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ABSTRACT 
This degree project compares piling methods with respect to technical and economic aspects, 
all affecting factors are measured as realistic as possible. The aim was to get a better 
understanding for piling methods used in Sweden and to work as an information tool for 
structural engineers. In order to get the technical aspects on piling methods literature study 
and interviews with structural engineers from Kadesjös Ingenjörsbyrå AB have been 
conducted. The case study on a residential building in Västerås was also performed. In this 
case study calculations for a quantity of piling methods have been made and sent for RFQs 
for various entrepreneurs. Subsequently piling methods have been analyzed and compared 
with respect to their prices. By calculating the costs of various piling methods it has been 
analyzed why some piling methods are more expensive than others. In a layer from soil that 
is free from rocks and other obstacles the concrete pile is the economically effective piling 
method for a residential building for both five and thirty meters. The magnificent steel pile is 
only 5% more expensive than the concrete pile. Note that this degree project is not a cheat 
sheet for the most economical pile. 
Keyword: foundation, piling method, technical, economy, steel piles and concrete piles. 
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SAMMANFATTNING 
För att kunna hitta en teknisk och ekonomisk optimal lösning för en pålningsmetod måste 
alla påverkande faktorer värderas så realistisk som möjligt. Pålar kan inte inspekteras eller 
repareras efter installation, vilket innebär att val av pålningsmetod måste göras med god 
kvalité för att pålarna ska klara den aktuella lastkapaciteten. Vid val av pålningsmetod ska 
även totalekonomin analyseras, där indirekta kostnader som t.ex. tidsspill, oväntade 
markförhållanden, omgivningspåverkan och mycket mer måste tas hänsyn till. De indirekta 
kostnaderna kan även överstiga mer än grundläggningsarbetet. 
Syftet med examensarbetet är att jämföra olika pålningsmetoder för ett referensprojekt med 
hänseende på tekniska och ekonomiska aspekter. Där målet är att få en bättre förståelse för 
de olika pålningsmetoderna som används i Sverige, samt fungera som ett hjälpande verktyg 
vid val av pålningsmetod för byggnadskonstruktörer med mindre erfarenhet. Undersökning 
av den tekniska och ekonomiska aspekterna gjordes med hjälp av litteraturstudier, 
observationer, intervjuer och en fallstudie. 
De tekniska aspekterna bygger på litteraturstudie med generell data för pålningsmetoder. 
Denna studie har endast undersökt fem pålningsmetoder, som är utav stål eller betong. I 
fallstudien ingår ett referensprojekt på ett bostadshus som är belägen i Västerås. I denna 
fallstudie har antalet pålar beräknats och skickats för anbud till olika entreprenörer som 
bestämmer budgetpriser på de olika pålningsmetoderna. Därefter har pålningsmetodernas 
budgetpriser analyserats och jämförts. 
Det är inte alltid lönsamt att välja den billigaste pålningsmetoden. Först och främst måste 
konstruktören ha en uppfattning om markförhållandet där pålningen ska utföras. Om det 
pålas utan provpålning kan pålarna få för stor krökning eller knäckas. Därför är det viktigt att 
veta i vilket markförhållande olika pålningsmetoder kan användas och när de inte kan 
användas. Markförhållandet är en av den viktigaste aspekten man bör undersöka för att välja 
en ekonomisk pålningsmetod.  
Genom att beräkna kostnader för olika pålningsmetoder har det analyserats varför vissa 
pålningsmetoder är dyrare än andra. Observera att det här examensarbetet inte är en lathund 
för den mest ekonomiska pålen. Den pålen som redovisas mest ekonomisk effektiv i det här 
examensarbetet är inte nödvändigtvis det billigaste av dem alla pålningsmetoderna. 
Variationen av den ekonomiskt effektivaste pålningsmotoden är beroende på geotekniska 
förutsättningar, projekt och andra påverkande faktorer. 
Nyckelord: grundläggning, pålningsmetod, teknik, ekonomi, stålpålar, betongpålar. 
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1 INLEDNING 
Vid tyngre byggnader och anläggningar används pålade grundkonstruktioner om det översta 
jordlagret inte har tillräcklig stabilitet eller bärförmåga för att klara de aktuella 
belastningarna. Pålar används även när avståndet mellan mark och berg är för stort för att 
använda plintar (> 3 meter). Påladkone grundkonstruktioner avser system med pålar med 
pålsulor, plattor och balkar. (Olsson & Holm, 1993) 
Vad grundläggning används pålar i byggnader och olika typer av anläggningar, t.ex. vägar, 
järnvägar och mycket mer. Pålning används inte bara när markförhållandena är dåliga utan 
även när konstruktionselement exponeras av vatten som t.ex. brostöd, kajer och hamnpirar 
samt för att förstärka jordlager mot ras och förskjutningar. (Olsson & Holm, 1993) 
För att kunna välja den optimala grundläggningsmetoden för ett specifikt fall bör alla 
påverkande faktorer analyseras så realistiskt som möjligt. Där tekniska och ekonomiska 
aspekten har en stor påverkan vid val av grundläggningsmetod. Pålar kan varken inspekteras 
eller repareras efter att överbyggnaden byggs och överbyggnadens kostnad är betydligt större 
än grundkonstruktionens, vilket är viktigt att dimensionerna grundkonstruktionerna med 
omsorg och kvalité. Vid val av grundläggningsmetod är totalekonomi en stor aspekt att 
analysera. Här måste indirekta kostnader som t.ex. tidsspill, oväntade markförhållanden, 
metodförändringar och störningar på omgivningen beaktas. Om samverkan mellan 
överbyggnad och grundkonstruktion inte tas hänsyn till kan de indirekta kostnaderna 
överstiga mer än kostnaderna för grundläggningsarbetet. För att hitta den optimala 
lösningen bör konstruktören ha god kunskap om olika grundläggningsmetoder och hur de 
tillämpas i olika förhållanden. Konstruktören bör ha ett nära samarbete med geotekniker och 
pålningsföretag för att b.la. kunna rådfråga och få del av andras erfarenheter. (Olsson & 
Holm, 1993) 

1.1 Olika grundläggningssätt 
Det finns flera olika grundläggningsätt som används, bland annat beroende på jordlagrets 
bärförmåga och höjden till fast jordlager. Vanligtvis brukar man skilja på de olika 
grundläggningssätt som beskrivs nedan. (Wahlström, 1969) 
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Grundläggning direkt på berg: grundmurar och pelare vilar direkt på berg eller fast jord,  
se figur 1. (Wahlström, 1969) 

 
Figur 1: Grundläggning direkt på berg. (Omgjord från Wahlström, 1969) 
Grundläggning med plintar: används när avståndet mellan marknivå och berg eller fast 
jordlager är mindre än 3 meter, då vilar plintarna på berg eller fasta jordlager. Det finns två 
typer av plintar, utan bredning (figur 2) och grundplattor under plintarna (figur 3). 
(Wahlström, 1969) 

 
Figur 2: Grundläggning med plintar utan bredning. (Omgjord från Wahlström, 1969) 

 
Figur 3: Grundläggning med plintar med grundplattor. (Omgjord från Wahlström, 1969) 
Grundläggning med tryckfördelade plattor: används när man vill lägga plattor som vilar på 
en normal schaktbotten. Det finns två typer, plattor som är utbredda under grundmurar och 
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pelare (figur 4) och en platta som täcker hela byggnaden (figur 5). (Wahlström, 1969)

 
Figur 4: Grundläggning med tryckfördelade plattor med utbredda under grundmurar och pelare. 
(Omgjord från Wahlström, 1969) 

 
Figur 5: Grundläggning med tryckfördelad platta som täcker hela byggnaden. (Omgjord från 
Wahlström, 1969) 
Grundläggning med pålar: används när det är dålig bärförmåga och stabilitet på jordlagret. 
Det finns olika pålningstyper som har olika egenskaper som tillämpas vid olika jordlager t.ex. 
friktionspåle och kohesionspåle, se figur 6. (Wahlström, 1969; Skanska, 2013) 

 
Figur 6: Grundläggning med spetsbruna pålar. (Omgjord från Wahlström, 1969) 
Ifall det är möjlig kan pålarna vila på berg eller fast jordlager för att överföra byggnadens last 
till berget. Då används spetsburna pålar, se figur 7. (Wahlström, 1969; Skanska, 2013) 
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Figur 7: Grundläggning med Kohesionspålar. (Omgjord från Wahlström, 1969) 
Övriga grundläggningsmetoder: Det finns fler grundläggningsmetoder som kan vara 
lämpligt till småhus t.ex. källargrund och platta på mark. (Wahlström, 1969) 
I detta examensarbete kommer endast grundläggning med pålar att beröras. 
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1.2 Sveriges geologi 
För att använda pålar som grundläggningsmetod måste det övre jordlagret ha sämre 
bärförmåga eller stabilitet än de laster som den utsätts för. De vanligaste jordarna med sämre 
bärförmåga och stabilitet är bland annat de flesta glaciala och postglaciala sediment. De 
sedimenten som ingår är bland annat leror, torv, gyttja, silt och finsand. Pålning används 
även i friktionsjordar exempelvis sandjordar, då tas lasterna upp genom friktion mellan 
jorden och pålens mantelyta. (Olsson & Holm, 1993) 
Inlandsisen skapades den geologiska förutsättningarna som vi har idag för grundläggning. De 
stora ismassorna skrapade bort all lös bergmaterial och orsakade att bergytan sänktes. Allt 
löst bergmaterial pressades ihop till fast jordlager av morän eller transporterades lösa 
bergmaterial under isen genom isälvar, som sedan blev rullstensåsar. Rullstensåsarna 
innehöll block av sten, grus och sand, därefter finkorniga material som bland annat lera och 
silt som fanns runt omkring. (Olsson & Holm, 1993; Information om Sverige, u.å) 
När det blev kallperiod förflyttade sig isen söderut och när det blev varmare klimat 
förflyttade sig isen norrut. Efter en längre period bildades friktionsjord genom denna 
förflyttning av is. Olyckligt nog överlagrades morän på lerjord som är ett stort bekymmer när 
de gäller pålning. Det kan även finnas silt- och lerjord i rullstensåsar, som är täckt av 
friktionsjord, vilket är problematiskt vid pålning. (Olsson & Holm, 1993) 
Vid stora innanhav och sjöar innehåller marken lera som är mer än hundra meter tjockt. I 
vissa områden med hav har saltvatten infiltrerats i leran och med tiden har ändrat lerans 
egenskaper. De förändrade egenskaperna gör att leran (kvicklera) blir instabil och genom en 
liten yttre påverkan kan de ske stora skred utan förvarning med katastrofala konsekvenser. 
(Olsson & Holm, 1993) 

1.3 Pålningsstatistik i Sverige 
Det installerades cirka 1,89 miljoner meter pålarna i hela Sverige under år 2013 och 
ordningsföljden för mest installerade pålar var betongpålar, slagna stålpålar, borrade 
stålrörspålar och till sist träpålar enligt Pålkommissionen (2014). Det innebär att jämförelse 
med 2012 installerades det totalt cirka elva procent mindre meter pålar. Det visar sig att 
minskning sker varje år från 2011 enligt Pålkommissionen (2014) samtidigt som 
användningen av stålpålar ökar. Mellan år 2011 och 2013 har användningen av stålpålar ökat 
med cirka tre procent. (Pålkommissionen, 2014) 
År 2013 installerades det 115 000 meter träpålar, 710 000 meter stålpålar och 1 004 000 
meter betongpålar. Majoriteten av de byggnadstyperna som de installerades mest pålning var 
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väg och anläggning, bostäder och övriga husbyggnader. Jämförelse mellan slagna stålpålar 
och betongpålar har 28 respektive 55 procent installerats. Användning av pålar i 
bostadsproduktion fortsätter att öka år 2013 enligt Pålkommissionen (2014). 
(Pålkommissionen, 2014) 

1.4 Problemformulering och frågeställning 
De mest erfarna konstruktörerna bedömer utifrån erfarenhet vilken pålningsmetod som ska 
användas, som både är teknisk och ekonomisk optimal. När en konstruktör med mindre 
erfarenhet ska välja pålningsmetod blir det svårare att bedöma vilken pålningsmetod som är 
mest optimal på grund av brist på erfarenhet. Ifall de antaganden som konstruktören har 
gjort är felaktiga måste konstruktören dimensionera en annan typ av pålningsmetod, vilket 
medför ökade kostnader. 
De frågeställningarna som ska besvaras är:  

 Vilken pålningsmetoder är billigast för fem respektive trettio meter? 
 Vilken pålningsmetod är lämpligast att använda vid olika markförhållanden? 
 Vilken pålningsmetod är lämpligast att använda när det krävs minimal 

omgivningspåverkan? 

1.5 Syfte och målsättning 
Syftet med examensarbetet är att jämföra olika pålningsmetoder för ett referensprojekt med 
hänseende för tekniska och ekonomiska aspekter. Där målet är att få en bättre förståelse för 
de olika pålningsmetoderna som används i Sverige, samt fungera som ett hjälpande verktyg 
vid val av pålningsmetod för byggnadskonstruktörer med mindre erfarenhet.  

1.6 Avgränsning 
Examensarbetets fokus ligger på grundläggning med pålar med avseende på tekniska och 
ekonomiska aspekten för nybyggnader. Denna studie har endast undersökt fem 
pålningsmetoder, som är utav stål eller betong. Ingen hänsyn har tagits gällande 
dimensionering av pålningsmetoder eller grundförstärkning. 
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Observera att det här examensarbetet inte är en lathund för den mest ekonomiska pålen. Den 
pålen som redovisas mest ekonomisk effektiv i denna studie är inte nödvändigtvis det 
billigaste av samtliga pålningsmetoder. De priser på pålningsmetoder som har används är 
budgetpriser.  
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2 METOD 
Examensarbetet belyser tekniska och ekonomiska aspekter av pålningsmetoder. 

2.1 Tekniska aspekter på pålningsmetoder 
För att få fram de tekniska aspekterna har litteraturstudie och intervjuer med representanter 
från branschen genomförts. Den litteratur som har används är Pålkommissionens rapporter, 
handbok av Statens geotekniska institut (SGI), och olika leverantörers manualer och artiklar. 
Vid användning av litteratur från olika leverantörer har källkritisk tänkande gjorts. 
Litteraturstudien kompletteras med intervjuer. Det har totalt intervjuats tolv stycken 
sakkunniga med olika bakgrunder från branschen inom konstruktion, se bilaga 1, varav nio 
konstruktörer från Kadesjös Ingenjörsbyrå AB. Dessa konstruktörer har mellan 2 – 34 års 
erfarenhet och intervjuerna genomfördes som en öppen dialog. 

2.2 Fallstudie och ekonomiska aspekter för pålningsmetoder 
En fallstudie genomfördes på ett projekt som Kadesjös Ingenjörsbyrå AB projekterat. 
Byggnaden är ett bostadshus som är belägen i Västerås. Den information som har samlats är 
två stycken pålplansritningar som Kadesjös Ingenjörsbyrå AB har ritat. 
Antalet pålar har beräknats och därefter skickats för anbud till olika entreprenörer (bilaga 5) 
som bestämmer budgetpriser på de olika pålningsmetoderna. De pållängder som har 
beräknats är fem meter respektive trettio meter. Det geotekniska förhållandet är okänt i 
området som ska bebyggas. I pålningsmetodernas priser ingår bland annat materialkostnad, 
installation, provpålning, kapning, montage av topplatta, och etablering av pålkran samt 
borrutrustning. Jämförelse mellan stålpålar och betongpålar ingår allt detsamma förutom 
etablering av kapmaskin ingår endast i betongpålar. 
För att kunna analysera och jämföra olika pålningsmetoders budgetpriser har pållängder för 
fem meter respektive trettio meter delats in i två delar. För att få en konkret jämförelse 
mellan olika pålningsmetoder har beräkningar gjorts för att få fram procentuella andelar.   
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3 TEKNISKA ASPEKTER PÅ PÅLNINGSMETODER 
I det här kapitlet beskrivs bland annat olika pålningsmetoder, installation och 
omgivningspåverkan. Informationen som redovisas är genom litteraturstudier och 
intervjustudie. De har intervjuats ett antal olika personer i det här kapitlet där personernas 
namn förkortas med initialer. Dessa initialer är listade i bilaga 1 till respektive personer. 

3.1 Val av pålningsmetod 
Det som avgör optimala grundläggningsalternativet är det som har de bästa tekniska 
förutsättningar och som uppfyller funktionskraven till lägsta möjliga totalkostnad för 
beställaren. (Olsson & Holm, 1993) 
Olsson och Holm (1993) beskriver att de faktorer som avgör det ekonomiska perspektivet är: 

 Total tidsåtgång. 
 Risk för avvikelser och extrakostnader. 
 Risker på skadliga sättningar i byggnadens konstruktioner eller omgivande 

byggnader. 
 Tillgång till maskinutrustning, yrkeskunnig personal och erforderligt material. 
 Ifall de finns behov av pålkapning och pålplattor. 
 Kostnader med hänsyn till: 

 Byggarbetsplatsens placering och tillgänglighet. 
 Markförhållanden. 
 Pålstoppningsnivåer. 
 Billigare med standardtvärsnitt för pålar. 
 Allmänna kontraktsbestämmelser när de gäller avvikelser om regler och praxis 

mellan konstruktören och beställare. De avvikelser som kan ske är bland 
annat risker, vite, index, försäkringar, garantier, säkerhet, betalningsplan och 
mycket mer. 

 Mätningsregler. 
 Arbetsplatsförhållanden. 

 
Den faktor som påverkar mest vid val av pålningsmetod är markförhållandena, vilket innebär 
konstruktören måste ha kunskap om olika markförhållande. Om konstruktören inte har 
kunskap eller erfarenhet blir det svårare att bedöma vilken pålningsmetod som är mest 
optimal utifrån aktuella förutsättningar. Ifall de antaganden som konstruktören har gjort är 
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felaktiga måste konstruktören dimensionera en annan typ av pålningsmetod, vilket innebär 
att kostnaderna kommer att ökas. (Olsson & Holm, 1993) 

3.2 Olika verkningssätt 
Vid val av pålningsmetod har mark- och jordförhållandena (verkningssätt) en stor betydelse. 
De vanligaste verkningssätten beskrivs nedan. 
Spetsburen påle: används då pålen vilar på berg eller morän. Med hjälp av en spetsburen 
påle förflyttas lasten som påverkar pålen vidare till det berg- eller moränstopp. Pålens 
spetsmotstånd är så stor så att pålmaterialets hållfasthet blir väsentlig för lasteffekten. Ifall 
pålens spets står på grus betraktas den som friktionspåle. (Skanska, 2013; Wahlström, 1969) 
Friktionspåle: används då markförhållandet är av sandjord och/eller där neddrivning inte 
går att använda. Den här typen av påle behåller sin bärförmåga genom att de skapas 
friktionskrafter mellan sandjord och pålens mantelyta. (Skanska, 2013; Wahlström, 1969) 
Kohesionspåle: används då markförhållandet är av lerjord och där det inte går eller blir för 
dyrt med nedrivning till berggrund. Den här typen av påle behåller sin bärförmåga genom att 
det skapas kohesionskrafter mellan lerjord och pålens mantelyta. (Skanska, 2013; 
Wahlström, 1969) 

3.3 Olika pålningsmaterial 
Wahlström (1969, s.98) beskriver att när man väljer pålningsmaterial finns de olika faktorer 
att ta hänsyn till i varje projekt, bland annat materialtillgång på byggarbetsplatsen, transport, 
tillgänglig maskinell utrustning, markförhållande, bärförmåga hos olika pålar, byggnadens 
livslängd, känslighet för sättningar, kostnad för pålningsmaterial och neddrivning. 
(Wahlström, 1969) 
Wahlström (1969) har undersökt för- och nackdelar med olika pålningsmaterial, se nedan.  
Träpålar: med hänsyn på beständighet har träpålar risk för röta, pålmask och 
bakterieangrepp. Pålarna trivs under vattenyta där hela pålens höjd ska vara exponerad i 
vatten. Träpålar har svårt för neddrivning i hårt material. (Wahlström, 1969) 
Stålpålar: med hänsyn till beständighet har stålpålar risk för korrosion. När det gäller 
nedslagning går det relativt lätt och snabbt att utföra i hårt material. (Wahlström, 1969) 
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Betongpålar: med hänsyn till beständighet kan betongen få kemiska angrepp, däremot har 
vattenytan ingen betydelse för betongens tolerans. För platsgjuten betong tar de lång tid för 
både kapningen och härdning av betong. Nedslagning är svårt att utföra i hårt material. 
(Wahlström, 1969) 

3.4 Pålningsmetoder 
Se bilaga 2 för en sammanfattning i tabellform av fördelar och nackdelar av pålningsmetoder. 

3.4.1 Borrade stålpålar 

3.4.1.1. Allmänt 
En borrad stålpåle (RD-påle, Ruukki) är en spetsburen påle som borras in i jordlagret, som 
vanligtvis vilar på berggrunden. Pålen kan även borras in i berggrunden eller i jordlagret.  
JA, SL och AL säger att den borrade pålen kan vara ihålig, fyllas med betongfyllning i mitten 
och ifall det behövs läggs armering för ökad bärförmåga. SL och JA förklarar att 
betongfyllning utförs eftersom den ökar bärförmågan och motstår korrosion inuti pålen, 
vilket gäller både slagna och borrade stålpålar. ME berättar att det är sällan man armerar 
eftersom pålarnas dimension oftast är små och har stora längder, vilket blir alldeles för 
besvärligt att lägga in armering. Den betongen som används för ökad bärförmåga i pålen är 
torrgjuten. Vid borrning kan det finnas vatten inuti berggrunden, vilket orsakar att 
torrgjutningen inte blir lämpligt. Då gjuts en betongpropp med undervattensgjutning tills 
pålens botten är vattentät. Därefter pumpas vattnet bort och betongen gjuts som vanligt med 
torrgjutning. (Ruukki, 2013; Ruukki, 2005) 
CH berättar att borrade stålpålar används även om jorden innehåller lös lera då pålarna kan 
borras in i berggrunden för ökad bärförmåga. AL förklarar att det oftast inte är några 
problem när det gäller härdning av betongfyllningen eftersom övergrunden byggs på 
samtidigt som betongen härdas. Det tar 24 timmar att betongen ska kunna härda så att det 
går att stå på den och 2 månader för full hållfasthet av betongen. 
De användningsområdena för borrade stålpålar är grundförstärkning, vid närliggande 
konstruktioner, pålgrundläggning i broar där pålarna övergår till pelare när dem kommer 
upp till marknivå och fortsätter upp tills brobanan. (Bredenberg, Berglars, Rankka, 
Holmberg, Eronen & Jokiniemi, 2010) 
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AL påpekar att en annan fördel med betongfyllning av borrade stålpålar är att korrosion inte 
förekommer inuti pålen, därmed kan inte pålen förlora sin bärförmåga som orsakas av 
korrosion. 
Man kan säga att det finns två olika sorters borrade stålpålar från Ruukki, det är slanka och 
grova pålar. De indelas i två olika grupper eftersom de har olika egenskaper som beskrivs i 
detta kapitel. AL menar för att pålen ska klara av stora dragkrafter så borras pålen in i 
berggrunden. I vanliga fall borrar man in RD-pålen genom ett separat borrör, men man kan 
även borra genom att montera en slagsko/ringborrkrona (figur 8). (Ruukki, 2013) 
 

Pålrör och berggrundborrhål kan inspekteras efter utförande, vilket bidrar det till att höga 
kvalitetskrav uppfylls. RD-pålarna har små toleranser, vilket innebär att en fullständig 
kontroll utförs på alla påldelar, se figur 8. Den borrade pålen installeras genom borrning och 
kan borra igenom svårforcerade jordlager som t.ex. fyllning med stenblock eller 
fyllnadsmaterial, vilket gör att pålen inte stoppas när stenblock kommer i vägen, som sparar 
viktig produktionstid och har stor säkerhet vid pålning berättar JA. På grund av de stora 
stenblocken i jordlagret orsakar att slanka stålpålar med dimensionerna RD90-RD140 har 
större risk att få utböjning än grova borrade stålpålar. (Ruukki, 2013) 

Figur 8: Alla komponenter till en 
RD-påle (Ruukki, 2013) 
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AL påpekar att tekniskt sett kan man återanvända alla stålpålar men det är relativt ovanligt. 
Detta på grund av att de flesta byggnader med stålpålar inte har rivits ännu.  

3.4.1.2. Installation 
De borrningsmetoder som används för en borrad stålpåle är bland annat topphammare och 
sänkborrhammare. För de två borrtyperna kan både centrisk och excentrisk borrningsmetod 
användas. Vid önskad bättre rakhet och användning av större dimensioner hos de borrade 
stålpålarna bör centrisk borrningsmetod användas. Däremot rekommenderas det ur 
konstruktionssynpunkt att använda snävare toleranser för en RD-påle för att den inte ska 
vara överdimensionerad. För att uppnå det bör mätutrustningar och pålens placering vid 
installation vara med större noggrannhet. Ringborrkrona används i centrisk borrningsmetod. 
En nackdel är att ringborrkronan måste lämnas kvar efter installation, vilket tillför en extra 
kostnad. Som nämnts tidigare är en fördel med borrade stålpålar är att de kan borras in i 
berggrunden för ökad bärförmåga. (Ruukki, 2013; Bredenberg, Berglars, Rankka, Holmberg, 
Eronen & Jokiniemi, 2010) 
Topphammare: är antigen pneumatisk (luftfylld) eller hydraulisk (vattenfylld) och kan 
installera pålar med maximal RD170 dimension. Ju större pållängd och större antal skarvar 
desto mindre blir borrningseffekten. För en topphammare är största möjliga pållängden 30 
meter. (Ruukki, 2013) 
Sänkhammare: den här borrningsmetoden håller pålens nedre ände och slår ner pålen mot 
slagskon som åker ner i marken. Denna borrningsmetod tillför bättre drivning och minskad 
slagljud till skillnad från topphammaren. Det är tillåtet att använda alla typer av dimensioner 
för RD-pålar och pållängden har ingen påverkan på borrningsmetoden med hänsyn till 
borrningseffekt och installationshastighet. Med Ruukkis (2013) erfarenhet blir borrade 
stålpålar rakare med sänkhammare. (Ruukki, 2013) 
Pålarna kan utföras i alla olika markförhållanden som t.ex. när bergytan är sned, bergytan är 
nära marknivån och när det inte finns friktionslager på bergrundnivån. Enligt Kjellberg 
(2004) har det bevistat sig att belastning av solida berggrunder tillför ökad lastkapacitet på 
pålen, när pålen har borrats in i berggrunden. (Ruukki, 2013; Kjellberg, 2004) 
Stålpålar har fler dimensioner att välja mellan och fler hejare från olika fabrikat. (Bengtsson, 
Berglars, Hultsjö & Romell, 2000) 
Genom att få pålarna i delar som monteras genom skarvning blir det enklare transportering 
och montering. RD-pålar är ihåliga och skarvas med så kallade utvändiga skarvhylsor, se 
figur 9 och kan även svetsas. Om skarven hanteras och monteras enligt Ruukkis (2013) 
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anvisningar är skarvens draghållfasthet 50 % av tryckhållfastheten, men för vissa 
dimensioner är både drag- och tryckhållfasthet lika. (Ruukki, 2013; Aronsson, Edstam & 
Svensson, 2004) 

 
Figur 9: Utvändiga skarvhylsor för en RD-påle. (Ruukki, 2013) 

3.4.1.3. Omgivningsförhållanden 
Om den borrade pålen stöter mot ett stenblock under borrning minskas trycket mot jorden 
och rotationshastigheten ökar för att smidigt kunna borra sig igenom utan sidoförflyttningar, 
lutning och krökning på pålen. Ifall jordlagret skulle innehålla trä bör en specialkrona 
användas för att tränga sig igenom och samtidigt behålla bärförmågan. Om en vanlig 
borrkrona skulle användas vid de förutsättningarna skulle den gå igenom, men borrningen 
skulle gå mycket långsammare. Slanka borrade stålpålar har större risk att de inte går igenom 
träet. Det finns även stor risk att borrkronan skadas ifall det skulle finnas metallskrot i 
jordlagret. Om pålen, borrkronan eller slagskon går sönder/skadas under borrning kan man 
inte fortsätta processen. Då måste hela pålen lyftas upp eller lämnas kvar om det är möjligt, 
vilket orsakar extra kostnader. (Ruukki, 2013) 
Borrkronan väljs efter markförutsättningarna och skruvas fast på de ihåliga pålen. När 
borrningen är genomförd lämnas ringborrkronan (figur 10) kvar efter pålning och 
borrkronan (figur 10) lyfts upp. (Ruukki, 2013) 
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Figur 10: Borrkronan och ringborrkronan. (Atlas Copco) 
De störningar som uppstår i finkorniga jordlager är att porvattentrycket ökas vid borrning av 
borrade stålpålar, vilket minskar jordens beständighet. Jordlagret kan återuppta sin 
beständighet men det går långsamt. (Ruukki, 2013; Larsson, Sällfors, Bengtsson, Alén, 
Bergdahl & Eriksson, 2007)  
För att störningar inte ska förekomma kan man välja en borrningsmetod som passar 
grundförhållandet, minska spolningstrycket, uppdelning av pålar genom etapper eller 
förlänga tiden på pålningsutförandet. Spolningstrycket används för att kunna ta bort den jord 
som borras och få upp den till marknivå. De spolningsmedel som används är bland annat 
luft, vatten, polymerer eller cement. Den jordmängd som borras bör spolningsmedlet vara i 
samma mängd som pålens volym eller mindre. De mängd vatten som används till 
spolningsmedlet ska vara ”tillräckligt”. Allt för mycket vatten och/eller jord i spolningsmedlet 
kan orsaka att jordlager som finns runt omkring pålen kan få ändrade egenskaper, som i sin 
tur påverkar intilliggande konstruktioner negativt. (Ruukki, 2013) 
Med tanke på omgivningsförhållanden har borrade stålpålar en liten påverkan med hänsyn 
till reducering av befintliga pålar, störningar eller skador på byggarbetsplatsen. RD-pålar 
tränger inte undan jord, vilket innebär att miljöpåverkan är liten med hänsyn till 
massundanträngning, förtätning och vibrationer. Miljöpåverkan kan ske vid installation av 
grova RD-pålar eftersom de orsakar till större mängd spolning och större 
sänkborrhammarutrustning. Det här måste tas hänsyn till vid projekteringen och utförande 
speciellt om pålen installeras nära en befintlig byggnad för att få minimal miljöpåverkan. 
(Ruukki, 2013) 
Om jordens massundanträngning skulle vara alldeles för stor nära befintliga ledningar och 
andra konstruktioner skulle de skadas. Det här måste tas hänsyn till och borrade stålpålar 
har endast rörets diameter som maximala avstånd för massundanträngning. (Bredenberg, 
Berglars, Rankka, Holmberg, Eronen & Jokiniemi, 2010; Olsson & Holm, 1993) 
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De borrningsmetoder som används vid installation av borrpålar är lätta och orsakar mindre 
vibrationer, vilket gör att bullret dämpas. Därmed kan avståndet mellan påle och befintlig 
byggnad minskas, eftersom mindre markvibrationer eller markförskjutning orsakas. Ifall den 
befintliga byggnaden skulle orsakas av större markvibrationer och markförskjutningar skulle 
byggnaden skadas. (Ruukki, 2013; Ruukki, 2005) 

3.4.2 Slagna stålpålar 

3.4.2.1. Allmänt 
En slagen stålpåle (RR-påle, Ruukki) är en spetsburen påle (figur 11) som slås in i jordlagret, 
som vanligtvis vilar på berggrunden eller i jordlagret. Precis som den borrade pålen kan 
betongfyllning och eventuell armering installeras på den slagna stålpålen. En slagen stålpåle 
ska pålskon väljas utifrån markförutsättningen. (Ruukki, 2013) 

 
Figur 11: Alla delar av en RR-påle. (Ruukki, 2013) 
Det finns tre typer av bergskor i slagna stålpålen, se figur 12, där den vanligaste bergskon är 
”Bergsko med dubb av konstruktionsstål”. Bergsko används då pålen kommer i kontakt med 
berggrunden och jordskon/ändförstärkningen används (figur 12) när pålens undre del 
befinner sig i jordlager. AL förklarar när pålen är installerad i jordlagret får jordskon endast 
vidhäftning med jorden i undre delen av jordskon. AL och JA påpekar även att stålkvalitén i 
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bergskon är högre för att den utsätts mer för belastning. De grova slagpålarna är utav 
spiralsvetsade stålrör och har längder upp till 38 meter, men de beställs i delar till 12 meter. 
(Ruukki, 2013) 

 
Figur 12: Olika bergskor för grova RR-pålar. (Ruukki, 2013) 
AL förklarar att tryckplattan från figur 11 används för att hjälpa till med belastningen som 
överförs till pålen från överliggande konstruktioner, t.ex. betongplatta. Då funkar 
tryckplattan som dragförankring i betongplattan. Det här gäller både slagna och borrade 
stålpålen. (Ruukki, 2013) 
Vid dimensionering av pålar bör man ha i tanke att vid oskadat berg har slagna stålpålar 
normalt lägre bärförmåga än borrade stålpålar av samma dimension. Genom att testa sig 
fram med olika stålkvalitéer och olika påldimensioner får man den optimala 
pålningsmetoden. (Ruukki, 2013) 

3.4.2.2. Installation 
De slagutrustningar som är till för slagna stålpålar är: 

 Frifallshejare 
 Hydraul- och tryckluftshammare 
 

Frifallshejare: fallhöjden på en fallhejare kan regleras fritt, dock ska man ta hänsyn till den 
aktuella utrustningens begränsningar. Beroende på påldimension och markförutsättningen 
bör lämplig fallhejare användas. I en tätpackad jord där en slagen stålpåle ska slås ner är det 
en fördel att använda sig av en fallhejare, men risken för krökning kan ökas för pålen. 
Slagdon ska alltid användas om skarvade pålar med utvändiga hylsskarvar ska installeras, 
vilket gör att slaget fördelar lasten på pålen.  
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I nordiska markförhållanden bör små hejare användas för grova slagpålar. För att pålen ska 
vara effektiv vid neddrivning krävs stor slagenergi i stora morän- och friktionslager. För att 
kunna bestämma den tillräckliga slagenergin och fallhöjden måste de göras en förberedande 
undersökning om markförhållandets motstånd. Där måste det även tas hänsyn till är 
påldimension och pållängd. (Ruukki, 2013; Olsson & Holm, 1993) 
Hydraul- och tryckluftshammare: den här slagutrustningen är bra för slanka RR-pålar 
eftersom de är snabbslående. Om den inte har något krav på den geotekniska bärförmågan är 
de bra att installera grova och slagna stålpålarna med den här slagutrustningen. Fördelen 
med den här typen av slagutrustningen är att den går högt slagantal och stor slagkraft, vilket 
leder till snabbare och rakare pålinstallation. NA tillägger att tack vare tryckluften behöver 
inte slagen någon fallhöjd och kan installeras i stort sett i rumshöjd. Nackdelen med den här 
typen av hejare är att det krävs tyngre slagkolvar. Det här för att det kan få stopp i steniga 
jordlager för pålar. (Ruukki, 2013; Alheid, Axelsson, Berggren, Berglars, Hermansson & 
Sarvell, 2014)   
Det finns skillnader vid jämförelse mellan olika tunga (fallhejare med hejarvikt större än 3 
gånger pålens vikt) och lätta hejare (trycklufts- och hydralhejare) vid neddrivning, inmejsling 
och stoppslagning. NA påpekar att stoppslagning innebär att man slår ner pålen så långt tills 
att det inte går slå den mer. Då vet man att pålen har nått ett fast jordlager. 
De fördelarna med lätta hejare jämförelse med tunga hejare är (Bengtsson, Berglars, Hultsjö 
& Romell, 2000):  

 Pålarna stöts inte ifrån lika lätt när de kommer mot stenblock eller andra hinder, 
vilket bidrar till rakare pålar. 

 Högre fallhöjder kan användas. 
 
De nackdelarna med lätta hejare jämförelse med tunga hejare är (Bengtsson, Berglars, 
Hultsjö & Romell, 2000): 

 Svårt att nå upp till och verifiera pålarnas geotekniska bärförmåga. 
 Vid neddrivning blir det större dragkrafter. 
 Tar längre tid att installera pålen, eftersom tyngre hejare har större kraft per slag. 

 
En fördel med slagna stålpålar är att det går att mäta den geotekniska bärförmågan, till 
skillnad från den slagna betongpålen. (Bengtsson, Berglars, Hultsjö & Romell, 2000) 
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Slagna stålpålar kan normalt sett betraktas som fast inspända mot överliggande 
konstruktion, t.ex. när pålarna är ingjutna i betongplatta. Om pålen fästs med svetsning till 
en befintlig överliggande konstruktion är den styv infäst. (Ruukki, 2013) 
De pålelement som är lagervara har längderna tolv och sex meter. Om det önskas kortare 
längd är det en så kallad ”projektspecifik vara” enligt Ruukki (2013) som måste tillverkas. 
Om skarven hanteras och monteras enligt Ruukkis (2013) anvisningar är skarvens 
draghållfasthet 15 % av tryckhållfastheten. (Ruukki, 2013) 

3.4.2.3. Rakhet hos pålar 
Installation av RR-pålar finns det en stor sannolikhet att de blir krokiga, vilket minskar den 
dimensionerande bärförmågan. Därmed finns det ett krav för rakhet δ < L/800. Det som 
påverkar krokigheten är markförhållanden som t.ex. fast jordlager eller stenblock som kan 
dirigera bort pålar oberoende på hur de slås ner. Det optimala är att slå försiktigt för en 
rakare påle. Pålarna blir krokiga ifall man slår med hög fallhöjd och därmed lättare att de 
dirigerar bort. Slagna stålpålar kan installeras med tunga fallhejare och lätta hydraul- eller 
tryckluftshammare som slår snabbt. Risken är att pålar blir mer krokiga med fallhejare än 
hydraul- eller tryckluftshammare. (Ruukki, 2013) 

3.4.2.4. Omgivningsförhållanden 
Tack vare det smala tvärsnittet på den slanka RR-pålen kan den slås ner utan större 
slagenergi i löst silt- och sandlager som befinner sig under grundvattenytan, eftersom 
jordlagrets kompaktering vid pålning är liten. Vid pålning av täta och vibrationsskapande 
jordlager krävs en liten slagenergi som i följd minimerar vibrationer från installation av 
pålning. Om slanka RR-pålar ska installeras nära en befintlig konstruktion bör lätta 
pålningsutrustning användas för säker installation. (Ruukki, 2013: Olsson & Holm, 1993) 
SL säger att de störningar som slagna stålpålar medför är bland annat slagljud och 
vibrationer som orsakas vid installation. Därmed är det inte lämpligt att använda sig av 
slagna stålpålar då pålning ska utföras nära en befintlig byggnad. 
Nackdelen med installation av slagna stålpålar är ifall jordlagret innehåller stora stenblock 
kommer pålen att stoppas och fördröja produktionstiden, därmed måste man vara helt säker 
på markförutsättningarna berättar AL. NA påpekar att slagna stålpålar kan få en liten 
krökning för att anpassa sig ifall det finns stenblock och ”slingra” sig vidare ner mot 
berggrunden, se figur 13. Då måste man vara helt säker på att jordlagret innehåller mindre 
stenblock för att kunna slinga sig igenom. 
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Figur 13: En slagen stålpåle "slingrar" sig igenom olika jordlager. (Pålkommissionen, 2014) 
NA förklarar att i fåtal projekt har slagna stålpålar stött på stora stenblock och istället har 
dem fått en så stor krökning av stenblocket att pålen har format sig som ett ”U” och änden 
har kommit upp till marknivå. 

3.4.3 Injekterade pålar 

3.4.3.1. Allmänt 
De två injekterade påltyperna som kommer tas hänsyn till är när borrning sker samtidigt som 
injektering och nedslagning/nedpressning, med andra ord borrade och slagna stålpålar. Båda 
injekterade påltyperna kompakterar friktionsjord och gör vidhäftningen bättre mellan 
pålskaft och jord som finns runt omkring, vilket ändrar jordlagrets egenskaper. En fördel 
med de båda injekterade påltyperna är att det ger korrosionsskydd och enklare installation 
genom att injektera ett täckande cementskikt längs pålens mantel. Vid val av cementskiktets 
cementsort, vct-tal och eventuella tillsatser regleras beroende på grundvattennivån, 
grundvattenflöde och föroreningar. Om jordlagret innehåller stenblock kan ett 
foderrörsborrat hål borras in i jordlagret, därefter kan pålen installeras in i röret. Ur 
materialsynpunkt är injekterade pålar inte den billigaste pålningsmetoden. (Aronsson, 
Edstam & Svensson, 2004) 
TL påpekar att den här typen av pålar är oerhört ovanliga och de har aldrig utfört injekterade 
pålar i Hercules Grundläggning region norr, dock har pålaktiebolag Svenska AB endast utfört 
borrade injekterade pålar berättar CA. 
AL förklarar om berggrunden befinner sig mer än 30 meter från marknivån går det inte att 
påla enda ner till berggrunden, eftersom det blir alldeles för långt ner. Istället installerar man 
pålen i ett lösare jordlager (friktionsjord) och injekterar den längd som krävs för att öka 
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vidhäftningen i det lösare jordlagret, alltså injekteras inte hela pållängden. I figur 14 visas en 
injekterad påle injekteras i ett gruslager för att få bättre vidhäftning över hela mantelytan 
som är injekterad av cement. 

 
Figur 14: Installation av injekterad påle. 
Borrade injekterade stålpålar (Ischebeck TITAN): vid den här påltypen sker borrning och 
injektering samtidigt under installation, vilket minskar installationstiden. Samma typer av 
slagutrustning används som den borrade stålpålen (RD-påle, Ruukki). Som tidigare nämnts 
väljs borrkronan efter markförutsättningarna och skruvas fast på de ihåliga pålen. När 
borrningen är genomförd lämnas ringborrkronan (figur 10) kvar efter pålning och borren 
(figur 10) lyfts upp. För att få in injekteringsbruket går den flera gånger in igenom stålpålen 
och ut genom borrkronan, som sedan kommer ut beroende på vilken riktning borrkronan 
befinner sig. För att injekterade täckskiktet ska vara längs den önskade längden av stålpålen 
måste injekteringstrycket vara högt. För olika markförhållanden krävs olika 
injekteringstryck, en påle under berggrunden har ett lägre injekteringstryck medan jordlager 
med löst grus/sand krävs högre injekteringstryck. (Aronsson, Edstam & Svensson, 2004) 
AL berättat att anledningen till att jordlager med löst grus eller sand kräver högre 
injekteringstryck är för att pålen måste ha egenskaper som en friktionspåle för att få bättre 
vidhäftning.  
Slagna injekterade pålar (CSG-RR-pålar): vid den här påltypen sker 
nedslagning/nedpressning samtidigt som injektering, vilket minskar installationstiden. 
Samma typer av slagutrustning används som den slagna stålpålen (CSG-RR-påle, Ruukki), 
men en separat injekteringspump används för injektering vid varje slag. För att 
cementskiktet ska komma genom stålpålen finns det en fastsvetsad krage i stålpålens botten, 
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där kragen har större diameter än stålpålen. Injekteringsbruket samlas i stålpålen och 
pumpas ut under installationen genom hålet och fastnar på sidan av pålen. (Aronsson, 
Edstam & Svensson, 2004) 
Cementskiktet fungerar som ett enklare korrosionsskydd och man dimensionerar inte 
stålpålen utifrån rostmån, som bidrar till en ökad strukturell bärförmåga. (Aronsson, Edstam 
& Svensson, 2004) 
För bättre korrosionsskydd på den injekterade stålpålen kan en tjock extruderad plastmantel 
läggas på pålen, tillsammans med cementskiktet. Det finns även olika tunnare 
plastbeläggningar och målningsbehandlingar tillsammans med injekterade täckskiktet för att 
ta hänsyn till markmiljöns korrosivitet och rostmån. För att öka pålens livslängd enligt 
Pålkommissionen (2004) kan man lägga en så kallad ”Combi Coat”, som är en 
epoxibeläggning som används på varmförzinkade ytor. Andra fördelar med beläggningen är 
att det är reptåligt, motarbetar underkorrosion på pålen och förenklar installationen jämfört 
med vanliga slagpålar. (Aronsson, Edstam & Svensson, 2004) 

3.4.3.2. Installation 
Markförutsättningen där en injekterad påle och andra pålar ska installeras har sällan endast 
ett jordlager ner till berggrund, utan har flera olika jordlager. Marken kan ha övergångar från 
fast till löst jordlager, vilket är viktigt att ta hänsyn till. För att kunna ta hänsyn till det gör en 
borrningsoperatör ett installationsprotokoll där personen dokumenterar när övergångar sker 
från lös till fast jordlager och tvärt om. Det ska även dokumenteras om stenblock eller andra 
hinder finns i jordlagret och djupet till berggrunden. Om berggrunden lutar kan det ge extra 
moment och böjning i pålen. Det lösaste jordlagret är dimensionerande för pålning, vilket 
kan verifieras under installation. (Aronsson, Edstam & Svensson, 2004) 
Enligt Pålkommissionen (2004) har borrade injekteringspålar samma installationsutrustning 
som vanliga borrpålar, enda skillnaden är monteringen av speciella gängor beroende på 
vilket fabrikat som används, t.ex. Ischebeck TITAN. För injektering används en spol- eller 
övergångsadapter för att cementskiktet ska fastna utanför borrhammaren. Som sagt 
installeras injekterade pålar samtidigt som borrning/neddrivning sker och cementskiktet 
härdas efter minst sju dagar, därefter ska pålen provbelastas. För att stålpålen ska skyddas 
mot invändig korrosion blir hela pålen ifylld med injekteringsbruk, där alla hålrum täpps till. 
Installationstiden för en injekterad påle kan oftast beräknas, vilket är en stor fördel för både 
anbudsgivare och beställare. Om man jämför med andra pålar med samma 
användningsområde blir installationstiden kortare för injekterade pålar. (Aronsson, Edstam 
& Svensson, 2004) 
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3.4.3.3. Omgivningspåverkan 
Lerans hållfasthet reduceras när en påle slås ner, eftersom lerans struktur störs. Efter 
installation tar det cirka sex månader för en normalkonsoliderad lera att återhämta sin 
ursprungliga hållfasthet för en stålpåle och fyra månader för en betongpåle. 
En injekterad påle i lera orsakar oftast mindre störningar än en slagen betongpåle. Även 
buller och vibrationer måste tas hänsyn till. (Aronsson, Edstam & Svensson, 2004) 
Det täckande betongskiktet fungerar som ett korrosionsskydd, vilket underlättar 
installationen med hänsyn till omgivningsförhållanden. Ifall omgivningsförhållandena har 
stora restriktioner används borrade injekterade pålar, förklarar Aronsson, Edstam och 
Svensson (2004). De restriktioner som kan finnas på omgivningsförhållandena kan vara 
jordlager som innehåller lerig siltig sand, tegel, träbåtar och träpålar. Precis som den borrade 
stålpålen kan en speciella borrkronor väljas om jordlagret har stora restriktioner. (Aronsson, 
Edstam & Svensson, 2004) 

3.4.4 Expanderkropp 

3.4.4.1. Allmänt 
Expanderkropp grundläggningen är en kombination av pålrör och expanderkropp, se figur 14 
(4). Den nedre del av pålen som expanderas är expanderkroppen. Expanderkroppar används 
oftast i nybyggnationer, men även för grundförstärkning i alla olika typer av byggnader. Den 
här typen av pålen har både tryck- och dragkapacitet. Pålen kan installeras skonsamt och 
enkelt överst på det bärande jordlagret. Expanderkroppen svetsas fast i änden av en stålpåle, 
där anslutningsstos upphettas och smälter under svetsning. Före installation av pålen ska 
svetsen och runt omkring svetsen rostskyddsmålas. Det här måste göras på det första 
pålelementet, därefter skarvar man på pålrör som vanligt för att öka längden. Pålrörets 
betongfyllning dimensioneras men hänsyn till korrosion och 100 års livslängd. Pålen fylls 
med injektering av betong och kan även armeras. Den här kombinationen av pålrör och 
expanderkropp utförs av Grundtuben. (Berggren, Sellgren & Wetterling, 1988; Soilex, u.å; 
Grundtuben, 2014) 
I expanderkoppen ställs inga materialkrav. Däremot ska injekteringsbruket i 
expanderkroppen vara en blandning av vatten och cement. (Berggren, Sellgren & Wetterling, 
1988) 
EL förklarar att det finns fem olika diameter på pålrören av Grundtuben som kan levereras. 
Det är 219, 168, 101, 76 och 48 mm, dock fördubblas diametern på expansionen. Grundtuben 
219 som är största dimensionen har en brottlast på cirka 400 kN. Grundtuben 219, 168 och 



 

 24

101 drivs ner med grävmaskin och hydraulhammare, medan Grundtuben 76 och 48 kan 
drivas ner med handburen maskin. 
AL påpekar att expanderkropparna är korta karar de inte klara av lika höga laster som andra 
stål- och betongpålar. Vilket medför mindre centrumavstånd mellan pålarna och fler antal 
pålar. 

3.4.4.2. Installation 
Installation av expanderpåle sker genom att ett pålrör med en lös monterad pålsko slås ner i 
jordlagret till det önskade djupet, se figur 15 (1). Därefter läggs expanderpålen, pålskaft, 
armeringsstål och injekteringsanslutning ner till rörets botten, se figur 15 (2). Pålar som är 
längre än 13 meter måste skarvas under installation. När expanderkroppen är på plats lyfts 
röret upp och pålskon lämnas kvar, se figur 15 (3). Ifall det krävs bättre korrosionsskydd och 
bärförmåga av pålen lämnas pålröret kvar. Därefter injekteras hela expanderkroppen och 
nedre delen av pålen expanderar samtidigt som injektering sker, se figur 15 (4). 
Injekteringstiden för 200 liter tar maximalt 5 minuter men högsta injekteringstrycket (2 
MPa), som tar maximalt längst tid. (Berggren, Sellgren & Wetterling, 1988) 

 
Figur 15: Installation av en expanderkropp. (Pålkommissionen, 1988) 
Det finns olika installationsmetoder som t.ex. slagning, tryckning, borrning, vattenspolning 
och vibrering. Borrning används om jordlagret innehåller större stenblock och behöver borra 
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sig igenom för att pålröret ska komma igenom. Här väljer man centrisk eller excentrisk 
borrningsmetod.   
Tunga slagskor används om slaghastigheten är stor för lätta slagdon. Om ett tyngre slagdon 
används bör slaghastigheten minskas. För nybyggnation bör hejare användas för neddrivning 
av pålrör. (Berggren, Sellgren & Wetterling, 1988) 
Det finns två typer av expanderkroppar, som är expanderpåle och expanderslag (Berggren, 
Sellgren & Wetterling, 1988). Expanderpålen kommer att redovisas i detta examensarbete.  
Expanderpåle installeras i första hand av en hydraulisk tätningsmanschett. Den här 
utrustningen går in i pålskaftet som sedan fästs ovanför expanderkroppen. När cementen 
fylls i expanderkroppen mäts trycket och volymen. När expanderkroppen är helt fylld av 
cementfyllningen stabiliserar man trycket genom att vänta cirka 1 minut. Därefter ska hela 
pålen fyllas. Det görs genom att hydrauliska tätningsmanschetten lossas så att fyllningen sker 
i pålen och samtidigt som tätningsmanschetten flyts upp sakta utav fyllningen. 

3.4.4.3. Tolerans 
Expanderkroppens expansion vid injektering kan orsaka att stålpålars skarvade hylsor kan 
glida bort. Då måste skarvarna slås ihop direkt efter injektering, vilket görs med en 
tryckluftsutrustning. (Berggren, Sellgren & Wetterling, 1988) 

3.4.4.4. Omgivningsförhållanden 
Installationen av expanderkropparnas neddrivning eller förankring försvåras om jordlagret 
innehåller stenblock eller andra hinder. Under borrningen påverkas omgivningen negativt 
om vattenspolning används och användning av luftspolning är inte lämpligt. Eftersom en 
expanderkropp kräver relativt kort påle, vilket bidrar till mindre slagtid och kan användas i 
känsliga miljöer där minimering av vibrationer, buller och påfrestningar av närliggande 
befintliga byggnader krävs. (Berggren, Sellgren & Wetterling, 1988)  
För att undvika sättningar måste borrningsdjupet minimeras i grusåsen, eftersom djupare 
borrning orsakar större sättningar. För att uppnå tillräcklig bärförmåga krävs att rörpålen 
går in cirka en meter i grusåsen. Tack vare de korta pålarna blir installationstiden kort. 
Eftersom pålen är kort kan den som sagt enkelt installeras utan markvibrationer och buller. 
(Soilex, u.å) 
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3.4.5 Betongpålar 

3.4.5.1. Allmänt 
De betongpålar som används är oftast prefabricerade i en fabrik med standarddimensioner 
och är slankarmerade. De standarddimensionerna tillverkas och ställs i lager för snabbare 
leverans. Tvärsnittet kan vara t.ex. cirkulär, triangulär eller åttakantig, men vanligast är den 
kvadratisk. De vanligaste kvadratiska tvärsnitten är 235 mm eller 275 mm, men betongpålar 
kan specialtillverkas upp till 500 mm. Specialtillverkning av de större tvärsnitt används 
oftast i anläggningskonstruktioner som t.ex. kajer där pålens knäckning är dimensionerande 
och det blir dyrare om specialdimensioner görs. För att betongpålarna ska kunna installeras i 
fast jordlager eller berggrund har pålen en bergsko för att kunna stoppslås. (Olsson & Holm, 
1993) 
TL påpekar vid jämförelse mellan slagna stålpålar och slagna betongpålar brukar stålpålar 
vara billigast upp till dimension 115 mm. När slagna stålpålar har dimensionerna 140 mm 
och uppåt brukar betongpålar vara billigare.   
Betongpålen ska vara spetsburen och ha 13 meter som maximal längd för ett pålelement, men 
kan skarvas för ökad längd, se figur 16. Det finns tre olika standard betongpålar som är 
modifierade med armeringskvalité, tolerans på täckande betongskikt och indelade beroende 
på bärförmåga, de är SP1, SP2 och SP3. SP1 bör belastas maximalt 550 kN under 
stoppslagning, SP2 och SP3 bör belastas maximalt 750 kN. Det är tillåtet att skarva 
betongpålen momentstyv så att all lasteffekt som pålen utsätts för överförs, både under och 
efter installation. Betongpålens bergsko ska vara modifierad efter förankringsjärnens 
stålkvalité. Om betongpålens spjälkarmering (figur 16) är godkänd kan bergskor med 
samtliga typer användas, t.ex. bergsko med platta, fjädrar, hylsa, dubb och förankringsjärn. 
(Pålkommissionen, 1996) 
JA förklarar att nackdelen med betongpålar är att de klarar av tryckbelastning bra, men i 
vissa fall krävs även dragbelastning för pålar, vilket en betongpåle inte klara av.   
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Figur 16: En SP1 betongpåle. (Kadesjös) 
Bergskon är normalt fastgjuten med betongpålens nedre del, se figur 16. För att kunna 
motverka skador på grund av excentrisk belastning används bergskon för att kunna centrera 
belastningen. Vid installation i finkorniga friktionsjordar och kohesionsjordar används lös 
bergsko eftersom den inte belastar bergskon lika mycket som fast jordlager. Det som belastas 
mest av hela pålen i finkorniga friktionsjordar och kohesionsjordar är pålens mantelyta. 
(Olsson & Holm, 1993) 
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3.4.5.2. Installation 
Frifallshejare: För att installera en betongpåle finns det en slagdyna mellan hejare och pålen. 
Mellan slagdyna och pålhuvud används ett dynträ. Se mer förklaring i kapitel 3.3.2. (Ruukki, 
2013) 
Linhejare: den här typen av hejare lyfter pålen med hjälp av hejarlina och styrning görs av ett 
gejderrör. Tack vare bromsarna i basmaskinen i linhejaren kan fallhöjden regleras. Det som 
orsakar till initialpåkänningar i pålen är när variationen på anslaghastigheten blir för stor. 
(Olsson & Holm, 1993)  
NA påtalar att det inte går att installera betongpålar under en begränsad takhöjd eftersom 
installationsutrustningen måste ha en viss fallhöjd.  

3.4.5.3. Tolerans 
Om berggrunden har stor lutning finns det risk att pålen inte får något fäste till berggrunden, 
då brukar Göteborgsmetoden användas, se figur 17. Det innebär att pålen har ett borrör med 
oftast 57 mm innerdiameter. Hålet borras in i berggrunden med ytterdiameter 100 mm och 
60 mm innerdiameter, när borrningen är fullgjord fylls betong i hålrummet. För att jord inte 
ska komma in i borrhålet i pålen under neddrivningen fylls hålet med betong. När pålen 
kommer i kontakt med berggrunden borras det genom betongen i bergskon tills minst 0,5 
meter in i berggrunden. Därefter slås ett stålämne med 45 mm i diameter och minst en meter 
längd för att stålet ska sitta fast i berggrunden. (Olsson & Holm, 1993)

 
Figur 17: Göteborgsmetoden med ståldubb. (Olsson & Holm, 1993) 



 

 29

Betongpålar med större tvärsnitt kan få stora dragspänningar vid hård drivning och elastiska 
deformationer om drivningen är stor vid slagning i fasta jordlager med silt. Ifall jorden 
innehåller vatten kan dragvågen (från hejarslaget) suga in vatten i pålen och öppnar sprickor. 
När nästa tryckvåg kommer vattnet att pressas ut snabbt, vilket orsakar skador i pålen. Det 
här kallas för vattensprängning och kan reduceras genom att ha större spridning på 
armeringen genom att öka armeringsarean eller centrumavståndet och använda tunga hejare 
samt hejdare med låg fallhöjd. (Olsson & Holm, 1993) 

3.4.5.4. Omgivningsförhållanden 
Nackdelen med betongpålar är att det sker massförträngning i lös lera och speciellt när 
pålarna ska slås nära en slänt eller kajkonstruktion. Lösningen till det här problemet är att 
minska massundanträngning genom att ha lerproppar i högst åtta meters djup. 
Om betongpålens rakhet önskas vara bättre vid jordlager med grova fyllningar och stenblock 
kan man först driva ner kraftiga förankringar av stål och sen slå ner betongpålen. (Olsson & 
Holm, 1993) 
AL och SL förklarar att betongpålar tillför stora slagljud och vibrationer vid installation och 
är inte lämpligt att installera nära befintliga byggnader. Dock är massundanträngningen 
större för betongpålar, eftersom betongpålen har större tvärsnitt än stålpålen och det gör 
även att slagningen tar längre tid. 
NA och AL2 berättar att betongpålar används när jordlagret är fri från stenblock och andra 
hinder, eftersom betongpålar knäcks lättare när de kommer mot hinder.  

3.5 Pålfundament 
För att installera flera pålar nära varandra (pålgrupp) ner i marken används en 
betongkonstruktion (pålfundament) som sammanfogar pålgruppen. Pålfundamentet gjuts in 
i pålarnas topp, där pålarna kan överföra laster till pålfundamentet vid grundläggningen. När 
betongpålar gjuts in i ett pålfundament kan dem placeras i vilken marknivå som helst till och 
med över marknivån, till skillnad från träpålar som måste placeras under grundvattennivån. 
(Cederwall, Lorentsen & Östlund, 1990) 
Antal pålar och centrumavstånd för pålar i ett pålfundament reglerar fundamentets storlek. 
För att stansbrott inte ska förekomma bör avståndet mellan pålen och pålfundamentets kant 
vara minst 150 - 200 mm. (Cederwall, Lorentsen & Östlund, 1990) 
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De pålfundamenten som användes i kvarteret Isolatorn var två-pålsfundament (figur 18a), 
tre-pålsfundament (figur 18b) och fyr-pålsfundament (figur 18c). 

 
Figur 18: Alla typer av pålfundament som används. (omgjord från Kadesjös) 
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3.6 Geotekniska förhållanden 
Genom att utföra en geoteknisk undersökning fås kännedom om geotekniska förhållandet 
som t.ex. lämplig påltyp, pållängd, omgivningspåverkan, risk för korrosion i stål eller betong. 
(Olsson & Holm, 1993) 
Det som avgör hur detaljerad den geotekniska undersökningen ska vara är konstruktionens 
geotekniska klass: 

 Geoteknisk klass 1 (GK1): en kontroll i fält görs genom en sondering av 
förekommande lösa eller kompressibla jordlager.  

 Geoteknisk klass 2 (GK2): fält och laboratorieundersökning ska göras för att få 
information om omgivningspåverkan och funktion från jord-, berg, samt 
grundvattenförhållanden. 

 Geoteknik klass 3 (GK3): en GK2 undersökning ska göras och en 
specialundersökning, som undersöker speciella svårigheter. 

(Swedish Standards Institiute, 2009) 
AL påpekar att byggherren oftast anser att geoteknisk undersökning och provpålning är 
slöseri med tid och vill helst inte betala ”onödiga” undersökningar. Byggherren måste därför 
förstå att om undersökningarna inte utförs kan pålningar knäckas eller få så stor utböjning 
att dem måste tas upp och nya pålar måste levereras, vilket orsakar att kostnaderna ökas. 
Som NA förklarade tidigare att i fåtal projekt har slagna stålpålar stött på stora stenblock och 
istället har dem fått en så stor krökning av stenblocket att pålen har format sig som ett ”U” 
och änden har kommit upp till marknivå. Det här är ett bevis på att ingen geoteknisk 
undersökning utfördes. 
AL berättar om det geotekniska förhållandet är okänt under projektering används ett lågt 
värde för den geotekniska bärförmågan.  
Olsson & Holm (1993) skriver av erfarenhet går det inte att välja pålningsmetod av en 
geoteknisk undersökning, utan provpålning bör även utföras.  
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3.7 Provbelastning 

3.7.1 Allmänt 
Pålprovning görs oftast för att välja lämplig pålningsmetod, men även undersökning av 
drivnings- och stoppslagningskrav och utföra en kontrollplan, vilket görs före eller under 
produktionsstarten. Anledningen till att man utför provpålning är för att pålarna i varje 
kontrollplats ska bevisa den dimensionerande bärförmågan. Provpålningen ska utföras i god 
tid före produktionen om projektet innehåller stora pålningsarbeten eller komplexa 
markförhållanden, eftersom det krävs för att få ett bra förfrågningsunderlag. (Alheid, 
Axelsson, Berggren, Berglars, Hermansson & Sarvell, 2014) 
Vid följande markförhållande bör provpålning utföras: 

 Vid val av pålningsmetod för jordlager som innehåller stenblock. 
 Falska stopp, bärförmåga och neddrivningsdjup i stora moränlager. 
 Bärförmåga och packningseffekt för pålgrupper i friktionsjord. 
 Omgivningspåverkan som orsakas av vibrationer, portryck, massrörelser och mycket 

mer. 
(Alheid, Axelsson, Berggren, Berglars, Hermansson & Sarvell, 2014) 

3.7.2 Statisk provbelastning med stegvis pålastning 
För att kunna bedöma bärförmågan och erforderlig längd på mantelburna samt spetsburna 
pålar används den här provbelastningen. För att undersöka kostnad- och tidsaspekten 
används dynamisk provbelastning som beskrivs i kapitel 4.3. De pålar som brukar statisk 
provbelastas är injekteringspålar, expanderkroppar, borrade och slagna stålpålar. För att ha 
ett bra underlag för den statiska provbelastningen bör minst två pålar provas. (Olsson & 
Holm, 1993; Alheid, Axelsson, Berggren, Berglars, Hermansson & Sarvell, 2014) 
På grund av slagning av en påle vid installation sker det störningar i jorden som minskar 
jorden hållfasthet. I friktionsjordar kan det ske hållfasthetsökning tack vare 
packningseffekten. Efter att installationen är gjord kan jordlagrets hållfasthet ökas med tiden 
(i vissa jordar) som kallas för rekonsolidering. Det här måste tas hänsyn till för 
provbelastning, eftersom normalt utförs provbelastningen när jorden har fått tillbaka 
hållfastheten. Ett dygn efter installation kan spetsburna pålar och friktionspålar 
provbelastas, även om det är bättre att vänta en till två veckor med hänseende på 
hållfastheten. (Olsson & Holm, 1993) 
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En metod för att statisk provbelasta en påle är med stegvis pålastning (Maintained Load, 
ML). Den här provbelastningsmetoden används för att bestämma pålens brottlast och 
verkningssätt. Metoden har likadan steglängd under hela tiden pålen utsätts och pållasten 
ökas stegvis varje 15:e minut. Pålarna belastas tills brott sker eller maximal 
nedpressningskraft uppnås. (Olsson & Holm, 1993) 

3.7.3 Dynamisk provbelastning (stötvågsmätning) 
För att kontrollera om pålarna motsvarar de ställda kraven på geotekniska bärförmågan bör 
stötvågsmätning göras tillsammans med ansvariga geokonstruktören och utföraren av 
provbelastningen. Ifall de ställda kraven inte uppfylls kan det behövas byta pålar, ändra 
installationsrutiner och andra kontroller måste göras, vilket tillför onödiga kostnader och 
tidsspill. Därför är det viktigt att ta hänsyn till det här i hela processen direkt från idéstadium 
till slutprojektering. Kombinationen mellan den statiska och dynamiska provbelastningen 
kan vara en fördel för att verifiera resultatet. (Alheid, Axelsson, Berggren, Berglars, 
Hermansson & Sarvell, 2014) 
Dynamisk provbelastning görs genom att det sätts en trådtöjningsgivare och accelerometer 
på pålen. Genom ett slag från hejaren genererar en stötvåg inuti pålen. Hejaren måste ha en 
hög fallhöjd för att pålen ska kunna sjunka in några millimeter i jordlagret, som rustar upp 
bärförmågan hos en påle. Dem pålarna som förstärks mest är spetsbärande pålar. När det 
gäller betongpålar brukar det vara pålmaskinen som slår pålen för att få ett mätslag. För att 
få ett mätslag från en stålpåle måste en tyngre frifallshejare användas. (Alheid, Axelsson, 
Berggren, Berglars, Hermansson & Sarvell, 2014) 
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4 FALLSTUDIE 
I det här kapitlet redovisas de beräknade antal pålar som krävs för fallstudien och 
budgetpriser för varje pålningsmetod. Genom att fråga olika entreprenörer om 
prisinformation för olika pålningsmetoder har de personerna lämnat budgetpriser som 
redovisas i det här kapitlet; personernas initialer är listade i bilaga 1. 

4.1 Inledning 
En fallstudie genomförs på ett aktuellt projekt som Kadesjös Ingenjörsbyrå AB har 
projekterat. Byggnaden är ett bostadshus som är belägen i Västerås. Den information som 
har samlats är två stycken pålplansritningar som Kadesjös Ingenjörsbyrå AB har ritat. Dessa 
två pålplansritningar finns i bilaga 3 och 4. I varje pålplansritning innehåller endast en typ av 
påle, dock kan placeringen av olika pålar vara detsamma i vissa ritningar, se nedan. 
De pålar som har samma placering i pålplanen är enligt nedanstående: 

 Borrade stålpålar och injekterade borrade stålpålar (bilaga 3). 
 Slagna stålpålar, injekterade slagna stålpålar och slagna betongpålar (Bilaga 4). 

 
Med de pålplan som har framställts av Kadesjös Ingenjörsbyrå AB har redan valts 
dimensioner på borrade stålpålar (RD140/8) och betongpålar (SP2). För att få en likvärdig 
bärförmåga på resterande pålar har slagna stålpålar valts med hjälp av Ruukki (2013) till 
RR140/8, vilket har samma strukturella bärförmåga som borrade stålpålar.  
Injekterade slagna stålpålar har i stort sett aldrig används i Sverige och därmed finns ingen 
dimensioneringstabell som de andra pålningsmetoderna. Dock kan samma påldimension 
användas som för slagna stålpålar (RR140/8) för att få en likvärdig bärförmåga och därefter 
kan installations- samt materialkostnaden för cement tilläggas. Den injekterade borrade 
stålpålen är även relativt ovanlig att utföra i Sverige, men DE NEEF Scandinavia AB (u.å) har 
en dimensioneringstabell för pålen Ischebeck TITAN som har valts till dimension 73/45 för 
att få en likvärdig bärförmåga med borrade stålpålarna.  Observera att samtliga av Ruukkis 
stålrörspålar dimensioneras med en millimeter utvändig avrostning.  
Antalet pålar har beräknats och därefter skickats för anbud till olika entreprenörer (bilaga 5) 
som bestämmer budgetpriser på de olika pålningsmetoderna. De pållängder som har 
beräknats är fem meter respektive trettio meter, se budgetanbud i bilaga 6. Det geotekniska 
förhållandet är okänt i området som ska bebyggas. I pålningsmetodernas priser ingår bland 
annat materialkostnad, installation, provpålning, kapning, montage av topplatta, och 
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etablering av pålkran samt borrutrustning. Jämförelse mellan stålpålar och betongpålar ingår 
allt detsamma förutom etablering av kapmaskin ingår endast i betongpålar. 

4.2 Borrade stålpålar 
Pålplanritning bilaga 3 innehåller med dimension RD140/8: 
157 stycken tre-pålfundament. 
4 stycken fyr-pålfundament. 
289 stycken enskilda pålar. 
Totalt antal pålar är: 761 stycken. 
Anbudspris: 
För 5 meter längd, Á-pris (kr/st): 10 920 kr 
För 30 meter längd, Á-pris (kr/st): 42 210 kr 
Se bilaga 6. 
De priser som har lämnats är á-pris för pålningsmetoden. För att beräkna totalkostnaden för 
761 stycken pålar för 5 respektive 30 meter se ekv. (1) och (2) utan betongfyllning. 

. 1    = á pris ∗ antal pålar = 10 920 ∗ 761 = 8 310 120  

. 2    = á pris ∗ antal pålar = 42 210 ∗ 761 = 32 121 810  
Totalkostnad för 5 meter längd, SEK: 8 310 120 kr 
Totalkostnad för 30 meter längd, SEK: 32 121 810 kr 

4.3 Slagna stålpålar 
Pålplanritning bilaga 4 innehåller med dimension RR140/8:  
90 stycken två-pålfundament. 
49 stycken tre-pålfundament. 
4 stycken fyr-pålfundament. 
304 enskilda pålar. 
Totalt antal pålar är: 647 stycken. 
Anbudspris: 
För pålar RR140/10: 
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För 5 meter längd, Á-pris (kr/st): 4 030 kr 
För 30 meter längd, Á-pris (kr/st): 16 390 kr 
Se bilaga 6. 
De priser som har lämnats är á-pris för pålningsmetoden. För att beräkna totalkostnaden för 
647 stycken pålar för 5 respektive 30 meter se ekv. (3) och (4) utan betongfyllning. 

. 3    = á pris ∗ antal pålar = 4 030 ∗ 647 = 2 607 410  

. 4    = á pris ∗ antal pålar = 16 390 ∗ 647 =  10 604 330  
Totalkostnad för 5 meter längd, SEK: 2 607 410 kr 
Totalkostnad för 30 meter längd, SEK: 10 604 330 kr 
Påldimensionen för den slagna stålpålen är felaktig i bilaga 5, för att få rätt pris på den 
önskade påldimensionen (RR140/8) påpekar TL att dra av 45 kr/m på priset ovan. 
Totalkostnad för rätt påldimension har genomförts, se ekv. (5) och (6). 
För pålar RR140/8: 

. 5    = − ∗  å ∗ ⁄ = 2 607 410 − 5 ∗ 647 ∗ 45 = 2 461 835  

. 6    = − ∗  å ∗ ⁄ = 10 604 330 − 30 ∗ 647 ∗ 45 = 9 730 880  
Totalkostnad för 5 meter längd, SEK: 2 461 835 kr 
Totalkostnad för 30 meter längd, SEK: 9 730 880 kr 

4.4 Injekterade pålar 
Borrade injekterade pålar (Ischebeck TITAN 73/45): 
Se antal pålar i kapitel 5.2. 
Observera att geotekniska förhållandet är okänt så används pållängd 15 meter för de 
injekterade pålarna. Eftersom den här pålningsmetoden installeras i ett lösare jordlager 
(friktionslager) och därefter injekterar den del som ökar vidhäftningen på pålen, se figur 14. 
Anbudspris: 
CA från Pålaktiebolag Svenska AB har lämnat budgetpriser, se nedan. 
För 15 meter längd med injekteringsbrukets längd 3 meter, Á-pris (kr/st): 22 285 kr 
Reglering (inklusive ev. skarvar): 1 305 kr 
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De priser som har lämnats är á-pris för pålningsmetoden. För att beräkna totalkostnaden för 
761 stycken pålar se ekv. (7). 

. 7    = á pris ∗ antal pålar = 22 285 ∗ 761 = 16 958 885  
Totalkostnad för 15 meter längd, SEK: 16 958 885 kr 

4.5 Expanderkropp 
Expanderkroppen har ingen pålplansritning så uppskattas dem. Grundtuben 219 har en 
brottlast på 400 kN och en slagen stålrörspåle (RR140/8) har en brottlast på 1523 kN 
(Ruukki, 2013). Vid jämförelse mellan de två pålningsmetoderna kan det konstateras för att 
ersätta en slagen stålrörspåle krävs fyra stycken Grundtubenpålar, se ekv. 8. 

. 8     =  å ö å
 = 1 523

400 = 3,8 ≈ 4  

Det krävs totalt 647 stycken slagna stålrörspålar (bilaga 5), vilket innebär att det krävs 2588 
stycken Grundtuben, se ekv. 9. EL berättade att eftersom geotekniska förhållandet är okänt 
brukar dem anta att Grundtubens längd till 3,5 meter. 

. 9      å ö å ∗ 4 = 647 ∗ 4 = 2 588  
Anbudspris: 
EL från Grundtuben AB har lämnat budgetpriser, se nedan. 
För 3,5 meter längd, Á-pris (kr/st): 4 800 kr 
De priser som har lämnats är á-pris för pålningsmetoden. För att beräkna totalkostnaden för 
2588 stycken pålar se ekv. (10). 

. 10    = á pris ∗ antal pålar = 4 800 ∗ 2 588 = 12 422 400  
Totalkostnad för 3,5 meter längd, SEK: 12 422 400 kr 
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4.6 Betongpålar 
De slagna betongpålar som används är standarddimension SP2. Se antal pålar i kapitel 5.3. 
Anbudspris: 
För 5 meter längd, Á-pris (kr/st): 3 630 kr 
För 30 meter längd, Á-pris (kr/st): 14 730 kr 
Se bilaga 6. 
De priser som har lämnats är á-pris för pålningsmetoden. För att beräkna totalkostnaden för 
647 stycken pålar för 5 respektive 30 meter se ekv. (11) och (12). 

. 11    = á pris ∗ antal pålar = 3 630 ∗ 647 = 2 348 610  

. 12    = á pris ∗ antal pålar = 14 730 ∗ 647 =  9 530 310  
 
Totalkostnad för 5 meter längd, SEK: 2 348 610 kr 
Totalkostnad för 30 meter längd, SEK: 9 530 310 kr 
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5 EKONOMISKA ASPEKTER PÅ PÅLNINGSMETODER 
I det här kapitlet analyseras och jämförs olika pålningsmetoder med hänseende på 
ekonomiska aspekter. Detta kapitel har fått sin grund från fallstudiens budgetpriser. 

5.1 Grundläggning 

5.1.1 Allmänt 
Som visas i figur 19 kommer borrade stålpålar (RD140/8), slagna stålpålar (RR140/8), 
expanderkroppar (Grundtuben 219) och betongpålar (SP2) att jämföras med hänseende på 
ekonomi. Figur 20 visar totalkostnaden för de fem olika pålningsmetoderna. 
Förtydligande av figur 19: 

 Borrade stålpålar (RD140/8) – 8 310 120 kr 
 Slagna stålpålar (RR140/8) – 2 462 835 kr 
 Expanderkroppar (Grundtuben 219) – 12 422 400 kr 
 Betongpålar (SP2) – 2 348 610 kr

 
Figur 19: Totalkostnaden för fyra olika pålningsmetoder. 
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Vid undersökning av de pålar i figur 19 är betongpålar billigast, därefter kommer slagna 
stålpålar, borrade stålpålar och till sist expanderkroppar. 
Vid beräkning av de här budgetpriserna som entreprenörer har gjort antas markförhållandet 
vara det samma för alla olika pålningsmetoder, vilket innebär att ekonomiska studien inte 
har några avvikande faktorer när det gäller pålinstallation. 

5.1.2 Borrade och slagna stålpålar 
Vid jämförelse mellan borrade - och slagna stålpålar är borrade stålpålar 70 % dyrare, se  
ekv. 13 och 14. För borrade stålpålar krävs det 114 stycken mer antal pålar i referens 
projektet.  

. 13    = RR140/8
RD140/8 = 2 462 835

8 310 120 = 0,296 ≈ 0,30 = 30 % 

. 14    1 − 0,30 = 0,70 = 70 % 
Båda pålningsmetodernas materialkostnad är detsamma eftersom påldimension och material 
är identiska. Dock krävs det ett större antal borrade stålpålar, vilket ökar materialkostnaden. 
Det som orsakar den här stora prisskillnaden är största delen installationsmetoderna. En 
borrad stålpåle borrar sig igenom jordlagret, vilket kräver dyrare installationsutrustningar än 
en slagen stålpåle som endast slår sig ner mot marken. Om jorden innehåller lös lera går det 
snabbare att borra, men vid svårforcerat jordlager tar det längre tid att borra igenom 
stålpålen. Dock inte i det här fallet eftersom alla markförhållande antas vara detsamma, 
oberoende på vilken pålningsmetod som används. Beroende på jordförhållandet kan olika 
installationsutrustningar väljas för effektiv neddrivning för slagna stålpålar. De 
installationsutrustningarna väljs efter önskad installationsmetod och vikt för att generera 
bland annat större slagenergi samt fallhöjd för effektivare neddrivning av den slagna 
stålpålen. 
Vid användning av centrisk borrningsmetod på den borrade stålpålen lämnas ringborrkronan 
kvar i påle efter installation, vilket även ökar kostnaden en aning. När det gäller nedre delen 
av en slagen stålpåle används antigen en bergsko eller jordsko. Vid val av sko för slagna 
stålpålen kan även priset skilja sig eftersom en bergsko bör vara mer slitstark än en jordsko. 
Det här för att bergskon mer sannolikt kommer påfrestas mer av hård jord som fast morän 
eller berggrund. 
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5.1.3 Slagna stålpålar och betongpålar 
Vid jämförelse mellan slagna stålpålar och betongpålar är slagna stålpålar ungefär  
100 000 kr dyrare. Vilket innebär att slagna stålpålar är 5 % dyrare än betongpålar, se  
ekv. 15 och 16. Båda pålningsmetoderna har samma antal pålar i referens projektet.  

. 15    = SP2
RR140/8 = 2 348 610

2 462 835 = 0,954 ≈ 0,95 = 95 % 

. 16    1 − 0,95 = 0,05 = 5 % 
Både stålpålen och betongpålen är spetsburna slagna pålar med bergskor. De båda typerna av 
bergskor är snarlika i utseende och funktion. Båda pålningsmetoderna kan installeras med 
frifallshejare. Enda skillnaden är att slagna stålpålar kan installeras i rumshöjd tack vare 
hydraul- och tryckluftshammaren, vilket betongpålar inte kan göra. Det som gör att 
betongpålar är något billigare än slagna stålpålar betongpålar är att de har i stort sett alltid 
används överlägset mest historiskt sett i Sverige, enligt Pålkommissionen (2012). 
Betongpålar har används mest, vilket gör att erfarenheten och bekvämligheten för 
användning av betongpålar ökar för både konsulter och beställare. Vilket bidrar till att 
betongpålar tillverkas i stora mängder i fabriker och fabrikerna kan pressa priserna för 
betongpålar.  
En fördel med slagna stålpålar är att de har fler dimensioner att välja mellan och fler hejare 
från olika fabrikat, jämfört med betongpålar. Betongpålar har tre stycken 
standarddimensioner som är SP1, SP2 och SP3. Om det önskas att specialtillverka 
betongpålar kan det göras, men det bli dyrare. Som tidigare nämnts i examensarbetet brukar 
stålpålar vara billigare än betongpålar upp till dimension 115 mm. När slagna stålpålar har 
dimensionerna 140 mm och uppåt brukar betongpålar vara billigare, vilket stämmer i det här 
fallet. 

5.1.4 Expanderkroppar 
Expanderkropparna är överlägset den dyraste pålningsmetoden och kräver överlägset mer 
antal pålar. Vid jämförelse mellan expanderkroppar och borrade stålpålar är 
expanderkroppen 33 % dyrare, se ekv. 17 och 18. Expanderkropparna kräver 1827 stycket 
mer pålar än borrade stålpålar, som är 71 % mer, se ekv. 19 och 20. 

. 17    = RD140/8
GT219 = 8 310 120

12 422 400 = 0,669 ≈ 0,67 = 67 % 

. 18    1 − 0,67 = 0,33 = 33 % 
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. 19    = RD140/8 (st)
GT219 (st) = 761

2588 = 0,294 ≈ 0,29 = 29 % 

. 20    1 − 0,29 = 0,71 = 71 % 
Med tanke på att ersätta en slagen stålpåle krävs det fyra stycken expanderkroppar. Även om 
expanderkropparnas längd är mindre än andra pålar krävs det högt antal mer pålar för 
referens projektet i examensarbetet. Expanderpålarna är inte lämpliga ur en ekonomisk 
synpunkt för större konstruktioner. Expanderkropparna kan vara lämpliga för mindre 
konstruktioner som inte kräver höga laster. 

5.2 Djup grundläggning 

5.2.1 Allmänt 
Som visas i figur 20 kommer borrade stålpålar (RD140/8), slagna stålpålar (RR140/8), 
borrade injekterade stålpålar (Ischebeck TITAN 73/45), Betongpålar (SP2) att jämföras med 
hänseende på ekonomi. Figur 21 visar totalkostnaden för de fyra olika pålningsmetoderna. 
Förtydligande av figur 20: 

 Borrade stålpålar (RD140/8) – 32 121 810 kr 
 Slagna stålpålar (RR140/8) – 9 730 880 kr 
 Borrade injekterade stålpålar (Ischebeck TITAN 73/45) – 16 958 885 kr 
 Betongpålar (SP2) – 9 530 310 kr 
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Figur 20: Totalkostnaden för fyra olika pålningsmetoder. 
Vid undersökning av de pålar i figur 20 är betongpålar billigast, därefter kommer slagna 
stålpålar, borrade injekterade stålpålar och till sist borrade stålpålar. 
Vid beräkning av de här budgetpriserna som entreprenörer har lämnat antas 
markförhållandet vara samma för alla olika pålningsmetoder, vilket innebär att ekonomiska 
studien inte har några avvikande faktorer när det gäller pålinstallation. 
Entreprenörerna har utformat priserna genom att beräkna kr/m. Det innebär att oberoende 
om pållängen är fem eller trettio meter kommer priskurvan vara konstant. Det innebär att 
borrade stålpålar kommer alltid vara 70 % dyrare än slagna stålpålar oberoende på om 
pållängden är fem meter eller trettio meter, se ekv. 21 och 22 för jämförelse med  
ekv. 13 samt 14. I verkligheten är det inte på det här sättet, då utformar entreprenörer priset 
beroende på antal pålar och pållängd. Då skiljer sig priserna mellan olika pålningsmetoder. 
För jämförelser med borrade stålpålar, slagna stålpålar och betongpålar se föregående 
delkapitel. 

. 21    = RR140/8
RD140/8 = 9 730 880

32 121 810 = 0,303 ≈ 0,30 = 30 % 

. 22    1 − 0,30 = 0,70 = 70 % 
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5.2.2 Borrade injekterade stålpålar och borrade stålpålar 
Vid jämförelse mellan borrade injekterade stålpålar och borrade stålpålar är borrade 
injekterade stålpålar ungefär 53 % billigare, se ekv. 23. Båda pålningsmetoderna har samma 
antal pålar i referens projektet. 

. 23    = Ischebeck TITAN 73/45
RD140/8 = 16 958 885

32 121 810 = 0,528 ≈ 0,53 = 53 % 

På grund av att de borrade injekterade stålpålarna utför cement injektering på stålpålens 
mantel kan pålarna förkortas. Det geotekniska förhållandet är okänt antogs att pållängden 
ska vara femton meter och tre meter injekteringsbruk. Den största anledningen till att 
borrade injekterade stålpålar är betydligt billigare än borrade stålpålar är för 
materialkostnaden i sin helhet. Men kostnaden för kr/m för materialkostnaden blir större för 
borrade injekterade stålpålen. Den här typen av påle används endast för speciella 
markförutsättningar som kommer att förklaras senare i examensarbetet. 
Installationsutrustningar som båda pålningsmetoderna använder är detsamma. 
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6 DISKUSSION 
Syftet med examensarbetet var att jämföra olika pålningsmetoder för ett referensprojekt med 
hänseende för tekniska och ekonomiska aspekter. 

6.1 Tekniska aspekter för pålningsmetoder 
Intervjustudien med sakkunniga konstruktörer från Kadesjös Ingenjörsbyrå AB gav goda 
kunskaper och erfarenheter. I samtal märktes att konstruktörerna i Kadesjös hade bättre 
kännedom om stål- och betongpålar än för injekterade pålar samt expanderpålar. Det kan 
bero på att de nästan aldrig har utfört injekterade pålar och expanderpålar i sina tidigare 
projekt. Inte heller de olika entreprenörerna hade kännedom om injekterade pålar eftersom 
det är oerhört ovanligt att den typen av pålar utförs i Sverige. 

6.1.1 Suboptimering 
  

Det är inte alltid lönsamt att välja den billigaste pålningsmetoden. Först och främst måste 
konstruktören ha en uppfattning om markförhållandet där pålningen ska utföras. Om det 
pålas utan provpålning kan pålarna få för stor krökning eller knäckas. Därför är det viktigt att 
veta i vilket markförhållande olika pålningsmetoder kan användas och när de inte kan 
användas. Markförhållandet är en av den viktigaste aspekten man bör undersöka för att välja 
en ekonomisk pålningsmetod. Även andra tekniska aspekter bör utredas som beskrivs nedan. 

6.1.1.1. Markförhållande 
Betongpålar används när jordlagret är fritt från stenblock och andra hinder, eftersom 
betongpålar knäcks lättare när de kommer mot hinder. Även installationstiden för 
betongpålar tar längre tid eftersom hinder kommer i vägen. Expanderkropparnas 
neddrivning försvåras om stenblock och andra hinder finns i jordlagret. Det gör inte slagna 
stålpålar, de anpassar sig efter hinder och böjer sig utan att krökningen blir alldeles för stor. 
De hinder som en slagen stålpåle kan slingra sig igenom är mindre stenblock och andra 
hinder.  
Jordlager kan även innehålla större stenblock och andra hinder, då när slagna stålpålar 
installeras på de jordlagren kan pålarna få en så stor krökning av stenblock att pålen formar 
sig som ett ”U” och änden kommer upp till marknivå. Då är det inte lämpligt med slagna 
stålpålar, utan borrade stålpålar bör användas. De borrade stålpålarna borrar sig igenom 
stora stenblock och andra hinder. Om jorden innehåller lös lera som inte stabiliserar eller ger 
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bärförmåga till pålen måste pålen gå in i berggrunden. Då används en borrad stålpåle för att 
kunna borra sig igenom in i berggrunden. Även en betongpåle kan borras in i berggrunden, 
men då borras det ett stålämne in i berggrunden. Skillnaden mellan de båda pålarna är att en 
borrad påle används då högre bärförmåga önskas och en betongpåle när mindre bärförmåga 
önskas. 
Precis som en borrad stålpåle kan en borrad injekterad stålpåle borra sig igenom stora 
stenblock och andra hinder. Pålningsmetoder som betongpålar, slagna stålpålar och borrade 
stålpålar får sin bärförmåga genom att bergskon vilar på berggrunden. Den injekterade 
stålpålen används om avståndet mellan marknivå och berggrund är alldeles för stor för att en 
påle ska kunna vila på berggrunden. Injekterade pålen installeras i en friktionsjord och 
injekteras till den längs som önskas för att få bästa vidhäftningen. Även slagna stålpålar och 
betongpålar kan installeras i jordlager, men de får inte lika bra vidhäftning som injekterade 
pålar. Injekterad pålars vidhäftning är runt hela mantelytan där cement injektering används, 
men på slagna stålpålar och betongpålar får endast vidhäftning i understa delen av jordskon. 
Expanderkroppar används där översta jordlagret är bärande och överkonstruktionen inte har 
höga laster. Pålningsmetoder som slagna stålpålar, borrade stålpålar och betongpålar klarar 
höga laster och är oberoende av översta jordlagret. 
En sammanfattning för de olika pålningsmetodernas användningsområden presenteras i 
tabell 1. 
Tabell 1: Sammanfattning för de fem pålningsmetoderna. 
Pålningsmetoder Användningsområden 

Betongpålar När jordlager är fri från stenblock och andra hinder. Används 
även när stålämne önskas gå in i berggrunden. 

Slagna stålpålar När jordlager har mindre stenblock och hinder. 
Borrade stålpålar När jordlager har stora stenblock och hinder. Används även när 

pålen önskas gå in i berggrunden. 
Injekterade 

stålpålar 
När avståndet mellan marknivå och berggrund är för stor, då för 
att kunna öka vidhäftning i friktionsjord.  

Expanderkroppar När översta jordlagret är bärande och överbyggnad med mindre 
laster. 

6.1.1.2. Rakhet 
För önskad minimal risk för krökning är det lämpligast att använda sig av en borrad 
pålningsmetod. Däremot har slagna pålningsmetoder större risk för krökning. 
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6.1.1.3. Omgivningspåverkan 
Oftast när befintliga byggnader finns i närheten brukar det användas borrade stålpålar 
eftersom de orsakar mindre störningar i förhållande till slagna pålar. Vid jämförelse mellan 
slagna stålpålar och betongpålar har betongpålar mer massundanträngning eftersom 
tvärsnittsarean är större. Det innebär att en slagna stålpålar kan installeras närmare än 
betongpålar. Stålpålar (både slagna och borrade) brukar delas upp i två delar, vilket är slanka 
och grova stålpålar. De delas in i två grupper grova pålar har mer massundanträngning än 
slanka pålar. Borrade stålpålar har endast rörets diameter som minsta avstånd för 
massundanträngning, vilket innebär att slanka pålar har mindre massundanträngning än 
grova pålar.  
Vid val av pålningsmetod måste även vibrationer och buller tas hänsyn till. Om omgivningen 
är känslig för buller och vibrationer är alla typer av slagna pålar inget bra val. Eftersom de 
tillför slagljud och vibrationer som orsakas vid installation, då är de borrade pålarna som är 
det bästa alternativet eftersom de har minst omgivningspåverkan. För att borrade pålar 
tränger inte undan jord, men det gör slagna pålar. De omgivning som kan vara känslig för 
buller och vibrationer är installation nära befintliga byggnader.  
Ovan beskrivs det att både borrade stålpålar och betongpålar kan borras in i berggrunden för 
ökad bärförmåga. Om pålarna ska installeras nära en kajkonstruktioner brukar jordlagret 
vara löst. Då är det bästa att välja pålar som har minst massundanträngning, vilket är 
borrade stålpålar.  
Borrade stålpålar används i broarbeten där närliggande konstruktioner finns. Det kan inte 
göras med slagna stålpålar eftersom de orsakar mer massundanträngning. 
När injekterade pålar och betongpålar installeras reduceras lerans hållfasthet, vilket det inte 
sker i några andra pålningsmetoder. Betongpålar reducerar mer lerans hållfasthet än 
injekterade pålar. Korrosion skyddas med hjälp av det injekterade cementskiktet på pålens 
mantel för injekterade stålpålar. Borrade och slagna stålpålar har invändig korrossionsskydd 
där betongfyllning kan hällas in i pålröret. 

6.2 Fallstudie och ekonomiska aspekter för pålningsmetoder 
Observera att priser för pålningsmetoderna är endast budgetpriser, vilket innebär om en 
konsult lämnar anbud för pålningsmetodernas priser för samma projekt som användes i 
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examensarbetet kommer priserna att skiljas. De budgetpriserna som olika entreprenörerna 
har lämnat för samma pålningsmetod jämförs inte varandra.  
Det framkom att olika entreprenörer inte hade erfarenhet eller kunskap om slagna 
injekterade pålar. De flesta svarade att de aldrig någonsin har utfört slagna injekterade pålar 
och ett fåtal entreprenörer hade aldrig hört talas om den typen av pålningsmetod. Ruukki 
som tillverkar slagna injekterade pålar (CSR) bekräftade att de aldrig har sålt pålarna i 
Sverige, dock har de använts i Finland. Det här bevisade att de slagna injekterade pålarna 
inte finns på Sveriges marknad, vilket innebär att det inte går att göra en ekonomisk studie 
för pålningsmetoden. 
Entreprenörerna har utformat priserna genom att beräkna kr/m. Det innebär att oberoende 
om pållängden är fem eller trettio meter kommer priskurvan vara konstant. I verkligheten är 
det inte på det här sättet, då utformar entreprenörer priset beroende på antal pålar och 
pållängd. Då skiljer sig priserna mellan olika pålningsmetoder. 
Installationskostnaderna för olika pålningsmetoder kan variera beroende på det geotekniska 
förhållandet. Om jordlagret skulle innehålla stenblock skulle det öka installationskostnader 
för slagna stålpålar och betongpålar, eftersom installationen blir långsammare, risk för 
knäckning och krävs tyngre hejare. 
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6.3 Metoddiskussion 
Litteraturstudien omfattar rapporter från Pålkommissionen, handböcker, manualer och 
artiklar från leverantörer samt anbud från entreprenörer. En del litteratur är gammal för 
vissa pålningsmetoder (expanderkroppar), vilket kan bero på de metoderna inte används lika 
mycket i Sverige. 
Tidigare i examensarbetet redovisades pålningsstatistik i Sverige har användningen minskat 
av påle per meter med cirka elva procent. Detta kan bland annat bero på att stålpålar klarar 
högre last än betongpålar, vilket minskar påle per meter i samband med ökad användning av 
stålpålar. 
I början av fallstudien användes priser för olika pålningsmetoder i kronor per meter (kr/m). 
Olika entreprenörer lämnade ett generellt pris där installationskostnaderna ingick. 
Användning av de generella priserna visade tydligt vilken pålningsmetod som var billigast 
respektive dyrast, vilket det inte är fallet i verkligheten. Då ändrades upplägget och en 
anbudsförfrågning för ett referensprojekt som skickades till olika entreprenörer. Det visade 
sig att entreprenörer hade fullt upp med sina egna projekt och de ville inte lägga ner tid på en 
anbudsförfrågan för ett examensarbete. Detta gav en lärdom om att avvikelser kan ske och att 
det tar tid att få svar från entreprenörer. Precis som ett riktigt projekt kan hinder ske 
kontinuerligt och kan inte förutses. Däremot fås erfarenhet av de hinder som uppstår och 
med facit i hand skulle det vara smartare att göra fallstudien i början av examensarbetet. 
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7 SLUTSATSER 
I detta examensarbete har fyra olika pålningsmetoder för nybyggnader studerats med 
hänseende på tekniska och ekonomiska aspekter. Markförhållanden och 
omgivningspåverkan för respektive pålningsmetod har studerats grundligt och därefter 
jämförts med varandra, som i sin tur redovisar vilken pålningsmetod som är optimal vid 
givna förhållanden. Samtliga pålningsmetoders budgetpriser gavs i á-pris för de olika 
pålningslängderna, vilket ger en mer realistisk bild på kostnaderna för fallstudien som 
användes i examensarbetet.  
I ett jordlager som är fri från stenblock och andra hinder är betongpålen den ekonomiskt 
effektivaste pålningsmetoden för ett bostadshus för både fem och trettio meter. Tätt intill är 
den slagna stålpålen som är 5 % dyrare än betongpålen.  
Observera att det här examensarbetet inte är en lathund för den mest ekonomiska pålen. Den 
påle som redovisas mest ekonomisk effektiv i detta examensarbete är inte nödvändigtvis det 
billigaste av pålningsmetoderna. Variationen av den ekonomiskt effektivaste 
pålningsmetoden är beroende på geotekniska förutsättningar, projekt och andra påverkande 
faktorer. Det innebär att vid olika projekt är en typ av påle dyrare än en annan, medan i ett 
annat projekt kan det vara tvärt om.  
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 
I det här examensarbetet har endast olika pålningsmetoder tagits hänsyn till med avseende 
på teknisk och ekonomisk aspekt. Det som kan utvecklas mer är att undersöka i detalj hur 
borrkronorna och borringarna underlättar installationen. Det finns speciella borrkronor ifall 
jordlagret skulle innehålla trä och om vanlig borrkrona används går installationen 
långsammare. Hur mycket långsammare går borrningen då? Är det lönsamt att välja en 
bättre borrkrona? 
Det kan även vara intresse att undersökas ifall pålen blir alldeles för krokig eller knäcks, hur 
pålen ska lyftas upp. Vad finns det för olika metoder för att lyfta upp en påle? Finns det något 
billigare alternativ för att lyfta upp en påle eller är det bäst att ha kvar den skadade pålen i 
jorden och eventuellt installera en ny påle intill? I den här undersökningen kan börjas med 
kännedom om olika metoder som kan användas och därefter undersöka om det finns något 
billigare metod för att lyfta upp en påle. 
Detta examensarbete har studerats pålningsmetoder. Ett fortsatt arbete kan studera 
grundförstärkningsmetoder med hänseende på tekniska och ekonomiska aspekter. 
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BILAGA 2 – FÖRDELAR OCH NACKDELAR FÖR PÅLNINGSMETODER 

Borrade stålpålar Slaga stålpålar Injekterade stålpålar Expanderkropp Betongpålar 
Fördelar Nackdelar Fördelar Nackdelar Fördelar Nackdelar Fördelar Nackdelar Fördelar Nackdelar 

Ej korrosion med betongfyllning. 
Slanka pålar har större risk för utböjning. 

Kan installeras i rumshöjd. 
Har lägre bärförmåga i oskadat berg en borrade stålpålar. 

Mindre installationstid. 

Slagna injekterade pålar kan inte användas om omgivningsförhållandena har stora restriktioner. 

Har tryck- och dragkapacitet. 
Klarar inte lika höga laster som stål- och betongpålar. 

Används mest i Sverige. 
Mindre valmöjlighet av dimensioner och hejare. 

Hög Kvalitétskrav. Ringborrkronan måste lämnas kvar. 

Pålen kan ”slingra” sig vidare till berggrund om mindre stenblock som finns i vägen under installation. 

Har mindre draghållfasthet på skarvar. 
Korrossionsskydd och reptålig. 

 För mer nackdelar se borrade och slagna stålpålar. 
Injekteringsbruk med cement och vatten. 

Expanderkroppens skarvar kan glidas bort vid expansion. 
Är en lagervara. Går inte att mäta geotekniska bärförmågan. 

Kan installeras i svårfocerade jordlager. 
Större risk att dem inte kommer igenom jordlager som innehåller trä. 

Kan skarvas. Mer massundanträngning. 

I lösare jordlager ökar vidhäftningen av cementskitet runt pålens mantel. 
  Korrossionsskydd. 

Borrningen påverkar omgivningen negativt om vattenspolning används. 

Har olika tvärsnitt. Klarar inte ta dragkapacitet. 

Bättre rakhet. Borrkronan kan skadas om jordlagret innehåller metall. 
Återanvändningsbar. Större krökningar i pålen. 

Cementskiktet ger en ökad strukturell bärförmåga. 
  Korta pålar.   Kan specialtillverkats. 

Går inte att installera i begränsad takhöjd. 
Större valmöjlighet av dimensioner och hejare. 

Porvattentrycket ökas vid borrning, vilket minskar jordens fasthet. 
  Kan dirigera bort under installation. 

Samma installations-utrustningar som borrade/slagna stålpålar. 
  Snabb installation.   Kan skarvas. Risk för vattens-prängning. 

Större noggrannhet vid installation. 
Grova pålar har större miljöpåverkan än slanka pålar.   Slagljud under installation. Installationstiden kan beräknas.   Många olika installationsmetoder.     Slagljud under installation. 

Tränger inte undan jord. 
Går inte att installera under en begränsad takhöjd.   Kan inte installeras nära befintliga byggnader. 

För mer fördelar se borrade och slagna stålpålar.   Kan skarvas.     Vibrationer under installation. 
Slanka pålar kan installeras närmare en befintlig byggnad än grova pålar. 

    
Pålarna kan inte installeras i svårforcerade jordlager. 

    Återanvändningsbar (pålröret).     Kan knäckas. 
Mindre vibrationer och buller från installationsutrustningar. 

                Går inte att installera under en begränsad takhöjd. 
Mindre massundanträngning.                 Är inte återanvändningsbar. 
Kan skarvas.                   
Återanvändningsbar.                   
  



 

 

BILAGA 3 – BORRADE STÅLPÅLAR OCH INJEKTERADE BORRADE STÅLPÅLAR 



 

 

  



 

 

BILAGA 4 – SLAGNA STÅLPÅLAR, INJEKTERADE SLAGNA STÅLPÅLAR OCH SLAGNA BETONGPÅLAR



 

 

BILAGA 5 – ANBUDFÖRFRÅGNING 
Hej! 
Jag skriver ett examensarbete om olika pålningsmetoder med hänseende på ekonomin. Jag 
har ett referensprojekt där jag önskar att ni skickar ett anbud till mig. Jag vill ha 
anbudspriser för pållängd fem meter respektive trettio meter. Borrade injekterade stålpålen 
ska vara femton meter och tre meter injekteringsbruk. 
Med tanke på att det geotekniska förhållandet är okänt så kan ni ta ett lågt värde på alla 
påltyper. Pålningen ska utföras i Västerås. 
Borrade pålar (RD140/8), Injekterade borrade pålar (Ischebeck TITAN 73/45) 
innehåller: 
157 stycken tre-pålfundament. 
4 stycken fyr-pålfundament. 
289 stycken enskilda pålar 

Totalt antal pålar: 761 stycken 
Längd 5 meter: 3805 meter 
Längd 30 meter: 22830 meter 

Betongpålar SP2, Slagna pålar (RR140/8), och Injekterade slagna pålar (CSR-
RR140/8) innehåller: 
90 stycken två-pålfundament. 
49 stycken tre-pålfundament. 
4 stycken fyr-pålfundament. 
304 enskilda pålar 

Totalt antal pålar: 647 stycken 
Längd 5 meter: 3235 meter 
Längd 30 meter: 19410 meter 

Grundtuben 219 
Totalt antal pålar: 2588 stycken 
Tack i förskott!  
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