande för kärnor som har större diameter än 150 mm.  

3.5.4.3. Installation av stålkärnepålar 

Borrning av stålkärnepålar utförs med hjälp av borrigg försedd med topp- eller sänkhammare 

och högtryckskompressor (Se avsnitt 3.5.2.6 och 3.5.2.7). 

3.6 Laster och lasteffekter  

 Laster från överbyggnad  

En påle kan påverkas av olika typer av laster från överbyggnaden, antingen genom en 

axiallast eller genom en blandning av moment-, axiallast och/eller transversallast. Vid 

beräkning av den dimensionerande lasten på en påle måste hänsyn tas till verkliga 

förhållanden (Pålkommissionen 2007). Detta betyder att installation av pålar sker med minst 

de toleranserna som beskrivs i handlingarna. Om pållängder varierar inom en pålgrupp kan 

korta pålar få tillskottbelastningar. 

 Geotekniska laster  

Pålarna blir utsatta för laster på grund av vertikal och horisontell jordrörelse beroende på 

den omgivande jorden. Lasteffekten av dessa jordlaster måste beaktas.  

 Installationslaster 

Hejarens slag skapar en axiell stötvåg vid slagning mot pålen. Denna axiella stötvåg förflyttas 

upp och ner i pålen och reflekteras sedan mot hejaren och jorden (Pålkommissionen 2007). 

Olika delar av pålarna påverkas på grund av fallhöjden, pållängd, hejarvikt, pålens 

verkningssätt och jordens egenskaper. 
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 Lasteffekter vid transport och lyft  

Pålarna ska dimensioneras för att kunna klara av lasteffekter som uppstår på grund av 

hantering, lagring, transport och lyftning till pålkran. Detta genom att skapa speciella 

punkter där man kan ta greppålarna och lyfta dem utan de skadas (Pålkommissionen 2007). 

För betongpålar gäller det att låta pålen uppnå sin hållfasthet. Den måste hårdna efter 

tillverkning. Det är pålfabrikanten som måste se till att pålarna klarar denna belastning. 

Pålarna ska vara så konstruerade att de klarar transporter. 

 Lasteffekter vid installation 

Pålar utsätts för stora laster och lasteffekter när installationen sker i form av slagning. En 

påle kan utsättas för sin största belastning vid installationen. Genom att minska på fallhöjd 

och hejarens vikt samt antalslag kan denna belastning minskas (Pålkommissionen 2007). 

Hinder i marken och påtvingande deformation vid installation kan leda till att pålen utsätts 

för stora lasteffekter. Åtgärder som kan utföras är att välja borrad istället för slagen påle. Det 

är projektörens ansvar att välja rätt kapacitet på pålar.   

3.7 Dimensionering genom provning 

 Provbelastning 

Provbelastning genomförs under olika tidsperioder av ett projekt och med olika ändamål. I 

början av projektet utförs provpålning för att kunna uppskatta lämplig påltyp, pålbarhet, 

eller lämplig slagningsutrustning. För att kunna bedöma pållängder och omgivningens 

påverkan utförs provpålning i början av pålningsarbetet. Provbelastningens huvudsakliga 

uppgift är att bestämma bärförmågan för pålar. Resultaten som man får av provbelastningen 

används för att kunna dimensionera pålarna (Pålkommissionen, 2014). Ibland används 

provbelastning för att kontrollera om pålarna har förväntad brottlast och kryplast. För att 

kunna utföra provbelastning används tryckbelastning eller dragbelastning. Det finns två olika 

typer av provbelastning, statisk och dynamisk. 

Enligt Pålkommissionen, (2014) bör provpålning utföras innan produktionen vid följande 

samband:  

 ”Blockig jord/släntberg (val av pålningsmetod) 

 Mäktiga moränlager (falska stopp, bärförmågetillväxt, neddrivningsdjup) 

 Friktionsjord (bärförmågetillväxt, packningseffekter för pålgrupper) 
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 Omgivningspåverkan (vibrationer, portryck, massrörelser m.m.)” 

 Dynamisk provbelastning  

Dynamisk provbelastning, som kallas även för stötvågsmättning är en metod som används 

för att kunna registrera mätdata vid en dynamisk provbelastning för att sedan kunna 

kontrollera om pålen klarar kraven på geoteknisk bärförmåga och funktionssätt i jorden. 

Stötvågsmättning utförs tillsammans med slagning eller efterslagning av pålar. Detta genom 

att sätta en accelerometer och en trådtöjningsgivare på pålen och sedan skapa en stötvåg 

genom ett slag från en hejare. Det är nödvändigt med hög fallhöjd eftersom det krävs att 

pålen sjunker ner några millimeter i jorden för att kunna mobilisera bärförmågan. Mätslag av 

betongpålar får man med hjälp av pålmaskin som har använt vid installationen. I en artikel 

skriver Feng et al., (2016) att betongpålar är de mest utsatta pålarna för brott efter 

installation i form av sprickor och intrång av lera i betongen. I artikeln påpekas även att detta 

kan leda till olyckor och ekonomiska förluster. 

I Pålkommission (2014) berättas även att om pålen inte klarar av de förväntade kraven på 

geoteknisk bärförmåga bör en ändring av pålen ske. Detta leder till extra kostnader och 

tidsspill på grund av att ny kontroll måste utföras. Därför är det nödvändigt att ta hänsyn till 

dynamisk provbelastning redan vid projekteringen. För att kunna få ett säkert resultat kan en 

kombination mellan statiska och dynamiska provbelastning utföras. 

 Statisk provbelastning  

Olsson & Holm, (1993) redogör för att statisk provbelastning framförallt används för att 

kunna bestämma bärförmåga och pållängd som krävs för mantelburna pålar och spetsburna 

pålar. Statisk provbelastning utförs i början av produktionsskedet eller i projekteringsskedet. 

Syftet med statisk provbelastning är att styrka tidigare gjorda uppskattningar som är byggda 

på beräkningar eller tidigare erfarenheter. På grund av tids- och kostnadsskäl brukar 

provning med dynamisk provbelastning erfordras. Statisk provbelastning används främst för 

borrade och slagna stålpålar, injekteringspålar och expanderkroppar.  

Olsson & Holm, (1993) berättar även att om en påle installeras genom slagning kan det leda 

till att störning sker i jorden runt om pålen. Detta leder i sin tur till att hållfastheten i jorden 

minskas. Hållfastheten kan ökas i friktionsjordtack vare packningseffekter. Med tiden ökar 

jordens hållfasthet (efter slagning). Ökningen av jordens hållfasthet sker olika beroende på 

jordtyper. Därför bör man vänta några dagar innan statisk provbelastning utförs.  
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Följande ekvation (1) används för att kunna dimensionera bärförmåga, baserad på 

medelvärde med hjälp av statisk- och dynamisk provbelastning: 

Rd =
Rm

γt∙γRd∙ξ1
 ekv. 1 

där Rm är geoteknisk bärförmåga, γt är partialkoefficient, γRd är modellfaktor för 

stötvågsmätning och ξ1 är korrelationskoefficient. 
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4 FALLSTUDIE 

Fallstudien går ut på att dimensionera pålar för en arena belägen i Eskilstuna. Denna studie 

syftar till att undersöka hur det skulle se ut med tre typer av pålar, genom ett tekniskt och 

ekonomiskt perspektiv. 

Beräkningsexemplet sker genom att dimensionera enskilda pålar för en del av arenan, vilket 

finns redovisat i bilaga A och bilaga B. Beräkningsexemplet har förenklats genom att ingen 

hänsyn har tagits till omgivningen, dvs. det enda som belastar pålarna är i detta fall 

betongplattans egentyngd. 

Den lasten som pålarna dimensioneras efter är den största lasten som påverkar en enskild 

påle, vilket i detta fall 173 kN och detta har tagits fram med hjälp av programmet FEM-

Design. Handberäkning har gjorts för påle som omringas av systemlinjerna 5, 6 och D, E (se 

bilaga C). Detta för att kunna jämföra resultatet med FEM-Design. 

Handberäkningen har gjorts för att beräkna fram den dimensionerande lasten, genom att ta 

reda på betongplattans egentyngd samt den nyttiga lasten som för arenor är av typen C5 som 

ger en resulterande last på 5,0 kN/m2. Dessa laster har kombinerats i både ekvation 2 och 3 

för att få fram den dimensionerande lasten för arean. Den belastade arean för de enskilda 

pålarna har tagits fram för att kunna få fram den last som påverkar varje påle. 

Handberäkning har gjorts för att kontrollera resultatet från FEM-Design. Den 

dimensionerande last kommer sedan i sin tur att stå som underlag till val av olika påltyper 

för att sedan kunna göra en teknisk och ekonomisk jämförelse. 

Intervjuer genomfördes för att få en bild av hur branschens konstruktörer tycker och tänker 

om de olika påltyperna. 

 Beskrivning av referensobjekt 

Structor Eskilstuna AB står för projektering av grundläggningen för en ny arena i Eskilstuna 

(se Figur 16). Arenan har en area på ca 15 600 kvadratmeter och består av fyra fullstora 
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träningsplaner. Antalet sittplatser beräknas mellan 3200 till 3700.

 

Figur 16. Fasad för Eskilstuna arena (Eskilstuna kommun, 2014) 

Marken som arenan har byggts på består till största del av asfalt med underliggande 

fyllnadsmassor (se Figur 17). Marken är i princip helt plan men viss nivåskillnad 

förekommer. En geoteknisk undersökning för platsen har gjorts och skredriskzonen är två. 

(Eskilstuna kommun, 2014)  

 

Figur 17. Situationsplan över Eskilstuna arena (Eskilstuna kommun, 2014) 

  

4.2 Förutsättningar 

Följande förutsättningar gäller för samtliga pålar: 

 Dimensionerande lasten som påverkar varje enskild påle = 173 kN 

 Genomsnittlig pållängd = 10 000 mm 

 Säkerhetsklass 3 → γ = 1,0 

 Nyttig last = 5,0 kN/m2 
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 Tjocklek betongplatta = 200 mm 

 Egentyngd betong = 25 kN/m2 

4.3 Laster och lasteffekter i brottgränstillstånd 

Dimensionerande lasteffekt måste vara mindre än dimensionerande lastkapacitet och 

dimensionerande geotekniska bärförmågan. Med lastkapacitet menas materialbrott och 

instabilitet och med geoteknisk bärförmåga menas pålens förmåga att överföra lasten till 

omgivande jord. 

 Beräkning av lasteffekt  

Högsta värdet av ekvation 2 och 3 bestäms dimensionerande lasteffekt för gränstillstånden 

GEO (geotechnical) och STR (trength). 

Ekvation 2: 

Ed = γd ∗ 1,35 ∗ Gkj,sup + γd ∗ 1,5 ∗ ψ0,1 ∗ Q,1 ekv. 2 

Ekvation 3: 

Ed = γd ∗ 0,89 ∗ 1,35 ∗ Gkj,sup + γd ∗ 1,5 ∗ Q,1 ekv. 3 

där: 

 ψ0,1 är faktor för kombinationsvärde för variabel last 

 Gk,jär karakteristiskt värde för en permanent last 

 Q,1 är karakteristiskt värde för en variabel last 

 

 

Med hjälp av tidigare nämnda förutsättningar samt handberäkning har den dimensionerande 

lasteffekten för en enskild påle beräknats till 121,5 kN (se bilaga B) och med FEM-Design 

hade samma påle lasten 125 kN vilket tyder på att beräkning var rätt och vissa avrundningar 

kan ha ändrat något decimalvärde. Utifrån den dimensionerande lasten har följande 

dimensioner på de olika påltyperna beräknats fram. 
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 Betongpålar 

Två typer av betongpålar har valts för att kunna få en bättre bild när det gäller kostnader. 

Dimensionering har skett med hjälp av bilaga D. 

 Typ: SP1 och SP2 

 Antal: 32 st. 

 Totalt pris SP1: 141 000 SEK 

 Totalt pris SP2: 155 000 SEK 

 Borrade stålrörspålar  

För borrade stålrörspålar har RD90 och RD115/8 valts med hjälp av dimensionering enligt 

bilaga D. Enligt Pålplintar AB är RD90 en ovanlig dimension att borra vilket ger högre priser. 

Därmed har pålleverantören lämnat pris på dimension RD115/6,3 istället, vilket inte finns i 

bilaga D. 

 Typ: RD115/8 och RD115/6,3 

 Antal: 32 st. 

 Totalt pris RD115/8: 253 000 SEK 

 Totalt pris RD115/6,3: 235 000 SEK 

 Slagna stålrörspålar  

För slagna stålrörspålar har RR90*6,3 och RR115/8 valts med hjälp av dimensionering enligt 

bilaga D. 

 Typ: RR90*6,3 och RD115/8 

 Antal: 32 st. 

 Totalt pris RR90*6.3: 94 000 SEK 

 Totalt pris RD115/8: 133 000 SEK 

 

 

 Stålkärnepålar  

För slagna stålrörspålar har ∅90 valts med hjälp av dimensionering enligt bilaga D. 

 Typ: ∅90 

 Antal: 32 st. 

 Totalt pris ∅90: 774 000 SEK  
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5 RESULTAT 

I detta avsnitt redovisas resultatet från den aktuella studien. 

5.1 Resultat från fallstudie 

 Faktorer som påverkar val av pålningsmetod och användningsområde 

Den aktuella studien har visat att faktorer som styr valet av grundläggningsmetoden till stor 

del består av fyra faktorer: 

 Kalkyl 

 Geotekniska undersökningar 

 Konstruktionen 

 Omgivningspåverkan 

Kalkylen är den mest påverkande faktorn som styr valet av grundläggningsmetod. Ett projekt 

strävar efter att använda den mest ekonomiska fördelaktiga metoden vilket i de flesta fall 

lutar mot betongpålar. 

Geotekniska undersökningar är en viktig faktor för att den har en avgörande roll om vilken 

typ av grundläggningsmetod som är lämplig just för den marken. I vissa fall kan man ha 

hittat en billig och bra metod men som inte passar med den marken som anläggningen ska 

byggas på. Geotekniska undersökningar ger information om: 

 Jordens egenskaper 

 Jordarten 

 Grundvattennivån 

De två sista påverkande faktorerna är typen och storleken av konstruktionen som ska 

bebyggas samt omgivningspåverkan. I slutänden handlar det om hur stora lasterna är som 

byggnaden för ned till grunden, som i sin tur ska tas hand om av grundläggningsmetoden. 

Om en nyproduktion sker intill en befintlig byggnad måste grundläggningsmetoden ses över 

så att inte den befintliga konstruktionen påverkas. Detta handlar huvudsakligen om 

grundläggningsmetoden ska utföras med slagning eller borrning. Slagning medför 

vibrationer i grunden vilket kan påverka en intill befintlig konstruktion, däremot medför 

borrning ingen vibration och påverkar därmed inte någon intill befintlig konstruktion (se 

Tabell 2). 
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Tabell 2. Användningsområde för respektive påltyp 

Användningsområde Betongpålar Borrade stålpålar Slagna stålpålar Stålkärnepålar 

Jord fri från hinder och 
stenblock 

● ● ● ● 

Jord som innehåller mindre 
hinder och stenblock 

 ● ● ● 

Jord som innehåller mycket 
hinder och stenblock 

 ●  ● 

Stora laster ska bäras upp    ● 

 För- och nackdelar med respektive grundläggningsmetod 

Resultatet som redovisas i tabell 3 av för- och nackdelar med respektive 

grundläggningsmetod är sammanställt utifrån intervjuer i den aktuella studien samt 

litteraturstudien. 

Tabell 3 Beskrivning av för- och nackdelar med betongpålar, slagna stålrörspålar, borrade 
stålrörspålar och stålkärnepålar 

Egenskaper Betongpålar Borrade stålpålar Slagna stålpålar Stålkärnepålar 

Fördelar     

Bra beständighet ●   ● 

Bra kvalitetskontroll ●    

Ekonomiska/ låg pris ●    

Standardiserade 
dimensioner 

●    

Lagervara ●  ●  

Skarvbara ● ● ●  

Bra toleranser  ●  ● 

Snabb installation  ●  ● 

Nackdelar      

Hög ljudnivå vid installation   ● ● 

Dålig miljöpåverkan  ●   

Stora vibrationer ●    

Högt pris    ● 

Risk för utböjning  ●   

Korrosionskänslig   ●  
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 Kostnad 

Resultatet som redovisas i tabell 4 är en sammanställning av kostnadsförslaget som företaget 

Pålplintar AB lämnade i form av 32 st. pålar av respektive materialtyp. Summan av 

kostnadsförslaget för respektive pålar är dividerad med antalpålar som var 32 st. för att få 

priset för en påle. 

Observera att priserna är uppskattade och följande moment ingår i varje pris: 

 Etablering 

 Avetablering 

 Slagning/borrning 

 Leverans av pålar 

 Bergskor 

 Erforderlig skarvning 

 Kapning 

Tabell 4. Tabellen redovisar pris per påle för tre olika påltyper 

Typ av påle Pris per påle 

Betongpåle (SP1) 4 406,25 kr 

Betongpåle (SP2) 4 843,75 kr 

Borrade stålrörspåle RD115/8 7 906,25 kr 

Borrade stålrörspåle RD115/6,3 7 343,75 kr 

Slagna stålrörspåle RR90*6,3 2 937,50 kr 

Slagna stålrörspåle RD115/8 4 156,25 kr 

Stålkärnepåle ∅90 24 187,5 kr 
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 Intervjuer  

Samtliga intervjuade ansåg att betongpålar är ekonomiska men att pålarna kan knäckas 

under installation samt att det kräver större pålfundament. Stålrörspålar går att installera 

noggrant och vid installation av stålrörspålar använder man små smidiga maskiner jämfört 

med betongpålar. Nackdelen med stålrörspålar är de tar inte horisontalkrafter lika bra som 

betongpålar och detta kan leda till en risk för utböjning. Stålkärnepålar klarar höga laster, 

kan ta draglaster och klarar de blockiga markerna. Nackdelen med stålkärnepålar är det dyra 

priset. 

De intervjuade berättar att det är väldigt sällan händer att man har valt helt fel 

grundläggningsmetod, det beror främst på hur den geotekniska undersökningen är 

genomförd. En anledning till att man har valt fel grundläggningsmetod kan vara att 

geoteknikern inte har gjort en tillräckligt omfattande geoteknisk undersökning.  En annan 

anledning är att det kan påträffas oväntade stenblock vid pålning. 

De intervjuade berättar även om vad som avgör valet mellan betong- stålrörs- och 

stålkärnepålar är vilken last pålen skall ta. Vilken mark typ pålen skall installeras i. 

Omgivningen påverkar vilka pålar som skall användas, t.ex. i känsliga miljöer som inte får 

utsättas för vibrationer kanske man ska välja borrade pålar istället för slagna. En viktig sak 

att tänka på är om pålen enbart ska ta tryck- eller även dragkrafter. 

En annan fråga som togs upp är vad som händer om ett projekt blir ”fel”’ dimensionerad. De 

intervjuade svarade såhär: Om ett projekt blir fel dimensionerade kan detta leda till 

marksättning och att sprickor bildas i golvet efter utförandet av konstruktionen. Detta skulle 

visas i stötvågsmätning. Åtgärder som man kan göra för att reducera problemet är att 

installera nya pålar. 

Samtliga intervjuade ansåg även att den geotekniska undersökningen och laster som ska 

bäras upp är bland de viktiga faktorer som avgör om pålning ska användas eller inte. Mer 

detaljerade svar från intervjuerna kan läsas i bilaga E. 
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6 DISKUSSION  

6.1 Metoddiskussion 

 Litteraturstudie 

Litteraturstudien har samlats in genom rapporter från Pålkommissionen, digitala källor, 

vetenskapliga källor, handböcker och föreläsningar. Information har samlats in från alla 

typer av möjliga källor för att få en bred litteraturstudie från flera olika perspektiv. 

Den mest användbara litteraturen är enligt mig Pålkommissionen, främst för att det är en 

pålitlig källa och kontinuerligt uppdateras vilket leder till att man får den gällande 

informationen. Pålkommission består av 33 st. rapporter vilket gör det lite svårt att gå 

igenom all information. Samtidigt har jag försökt att få med det mest lämpliga till detta ämne 

för att kunna besvara frågeställningarna på bästa möjligt sätt. 

Med detta sagt har jag även tagit med litteratur som kan anses vara föråldrad. 

Pålgrundläggning handbok är ett exempel på en sådan litteratur som jag har använt mig av. 

Den behandlar bland annat information som gällde med dåvarande normer, BKR och inte 

nuvarande normer, Eurokod. 

Anledningen till att jag ändå valde att använda mig av den litteraturen är att det inte finns 

mycket modern litteratur som behandlar detta ämne. Denna ansågs vara den ”modernaste” 

handboken som behandlade hela processen, innehållande historik, beskrivning, forskning, 

installation, beräkning etc. 
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 Fallstudie 

Fallstudien utfördes i två huvudmoment: 

 Intervjuer 

 Beräkning 

 

6.1.2.1. Intervjuer 

Intervjuerna har spelat en stor roll för den aktuella studien i arbetet. jag har försökt variera 

intervjuerna med olika företag, ålder samt yrkeserfarenhet för personer som har intervjuats. 

Jag hoppades på att det skulle leda till att jag skulle få lite varierande svar för att kunna få en 

djupare förståelse av ämnet. 

Intervjuerna utfördes genom mail, telefon samt platsbesök. Tre av intervjuerna var genom 

platsbesök, en genom telefon och en genom mailkonversation. Det hade egentligen varit bäst 

för både mig och resultatet för examensarbetet om alla intervjuer kunde ske genom 

platsbesök, då jag kunde diskutera fram och tillbaka med både frågor och svar som i sin tur 

kunde resultera i mer utförligare intervjuer. Detta alternativt blir begränsat när man 

intervjuar genom telefon samt mail. Anledningen till att jag har valt att använda mig av de 

två sistnämnda metoderna är pga. geografiska förhållanden samt tidsbrist från båda 

parterna. 

Enligt min bedömning hade jag inte kunnat utveckla område något mer. Jag har använt mig 

av alla resurser jag har för att kunna få ett bra intervjuresultat.  

Komplikationerna som har uppstått med denna metod var att få tag på personer som jag 

kunde intervjua. Jag tog kontakt med många företag, geografiskt utspridda, men tyvärr var 

det inte många som ställde upp. Totalt intervjuades tre personer genom platsbesök. 

För att kunna gottgöra detta försökte jag istället skicka mail med frågorna till olika företag 

och hoppades på att få svar från flera personer för att stärka min aktuella studie. Även detta 

visade sig vara bristfälligt då bara en person ställde upp och svarade på frågorna. 

Telefonintervjuerna gav samma resultat, även där fick jag endast en telefonintervju. Dessa 

intervjuer ledde till att jag fick korta svar med några meningar, samtidigt räckte detta för att 

kunna analysera ett resultat. På grund av sekretess har jag valt att maskera alla namn på 

personer som intervjuades. 
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6.1.2.2. Beräkning 

För att kunna utföra beräkningarna använde jag både ett datorprogram som heter FEM-

Design version 14 samt handberäkningar. Komplikationer som uppstod med FEM-Design var 

att det var ett helt nytt program för mig. Detta ledde till svårigheter vid utförandet av 

beräkningarna. Med hjälp av kunniga personer inom området kunde jag få hjälp med 

programmet och utföra beräkningarna. 

Handberäkningarna gick ganska smidigt till. Jag har behandlat dessa i föregående 

konstruktionsskurser och inga större svårigheter uppkom. Jag tror inte att detta resultat 

skulle kunna påverkas på något annat sätt. FEM-Design är ett av marknadens ledande 

program inom dimensionering enligt Eurokod. Där tror jag inte att jag skulle kunna ha gjort 

annorlunda. Handberäkningarna skedde för att kunna kontrollera resultatet mot FEM-

Design. Detta är en process som oftast görs i praktiken som kontroll. Vilket jag även tyckte 

var ett lämpligt steg att göra här. 

Efter beräkningsåtgången togs ett prisförslag fram. Tanken var att jag skulle få tag på flera 

leverantörer för att kunna göra någon form av statistik över hur priset kommer bli för varje 

påltyp. Samtidigt tyckte jag att flera leverantörer var en bra idé för att se hur de konkurrerar 

med sina priser. Detta var inte så simpelt som jag trodde. Jag skickade en anbudsförfrågan 

till flera olika företag, men fick endast svar från ett företag. Det visade sig att de flesta företag 

var upptagna med sina egna projekt och inte hade tid att leverera ett prisförslag för ett 

examensarbete. 

Om prisförslaget jag fick är rimligt eller inte, är svårt för mig att avgöra. Som sagt hade detta 

kunnat, som tidigare nämnt, förenklat processen om jag hade fått svar från flera olika 

leverantörer för att kunna göra en prisjämförelse. I detta fall får jag utgå från att dessa priser 

är rimliga, eftersom företaget Pålplintar AB som levererade prisförslaget till mig är ett 

välkänt företag i branschen.  
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6.2 Resultatdiskussion 

 Resultat från fallstudie 

I detta avsnitt diskuteras resultatet från fallstudien. 

6.2.1.1. Faktorer som påverkar val av pålningsmetod och användningsområde 

Resultatet från fallstudien har visat att det är fyra faktorer som till stor del styr valet av 

grundläggningsmetod och dessa är: 

 Kalkyl 

 Geotekniska undersökningar 

 Konstruktion 

 Omgivningspåverkan 

Kalkyl styr till stort sätt valet av grundläggningsmetod. Det kan vara god ekonomi att välja en 

typ av grundläggningsmetod som man tjänar på i slutänden. Detta genom att minska 

störning och spilltid på grund av installation som kan kosta företaget mycket extra pengar (se 

kapitel 3.4.1). 

Geotekniska undersökningar är en annan viktig del som avgör vilka pålningsmetoder är 

lämplig för just denna mark typ. Med hjälp av geotekniska undersökningar kan information 

fås om jordens egenskaper, jordart och grundvattennivå. Utifrån dessa informationer kan 

konstruktören/pålentreprenör avgöra om betong-, stålrör-, stålkärnepålar eller annan typ av 

pålar ska användas, detta redovisas under kapitel 3.2 geologisk översikt. 

Typ av konstruktion och omgivningspåverkan har också en betydelse vid val av 

grundläggningsmetod, hur stort projektet är och vilka påverkan pålningsarbete kommer att 

ha på närliggande byggnader (se kapitel 3.4.1). 

När markförhållanden är goda kan man säga att valet mellan slagna eller borrade pålar ses 

som en avvägning mellan säkerhet i utförande och kalkylerad kostnad. I detta fall kan 

borrade pålar kosta mer men medför säkrare resultat medan slagna pålar kan vara en 

ekonomisk lösning men medför större tekniska problem i utförandet (se kapitel 3.4.1). 

Betongpålar är lämpligt att använda för jord som är fri från hinder och stenblock eftersom 

betongpålar kan slås av när de stöter emot stenblock eller något hinder vid installation. 

Betongpålar används även när pålningen ska ske till ett stort djup.  
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Slagna stålrörspålar används när jordlager innehåller mindre hinder och stenblock, men 

risken ändå finns att pålen går sönder eller blir sned vid installation. Denna typ av 

pålningsmetod undviks att använda vid känsliga miljöer på grund av hög ljudnivå och stora 

vibrationer. 

Borrade stålrörspålar används när jordlager innehåller stenblock och hinder eller när berget 

lutar och man vill sätta fast pålen i berggrunder. Stålrörspålar används även vid 

jordförstärkning av befintliga byggnader eftersom det är lätt och installera stålrörspålar och 

stora maskiner behövs inte använda. 

Stålkärnepålar används framförallt när stora laster ska bäras upp. Stålkärnepålar används 

även för att jordförstärkning av befintliga byggnader eller när jordlager innehåller block eller 

sten. Användning av stålkärnepålar är inte populär i Sverige på grund av ett fåtal företag 

använder denna metod vilket leder till höga priser uppkommer (se kapitel 3.5.4).  

Ett problem som stålrör och stålkärnepålar kan få är korrosion, när stålröret blir installerat i 

eller i närheten av vatten. Med korrosion menas att stålröret beräknas rosta med tiden. Detta 

leder till att stålröret förlorar sin bärförmåga. Därför är det viktigt att en del av stålröret 

räknas bort vid dimensionering. 

6.2.1.2. För- och nackdelar med respektive grundläggningsmetod 

Varje påltyp har sina för- och nackdelar. Dessa variera beroende på markfållande och 

konstruktionstyp. Resultatet från fallstudien visar att betongpålar är det mest generella valet. 

Grunden till detta ligger i att de är både ekonomiskt fördelaktiga samtidigt som de har en 

stabilitet som kan konkurreras med de andra påltyperna. Det som kan ställa till lite problem 

vid valet av betongpålar är dess stora yta som krävs vid installation samt att den har en risk 

för knäckning. När en betongpåle knäcks i marken kan det vara svårt att lyfta upp den igen. I 

dessa fall måste en ny påle slås in i marken och om inte den knäckta pålen kan lyftas upp 

måste den nya pålen installeras bredvid den. Detta ställer till problem med projekttiden 

vilket kan leda till ändring- och tilläggskostnader, med andra ord ekonomiska förluster. 

Slagna stålpålar har visat sig likna betongpålar i de tekniska egenskaperna. Det som skiljer 

dessa påltyper åt är att betongpålar är billigare och knäcks tillskillnad från slagna stålpålar 

som böjs istället (se kapitel 3.5.3.3). I de fall pålarna böjs går det att lyfta upp dessa då de 

fortfarande består av en och samma del. Här slipper man problemet med att installera en ny 

påle bredvid. Slagna stålpålar tar även en mindre yta vid installation. 

Borrade stålpålar är en bra lösning när marken innehåller mycket sten då pålen borras 

igenom allt. Samtidigt är det en snabb installation som ger mindre omgivningspåverkan. En 
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sådan installation kan ske vid omkringliggande byggnader utan att dessa byggnader 

påverkas. Nackdelen med dessa påltyper är deras höga pris. Här måste man väga fördelarna 

med nackdelarna och se om det går att tjäna på något. Ett exempel kan vara dessa minskar 

både störningar och spilltid vid installation. 

Stålkärnepålar är det dyraste alternativtet. Anledningen till det höga priset är de bra 

egenskaperna, samtidigt är dessa påltyper ganska ovanliga i Sverige vilket i sin tur leder till 

att mindre företag väljer att erbjuda detta alternativ. Därmed är konkurrensen liten mellan 

företagen och priserna kan höjas. Ett exempel på de egenskaperna som pålarna har är att de 

kan ta väldigt stora krafter och används inte vid mindre laster. Detta är anledningen till att de 

är ovanliga i Sverige.  

6.2.1.3. Kostnad  

Kostnadsförslaget som levererades av Pålplinter AB för referensobjektet visar att priserna 

mellan slagna stålrörspålar och betongpålar är ganska lika. Jag trodde att betongpålarna 

skulle vara de billigaste, vilket inte var fallet. Samtidigt är dessa priser bara uppskattade och 

ingen hänsyn har tagits till omkringliggande faktorer så som jordens egenskaper. Om hänsyn 

hade tagits till dessa egenskaper så skulle resultatet kanske skilja sig åt. 

Resultatet visade även att borrade stålrörspålar är lite dyrare i förhållande till slagna 

stålrörspålar och betongpålar. Slutligen kunde man se en betydligt stor skillnad 

stålkärnepålarna då de var mycket dyrare än de tre föregående påltyperna. 

Det är svårt att avgöra vilken påltyp som är billigast i verkligheten. Ett exempel vid detta är 

att om man väljer att använda betongpålar vid ett projekt och sedan knäcks några av pålarna. 

Detta leder till merkostnader i form av nya pålar samt att ta bort de gamla pålarna. Skulle 

man istället använda någon annan påltyp t.ex. borrade stålrörspålar skulle man inte stöta på 

detta problem. I kostnaderna ingår även transport vilket kan variera beroende på geografiska 

förhållanden etc. 

6.2.1.4. Referensobjekt  

Borrade stålrörspålar har använts för grundläggning av referensobjektet, anledning till detta 

är för att jorden innehåller stenblock och byggnaden ligger intill andra befintliga byggnader. 

Enligt kapitel 3.5.2.1 används borrade ståltätspålar framförallt för grundförstärkningar i 

städer i trånga utrymmen, och när jorden innehåller hinder, vilket i det här fallet är. Om man 

istället hade valt slagna stålrörspålar skulle pålarna få krokighet vid installation eftersom 

jorden innehåller hinder, samma sak gäller för betongpålar (se kapitel 3.5.3.3). 
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Betongpålarna skulle knäckas vid installation, detta i sin tur skulle leda till spilltid och extra 

kostnader skulle tillkomma för att köpa in nya pålar. Slagna stålrörspålar och betongpålar 

medför vibrationer i marken som de installeras i. Vibrationerna skulle möjligtvis kunna leda 

till skador på omgivande byggnader, vilket är en risk man inte vill ta då den kan medföra 

stora kostnader. 

Man skulle kunna använda stålkärnepålar som grundläggningsmetod. Enligt kapitel 3.5.4 

används framförallt där det finns något hinder i marken som omöjliggör eller försvårar 

neddrivning av pålar. Ett annat användningsområde för stålkärnepålar är vid höga krav på 

omgivningspåverkan. Eftersom stålkärnepålar är ett dyrt alternativ skulle detta leda till att 

projektet skulle kräva mycket pengar. 

Jag tycker att man har valt rätt påltyp i projektet med tanke på vilka påföljder de tidigare 

nämnda påltyperna skulle kunna medföra. Hade man valt fel påltyp och inte tagit hänsyn till 

omgivningsfaktorerna och marken så hade kostnaderna ökat och projektet hade kanske då 

inte hållit ekonomiskt och tidsmässigt. 
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7 SLUTSATSER 

Slutsatserna som kan dras från detta arbete är att valet av påltyp styrs av det aktuella 

projektet. Hänsyn måste tas till omkringliggande faktorer och omständigheter för att kunna 

göra ett val som passar det aktuella projektet. Detta har visat sig i fallstudien vara följande 

faktorer:  

 Kalkyl  

 Geotekniska undersökningar 

 Konstruktionen 

 Omgivningspåverkan 

De slutsatser som kan dras till användningsområdena för olika påltyper är att betongpålar 

används för jord som är fri från hinder och stenblock. Slagna stålrörspålar kan användas när 

ett jordlager innehåller mindre hinder och stenblock. Borrade stålrörspålar används när ett 

jordlager innehåller stenblock och hinder. Stålrörspålar kan även användas för att förstärka 

ett jordlager av en befintlig byggnad. Stålkärnepålar är ett ovanligt alternativt som används 

när stora laster ska bäras upp. Även stålkärnepålar används när ett jordlager innehåller block 

och sten samt förstärkning av ett jordlager av en befintlig byggnad. Marken som referens 

objekten är byggd på innehåller mycket hinder och stenblock därför var borrade stålrörspålar 

en bra lösning. 

De mest ekonomiskt fördelaktiga påltyperna är betongpålar följt av slagna stålrörspålar. 

Samtidigt kommer ett ekonomiskt fördelaktigt val ha sina nackdelar, vilket i detta fall är att 

dessa påltyper har begränsningar beroende på vad marken består av. Dessa två påltyper har 

även en större risk att utsättas för knäckning. Stålrörspålar och stålkärnepålar har visat sig 

vara de säkrare alternativen. 

Med hänsyn till omgivningen och markförhållandet är pålningsmetoden borrade 

stålrörapålar det billigaste alternativet. Borrade stålrörspålar medför minst skada i 

omgivning och säkrare val då man känner till marken och vilka hinder som finns. Borrade 

stålrörspålar är dyrare än de flesta pålningsmetoder som har tagits upp. Men den metoden 

blir billigast för projektet då man slipper onödiga utgifter på skador som de andra skulle 

kunna medföra i omgivningen och vid installation. Det dyraste alternativet hade varit 

stålkärnepålar, som också skulle kunna fungera. 
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

I den här rapporten har mer fokus lagt på att jämföra tre olika pålningsmetoder med tanke på 

hållfastheten, tekniska aspekter och kostnadseffektivitet. Det som kan vara intressant att 

göra fortsättningsvis är en jämförelse mellan pålning, plintar och plattor. Exempel på 

frågeställningar att gå vidare med är när det är lämpligt att använda dessa metoder, vilka 

faktorer som avgör om pålning, plattor eller plintar ska användas och om det går att 

kombinera dessa metoder. 
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