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1 . INLEDNING 

Enligt IVA:s pålkommissions pålstatistik har under perio

den 1980-1984 träpålarnas andel av totalt antal slagna 

pålmeter i Sverige varit ca 10%. Under 1984, senaste 

året med tillgänglig statistik, slogs 142.000 m träpålar. 

Skarvning av träpålar utförs normalt med någon av följande 

träpålskarvar: 

0 hylsskarv 

0 Göteborgs-skarv 

0 rörskarv (sk Stockholms-skarv) 

I Svensk Byggnorm Godkännanderegler 1975:8 anges för 

pålskarvar erforderliga värden på slagtålighet, böjstyv

het och momentöverföringskapacitet. 

I föreliggande utredning har de olika pålskarvarnas slag

tålighet studerats genom slagprovning. Efter utförd slag

provning har pålarnas böjstyvhet och momentöverförings

kapacitet bestämts med böjprovningar. 

Försöken har finansierats av Vägverket, VBg. Undersök

ningen har utförts av Statens geotekniska institut (SGI). 

2 • SYFTE 

Syftet med den nedan redovisade undersökningen har varit 

att klarlägga de olika pålskarvarnas slagtålighet, böj

styvhet och momentöverföringskapacitet i jämförelse med 

gällande normkrav. 
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.e 
nr 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
8B 
9 

10 
10B 
11 
12 
13 
14 

3. UNDERSÖKNINGENS OMFATTNING 

Slagprovning har utförts på totalt 13 skarvade pålar (skar

vade rot mot rot). För skarvning användes följande typer 

av pålskarvar: 

@) hyls-skarv 210 mmcpy 
t) Göteborgs-skarv 150 mmcpy 

• rör-skarv cpy 57 :} "Stockholms-skarv" 
~ rör-skarv 76cpy 

Skarvarnas utseende i detalj framgår av Bilaga 1:1-1:4. 

Böjprovning har utförts på 8 slagprovade skarvade pålar, 

2 slagprovade oskarvade pålar och 2 oslagna oskarvade 

pålar. Provningsförutsättningarna framgår ur Tabell 1. 

- -·-

Träd- Skarv- Slagprovn Böj- AnmPåldiam. 
slag typ antal slag provn böjprovn,-

efter delen \D 
skarvning (mm) 

gran hyls-skarv 1000 X 240-280 
Il hyls-skarv 540 - skjuvbrott i ö-påle x 
Il rör cp 57 980 - brott i skarv x) 
Il rör cp 76 980 X 250-320 stukn. ö-påle x) 
Il rör cp 76 615 - brott i skarv x) 
Il Gbg-skarv 1000 X 270-300 
Il rörcp 57 750 X 250-290 
Il Gbg-skarv 1000 X 290-320 
Il oskarvad 1000 X 250-280 pålelement ur ö-pålen 

furu hyls-skarv 710 X 230-250 brott i pålspets, x) 

Il rör cp 76 855 - brott i skarv x) 
Il oskarvad 855 X 250-270 pålelement ur ö-pålen 
Il rör cp 57 750 X 260-270 

[<Jran+furu rör cp 76 750 X 260-290 
gran oskarvad oslagen X 1so.:.180 x)
furu oskarvad oslagen X 150-170 slagprovning 

Tabell 1. Provningsförutsättningar för undersökta pålar. 
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Numrering av pålarna har utförts enligt följande: 

Samhörande över- och underpåle har givits samma nr med 

littera A på under- och B på överpålen. Pålelement med 

skarv (3, 3 m påldel över skarv) för böj provning har num

rerats med samma nr som ingående, över- och underpåle 

utan bokstavsbeteckning. Påldel (3,3 m) ur överpåle för 

böjprovning har givits samma nr med bokstavsbeteckning 

som överpålen i sin helhet, se Figur 1. De två oslagna 

påldelarna har givits pålnummer utan bokstavsbeteckning. 

SLAGPROVNING T BÖJPROVNING 

-1-
88 8B 

8 

8A 

Figur 1. Princip för numrering av pålar, exempel 
påle nr 8. 
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4 . SLAGPROVNING 

4.1 Beskrivning av provningsmetod 

Slagprovningen utfördes intill bro för väg 55 Strängnäs

Enköping över militärväg vid Eldsundsplan, strax utanför 

Strängnäs. 

Platsen valdes så att ur provningssynpunkt önskat djup 

till fast botten på ca 5 m förelåg. Före slagprovningen 

utfördes inom slagningsområdet fyra viktsonderingar. 

För sonderingarna erhölls stopp mot förmodat berg på 

djupen 4,8-5,0 under markytan. Av viktsonderingarna att 

döma består jorden av ca l m torrskorpelera på ca 3 m 

lös lera överlagrande ca 0,5 m friktionsjord på berg. 

Slagprovningen föregicks av uppmätning av provpålarna 

innefattande längmätning och märkning, mätning av omkrets 

och initialkrokighet. 

Vid pålningen försågs underpålarna med sprickring av 

plattjärn 50 x 5 mm vid den kapade spetsen. Underpålarnas 

längd valdes så att skarvning utfördes ca 2 m över mark

ytan. Underpålen slogs till stopp mot fast botten. Här

vid användes 3 tons fallhejare i enkel part och fallhöj

den 0,25 m. Stoppslagningskriteriet för underpålen sattes 

till högst 15 mm sjunkning per 10 slag under 3 serier 

om 10 slag. 

Efter stoppslagning av underpåle utfördes skarvning rot 

mot rot. Den skarvade pålen slogs med 3 tons fallhejare 

enkel part med 0,2 m fallhöjd under 500 slag och med 

0,3 m fallhöjd under 500 slag. För vissa pålar slogs 

dock färre slag än 1000 pga att brott inträffade i skar

varna (påle 3, 5 och 10) eller andra skador intäffade 

på pålarna (påle 2, 4 och 9) eller att skador bedömts 

kunna inträffa (påle 7, 11 och 12), jfr Tabell 1. 
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ISBN 75:8 anges beträffande slagprovning av skarvad 

påle följande: "Träpåle slås med 1 tons fallhejare upp

hängd i enkel part och med 0,2 m fallhöjd under 500 slag 

och med 0,3 m under 500 slag". Vid denna provslagning 

användes dock en 3 tons fallhejare eftersom denna hejar

vikt normalt används vid slagning av träpålar. Pålarna 

har således utsatts för slagning med en tyngre hejare 

än vad som förutsätts i SBN 75:8. Detta kan ha medfört 

något högre stötspänningar i pålarna. Utförd slagprov

ning efterliknar en konventionell slagning av träpålar 

men ett större slagantal än vad som i normalfallet krävs 

för drivning och godkänt stopp har använts. 

Skarven okulärbesiktigades vart 250 slag och samtidigt 

uppmättes lutningsändringen över skarven. 

För beräkning av lutningsändringen över skarv mättes hori

sontella avstånd mellan en 3,0 m lång rätskiva och i pålarnas 

centrumlinje islagna spikar (Figur 2). Mätningen utfördes 

längs två sidor (I och II) av pålen enligt Figur 2. 

I 

I 

RÄTSKIVA 

SPIK 

. 
~ 

I 

I 

Figur 2. Mätning av vinkelavvikelse över skarv. 
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Efter utförd slagprovning kapades varje provpåle symme

triskt på ömse sidor om skarven så att ett pålelement 

med längden 3,3 ±0,1 m erhölls. Dessutom kapades ur två 

överpålar oskarvade pålelement med längden 3,3 ±0,1 m. 

Förutsättningar beträffande jorddjup, pållängder och 

kapning av pålelement för böjprovning framgår av Figur 3. 

E 
(D 

I 
I.() 

Figur 3. Jorddjup - pållängder. 

Efter slagprovning och kapning enligt ovan transporterades 

pålarna till institutet för böjprovning. 
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4.2 Redovisning av mätresultat 

Resultat av uppmätning och slagning av pålarna redovisas 

i pålningsprotokoll, Bilaga 2:1-2:12. I Bilaga 3:1-3:8 

visas en serie foton från pålslagningen. Bilderna v isar 

pålskarvning, pålskarvarnas utseende omedelbart efter 

skarvning och efter utförd slagprovning samt påldetaljer 

med skador. 

Lutningsändring över skarv, mätt enligt kap 4.1 redovisas 

i Tabell 2. 

H Lutn ingsändring över skarv 
c:: I 

> Anm 
Q) H 0 s lag 250 slag 500 slag 750 slag 1000 slaq...... 

•<O ..s:"' °' >,....,p. Ul I II I II I II I II I II 

Hyls- 1/00 1/00 1/00 1/00 1/00 
1 skarv 1/oo 1/00 1/700 -1/ 100 -1 /100 

2 " 1/44 1/33 - - - skjuv-
brott i 

1/4 7 - - - ö - pålen-
efter 
540 slag 

9 " 1/00 1/"' 1/300 - - 710 slag 
brott i1/"' 1/ 00 1/300 - -
pålspets 

6 Gbg - 1/00 1/00 - 1/450 -1 /300 - 1/75 
skarv 1/150 l/lOO 1/64 l/4.1 1/33 

8 1/00 1/180 1/450 1/00 1/00" 
1100 1/60 i/45 l./45 1/38 

4 Rör - 1/00 1/112 1/70 1/90 1/60 980 slagskarv 
stukn .</>76 1/300 1/180 1/129 1/150 1/ 129 
pål topp 

5 " 1/00 1/00 1/00 - - brott i 
skarv e.1/35 1/33 1/38 - - 6 15 slag 

10 " 1/00 1/225 1/ 150 1/129 - 855 slag
1;00 1/64 1/90 1/ 00 - brott i 

på lskarv 

12 " 1/00 1/129 1/ 180 1/00 - 750 slag
-1 /82 -1/150 -1 / 129 -1/43 -

3 Rör- 1/180 1/82 1/64 1/31 - brott i 
skarv 1/ 113 skarv e . 1/70 1/100 1/75 -</>57 910 slag 

7 1/900 1/112 1/225 -1 / 138 - 750 slag" 1/00 -1 /225 -1/75 1/450 -

-"-11 1/00 1/225 1/113 1/300 - 750 slag 
1/00 -1/1 28 -1 /lRO - 1/300 -

Tabell 2. Lutningsändring över skarv. Antal slag 
avser slag efter skarvning. I och 
II avser riktning enligt Figur 2. 
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4.3 Diskussion av resultat 

ISBN -80 anges följande krav på träpålars rakhet: 

"Träpåles centrumlinje får inte avvika från räta linjen 

mer än 1% av längden mellan två godtyckligt valda mät

punkter mellan vilka avståndet är minst 3 m". Kravet är 

identiskt med vad som föreskrivs av Statens Vägverk i 

"Anvisningar för pålningsarbeten TB 108'' betr träpåle 

där knäckningsrisk ej föreligger. Uppmätning av prov

pålarna (Bilaga 2:1-2:12) visar att samtliga pålar upp

fyller detta krav. 

Lutningsändring i skarv får enligt normen (SBN -80, SBN 

75:8) ej överstiga 1:75. Detta krav skall uppfyllas för 

slagna pålar. Uppmätta värden enligt Tabell 2 visar att 

flera pålar uppvisar större lutningsändringar än 1:75 

och att relativt stora förändringarkan ske under slag

ningen. Endast 3 av 12 pålar klarar det i SBN ställda 

kravet. 

Slagprovningen, som utfördes med 3 tons fallhejare mot 

i normen föreskrivna 1 ton (jfr kap 4.1), visar de olika 

skarvtypernas funktion vid förhållandevis hård slagning. 

I Tabell 3 sammanfattas slagprovningsresultaten för 

de olika skarvtyperna. 

Ur tabell 3 framgår de olika pålskarvarnas slagtålighet. 

Slagtåligast är hyls-skarven och Göteborgs-skarven medan 

däremot rörskarvarna visar att de endast i 4 av 7 fall 

klarar en så hård slagning som här använts. För de olika 

skarvtyperna kan följande noteras: 

Ryls-skarv: Brottet i påle 2 bedöms bero på en misslyckad 

skarvning som ledde till en viss excentricitet och stor 

vinkeländring (1:44) efter skarvning. Vid slagningen ut

sattes pålen för stora påkänningar med ett skjuvbrott i 

pålen närmast över skarven som följd. Själva pålskarven 

(hylsan) var däremot helt intakt. Brottet visar således 

ej på någon svaghet i själva skarvkonstruktionen. 
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ning), dock med stora vinkeländringar över skarv. Lut

ningsändringen över skarv bedöms till stor del bero 

på skarvutförandet. Mindre lutningsändring kan sanno

likt erhållas om kapningen av pålarna kunde utföras 

vinkelrätt pålens centrumlinje med stor precision. Här

till krävs i så fall någon form av fixtur el dyl. 

Skarvning med Göteborgs-skarv, liksom med rörskarv, är 

enkel och tidsbesparande jämfört med hyls-skarv. Vid 

skarvning med Göteborgs-skarven krävs ett visst mot

stånd av underpålen vid sammanslagningen av skarven -

detta motstånd kan vara svårt att uppnå, utan exempel

vis låsning av underpålen, vid pålslagning i lösa jordar. 

Rör-skarv: Undersökningen visar att såväl rörskarv ~76 

som ~57 ej tillfredsställande kan motstå en slagning av 

1000 slag med 3 tons fallhejare. Vid provslagningen in

träffade brott i skarvbeslaget för 3 av de totalt 7 rör

skarvade pålarna. Brottet, som är att betrakta som ut

mattningsbrottimaterialet (Foto 10 och 23), inträffade 

mycket plötsligt och utan förvarning. För 3 av pålarna 

(7, 11 och 12) valdes, pga de inträffade skarvbrotten, 

en mindre hård slagning (750 slag). Vidare är det värt 

att notera att enbart påle nr 11 uppfyller kraven på 

max tillåten lutningsändring över skarv (1:75). 

5. INITIALVINKELÄNDRING ÖVER SKARV 

5.1 Beskrivning av provningsmetod 

Initialvinkeländring är den vinkeländring, som inträffar 

i en skarv när denna belastas enbart av påldelens egenvikt. 

Vid provningen lades den skarvade pålen upp dels med skarv

snittet beläget mitt emellan två upplag på 3,00 m inbördes 

avstånd, dels på ett stöd placerat mitt under skarvsnittet 

enligt Figur 4. 

Mätningen utfördes således vid två olika uppläggningssätt 

och utfördes för varje påle fyra gånger. För varje gång 

roterades pålen ett kvarts varv så att mätning utfördes med 

varje elementsida vänd uppåt en gång. 
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Skarv Påle Slagprovn. Max lutn Anmärkning 
typ nr antal slag ändring över 

efter skarr skarv (jfr 
ning Tabell 2) 

Hylsskar1 1 1000 1:100 kraftig stukning av pål
spetsen (Fo:t:o 5) 

-"- 2 540 1:33 skjuvbrott i ö-pålen vid 
skarvöverkant (Foto 7) 

-"- 9 710 1:300 slagningen avbruten efter 
710 slag pga brott i pål
spetsen (Foto 21), skarv 
intakt 

Gbg-skar' 6 1000 1:33 

-"- 8 1000 1:38 

Rörskarv 4 980 1 :60 slagn avbruten efter 980 
c/>76 slag pga stukning av pål

topp, pålskarv intakt 

-"- 5 615 1:33 brott i skarv efter 615 slag 

-"- 10 855 1 :64 Il 855 Il 

_n_ 12 750 1 ) 1 :43 
(Foto 23) 

Rörskarv 3 910 1:31 brott i skarv efter 910 slag 
cp 57 (Foto 10) 

_n_ 7 750 1 ) 1:38 

-"- 11 750 1 ) 1: 113 

l)Slagningsprogrammet ändrat till 500 slag med 0,2 m fallhöjd 
+ 250 slag med 0,3 m fallhöjd. 

Tabell 3. Slagprovningsresultat - sammantattning. 

Med ett fullgott arbetsutförande med stor precision vid 

skarvningen, vilket kan vara svårt och tidsödande att 

åstadkomma, erhålls däremot en skarv som väl kan motstå 

även hård slagning (påle 1 och 9). 

Göteborgs-skarv: De två pålarna skarvade med Göteborgs

skarv motstod båda slagning med 1000 slag (efter skarv-
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Deforrnationsmätningutfördesmedmätur placerade på pål

elementets över- och undersida. Mätklockorna hade mät

noggrannheten 0,01 mm. Vid uppläggning enligt fall 1, 

upplag vid skarv, balanserades balken till ett horison

talt jämviktsläge, innan mäturen avlästes. 

DETALJ 1 DETALJ 2 

i 0 1L 
3,00 m I,, 3.00 m ,,It:)\ 

UPPLAGSFALL 1 UPPLAGSFALL 2 

DETALJ 1 DETALJ 2 

I 

I I 

H-o- H-o-
I I 

I 

f=oc, 
~A 

SN ITT A-A 

------- MÄTKLOCKA 
a,.a2,C1,RESP. C2=AVLÄSTA 

VÄRDEN PÅ MÄTKLOCKORNA 

4 h 

3 · --- -

Figur 4. Anordning för bestämning av initialvinkel
ändr ing i pålskarv. 

Initialvinkeländringen i radianer beräknas ur uttrycket 

(a -a +c -c )/2h med beteckningar enligt Figur 4.
1 2 2 1
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5.2 Redovisning av mätresultat 

Initialvinkeländringen som redovisas i Tabell 4 är medel-· 

vinkeländringen för de olika upplagsfallen och de olika 

orienteringarna av pålarna. 

Initialvinkeländringar har ej mätts för pålar med hylsskarv 

eftersom skarvkonstruktionen är sådan att mätningen ej 

kan anses relevant. 

Skarv- Påle Initialvinkeländr.ing i 
-3

10 radianer 
typ nr 

IMätklocka vänd uppåt (jfr Fig 4) medel- medel-
värde värde 

1 2 3 4 (lutn) 

Gbg-skarv 6 0,62 0,33 0,51 0,35 0,45 1:220( 

Il -- (3 0,23 0,68 1 , 03 0;30 0,56 1:1800 

Rörskarv 
· ej) 7 6 4 0,55 0,67 0,44 0,66 0,58 1:170( 

-"- 12 1 , 6 4 2, :i,o 1 , 46 1 , 52 1 , 6 8 1 : 6 0 0 

Rärskarv · 7 4,20 8,36 7,31 7,86 6,93 1: 140 
cp5 7 

-"- 1 1 2,27 2,33 2, 1 5 1 , 85 2, 15 1 : 4 7 0 

Tabell 4. Uppmätta initialvinkeländringar. 

5.3 Diskussion av resultat 

De uppmätta initialvinkeländringarna visar på en i detta 

avseende tydlig skillnad mellan pålar med olika skarvar, 

Figur 5. Mätning av initialvinkeländring har ej utförts 

på pålar med hylsskarv. 
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(f,76 mm (f,57mm 

Figur 5. Initialvinkeländring i skarv. 

ISBN Godkännanderegler 1975:8 finns inte något maximalt 

tillåtet värde på initialvinkeländringen angivet, utan 

detta bedöms från fall till fall. Nämnas kan dock att 

ett tidigare förslag till krav har varit att initialvinkel
3ändringen högst borde uppgå till 1,67•10- radianer 

(1:600). Mätresultatet bedöms innebära att pålar med 

Göteborgs-skarv och eventuellt även med rörskarv ~76 

klarar acceptabla värden på initialvinkeländringen. Rör

skarv ~57 kan däremot ej förväntas uppfylla rimliga krav 

på initialvinkeländring. För påle 7 uppgår exempelvis 

initialvinkeländringen till ca halva värdet för max till

låten lutningsändring över skarv (1:75). 
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6. BÖJPROVNING 

6.1 Beskrivning av provningsmetod 

Böjprovningen utfördes, enligt SBN 75:8, med pålelementen 

upplagda på två stöd med ett inbördes avstånd av 3,00 m. 

Vid provning av skarvade pålelement placerades skarven 

mitt emellan upplagen. 

Belastningen påfördes via en belastningbalk med två cen

triskt placerade lika stora punktlaster på ett inbördes 

avstånd av 1,00 m och ett avstånd till närmaste upplag 

av 1,00 m. Belastningsbalken belastades i sin tur av en 

centriskt placerad hydrauldomkraft. Lasten mättes och 

kontrollerades med hydraulisk tryckdosa till vilken fanns 

ansluten två manometrar, en för mätområdet 0-70 kN och 

en för området 0-250 kN. 

Pålelementen belastades genom en stegvis ökning av lasten. 

ökning av lasten skedde jämnt under 1 minut varefter 

lasten hölls konstant i 3 minuter. 

Provningsanordningen, som redovisas i Figur 6 och 

Bilaga 4:1, innebär att pålelementen vid en last från 

domkraften av P kN inom mellersta tredjedelen utsätts 

för ett konstant böjande moment av 0,5·P kNITT. 

v 0,80m 0,70 m 0,70m,r v
'1 1"' 1 

L, 1,00 m v 1,00 m 
1 1 ~ "' 

P/2 P/2 

3 

7 
MÄTTRÅD 

SPÄNNVIDD 3,00 m v
1 

Figur 6. Provningsanordning med lastplacering och 
mätutrustning. 
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Deformationerna mättes med hjälp av totalt sju mätur och 

en mättråd med tillhörande millimeterskala i enlighet med 

Figur 6. Klockornas mätnoggrannhet var 0,01 mm. 

- Tre mätur placerades mot pålelementen, i mittpunkten 

och 0,70 m på vardera sidan av denna, för att mäta 

nedböjningen på den mittersta delen om 1,4 m (mätur 

1 , 2 och 3) • 

- Två mätur placerades för att mäta skarvens deformation 

(vinkeländring), ett på pålens översida och ett på dess 

undersida (mätur 4 och 5). 

- Ett mätur placerades också vid vardera stödet för att 

mäta eventuell sammanpressning av upplaget och intryck

ning i pålen (mätur 6 och 7). 

- Pålelementens totala nedböjning på hela upplagslängden 

under belastning mättes, förutom med mätur 2, också med 

hjälp av en mättråd spänd i pålen mellan upplagspunk

terna. Avläsning skedde på en millimetergraderad skala 

fastsatt över elementmittpunkten. 

Avläsning av mätur och total nedböjning med hjäp av mät

tråden skedde för varje laststeg, omedelbart efter avslutad 

laständring samt 3 min därefter, dvs omedelbart före nästa 

laststegs påförande. 

Ur de erhållna mätvärdena har pålelementens böjstyvhet 

räknat på en 1,4 m lång mittdel bestämts enligt följande. 
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För den aktuella provningsanordningen med angiven place

ring av last och mätur gäller: 

p
M = 2 

d1+ d3 
f = -d2 2 

M•0,7 2 MEI = = 0,245
2-f f 

där 

p = last från domkraft (kN) 

M = momentet i pålelementet inom tredjedels
punkterna (kNm) 

d = nedböjning vid mätklockorna 1, 2 och 3 enligt1 , 2, 3 Figur 6 

f = nedböjning hos pålelementet på delen mellan 
mäturen 1 och 3 med längden 1,4 m (m) 

EI = pålelementets böjstyvhet (kNm2) 

Nedböjningar mätta med mätklockorna 1, 2 och 3 inkluderar 

även sammanpressning vid stöden (mätur 6 och 7) varför 

reduktion har utförts med hänsyn härtill. 

6.2 Redovisning av mätresultat 

Uppmätta och beräknade värden för respektive böjprov, 

redovisas nedan. Således framgår av Figur 7 10 

pålelementens böjstyvhet och nedböjning av pålele

mentet på delen mellan mäturen 1 och 3 med längden 

1,4 m (jfr Figur 6) som funktion av böjande moment. 

Ökningen av mittpunktsnedböjningen, under de 3 minuter 

lasten hölls konstant för varje laststeg, som funktion 

av böjande moment redovisas i Figur 11-12. Dessa kurvor 

tycks ge ett säkrare underlag då det gäller att bedöma 



17 

skarvens verkningssätt, bl a kan "krypmomentet" utvär

deras. I Figur 13 redovisas vinkeländringen över skarv 

som funktion av det böjande momentet. I Bilaga 4:1-4:11 

visas med foto provningsanordning samt pålarnas utse

ende efter avslutad provning. 

Redovisad vinkeländring som funktion av momentet innehåller 

ett litet mätfel, eftersom den mätta vinkeländringen in

kluderar ett tillskott av böjdeformationer. 

Vid mätning på oskarvade pålar (påle 8B och 14) mättes 

denna "vinkeländring" till: 

-3• 5·10 radianer (1:200) vid 35 mm mittnedböjning (påle 8B) 

3• 14·10- radianer (1:70) vid 61 mm mittnedböjning (påle 14). 

För de skarvade pålarna bedöms mätfelet pga denna effekt 

kunna uppgå till max ca 5·10- 3 radianer. 
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6.3 Diskussion av resultat 

För skarvade träpålars böjstyvhet anges i SBN 1980 föl

jande: "Efter slagning skall pålen inom det skarvade om

rådet vara i huvudsak likvärdig, vad beträffar styvhet 

och hållfasthet, med oskarvad träpåle med 150 mm diameter". 

ISBN Godkännanderegler 1975:8 anges kraven på böjstyvhet 

och momentkapacitet för skarvade träpålar till: 

1. Böjstyvheten hos skarvad påldel skall vid böjprovning 

inom momentintervallet 5-10 kNm uppgå till minst 200 

kNm2. 

2. Pålskarv skall kunna överföra ett böjande moment av 

15 kNm. 

Kraven i SBN 75:8 redovisas tillsammans med böjprovnings

resultat i Figur 7~10. 

Böjstyvhetskraven i SBN 75:8 har baserats på en jämförelse 

med oskarvad påle med 150 mm diameter. 

Vid en jämförelse mellan ovan angivna krav och böjstyv

hetskurvorna enligt Figur 8-10 framgår att endast en 

skarvad påle (påle 9, hyls-skarv) helt uppfyller ovan 

nämnda krav. 

Provningsresultatet visar de olika skarvtypernas böj

styvhet och momentkapacitet efter utförd slagprovning. 

Nedan analyseras och sammanfattas resultatet av de ut

förda böjprovningarna: 
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Oskarvade pålar: Vid studie av böjprovningsresultaten 

från de oskarvade pålarna (Figur 7 och 11) måste pålar

nas olika dimensioner (~)beaktas.Uppmätta böjstyv

heter (EI) som funktion av dimensionen visas i Figur 14. 

De uppmätta böjstyvheterna har utvärderats som medel

värde inom momentintervallet upp till "krypmomentet". 

I figuren har teoretiska böjstyvheter inlagts. Dessa 

har beräknats enligt SBN -80 med elasticitetsmodulen 

E = 9000·0,6·1,3 = 7020 MPa (rundvirke jämställs med 

konstruktionsvirke T30, korrigerat med faktorerna 0,6 

för klimatklass 3 och 1,3 för exceptionellt lastfall). 
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Figur 14. Teoretiska och uppmätta böjstyvheter för 
oskarvade pålar.Siffror i figuren anger pål
nurn_mer, jfr Tabell 1. · *) Res·ultat från proj. 
"Provning av korribination·spålskarv". SGI Dnr 
2-127/78 (oskarvad slagprovad påldel). 
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Ur Figur 14 framgår att överensstämmelsen mellan teore

tiska och uppmätta böjstyvheter är relativt god. De 

uppmätta värdena är dock 10-30% högre än de teoretiska 

med den största avvikelsen vid små dimensioner. Ur fi

guren framgår vidare att normens krav på böjstyvhet 

(200 kNm2 ) stämmer väl med böjstyvheten för en påle med 

diametern 150 mm. 

Ur utvärderade böjstyvheter, EI, (Figur 14) kan E-moduler 

enligt Tabell 5 beräknas. 

Påle <Pmed E Anm 
nr (mm) (MPa) 

8B 265 3300 gran, slagprovad 

10B 2E0 8500 furu, Il --
13 165 10300 gran, oslagen 

14 160 9300 furu, _n_ 

*) 225 8000 gran, slagprovad 

Medelvärde 8880 I 
*)se fotnot Figur 14 

Tabell 5. Beräknade E-moduler. 

Ur Tabell 5 framgår att uppmätt E-modul är något högre 

för de oslagna pålarna. 

Hyls-skarv: För de två böjprovade pålarna, påle 1 och 9, 

har mycket olika resultat erhållits (Figur 8). För påle 

9 uppgår böjstyvheten till värden motsvarande oskarvad 

påle med samma dimension. För påle 9 är det värt att 
notera att slagprovningen avbröts efter 710 slag pga 
brott i pålspetsen. 
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Böjstyvheten för påle 1 uppgår däremot endast till värden 

motsvarande en oskarvad påle med dimensionen ca 150 mm. 

En bidragande orsak till den låga böjstyvheten bedöms 

vara skarvutförandet. Vid skarvningen har ett sågsnitt 

skurits in i pålen (Foto 31) och reducerat träets verk

samma area. Pålen lades vid böjprovningen med sågsnittet 

på dragsidan, dvs ogynnsammaste orientering valdes. 

Resultatet av böjprovningarna visar att skarvens böjstyv

het kan förväntas väl uppfylla gällande krav enligt 

SBN 75:8. Detta förutsätter dock stor precision och ett 

noggrant arbetsutförande vid skarvningen. Skarvens styv

het beror således i stor utsträckning på resultatet av 

själva skarvutförandet. Mindre lyckade skarvutföranden 

med små defekter som följd kan leda till en stor reduk

tion av böjstyvheten. 

Göteborgs-skarv: Ur Figur 9 framgår att böjstyvheten 

för de provade pl.Larna ej uppfyller böjstyvhetskravet 

men väl kravet på momentkapacitet. Även krypmomentet, 

Figur 13, ligger högre än kravet på momentkapacitet. 

Efter utförd böjprovning klövs påle 6 med ett sågsnitt 

i längdaxeln (Foto 35-37). Ur fotona framgår att den 

ringformade ''hullingen" på insidan av röret på ena skarv

halvan tryckts in mot rörväggen, troligtvis i samband 

med slagningen medan den fungerat som avsett på den andra 

halvan. En förstärkning av denna detalj borde medföra 

en ökad styvhet för skarven. Ur Foto 37 framgår att böj

brottet har inträffat omedelbart utanför skarven. 

Rör-skarv: Undersökningen visar att rörskarven är vekast 

av de provade skarvtyperna. Kravet på böjstyvhet och 

momentöverföringskapacitet uppfylls inte för någon av 

de provade pålarna. En klar skillnad märks dock i böj

styvhet för skarv ~76 och skarv ~57 till fördel för den 

grövre dimensionen. Likaså är krypmomenten betydligt 

högre för ~76 (8-9 kNm) än för ~57 (4-5 kNm). Vidare 
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är det värt att notera att pålen med minsta lutningsänd

ring över skarv vid slagprovning (påle 4) har uppnått 

störst böjstyvhet vid böjprovningen. På motsvarande sätt 

kan sambandet mellan den stora initialvinkeländringen 

(Tabell 4) och den låga böjstyvheten för påle 7 noteras. 

Ur Foto 39 framgår att brottet vid böjprovningen orsakats 

av ett dragbrott med brottzonen vid ena skarvhalvans 

ände. 

Rörskarvens utseende efter utförd böjprovning visas med 

Foto 43 från påle 11. 

7. SLUTSATSER 

För de olika skarvtyperna kan följande konstateras: 

Hylsskarv 

motstår hård slagprovning (3 tons fallhejare, 500 

slag med 0,2 m fallhöjd+ 500 slag med 0,3 m fall

höjd), dock krävs ett fullgott skarvutförande 

svårt och tidsödande att åstadkomma en fullgod skarv 

uppfyller normens krav på lutningsändring över skarv 

(> 1:75). 

uppfyller normens krav på böjstyvhet och momentöver

föringskapacitet (vid fullgott skarvutförande). 

Göteborgs-skarv 

enkelt skarvningsförfarande 

motstår hård slagprovning 

uppfyller ej normens krav på lutningsändring över 

skarv(> 1:75) 

uppvisar små initialvinkeländringar över skarv 

uppfyller ej normens krav på böjstyvhet 

uppfyller normens krav på momentöverföringskapacitet 
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Rörskarv 

enkelt skarvningsförfarande 

motstår ej hård slagprovning utan att brott 1 skarv 

inträffar. 

uppfyller ej normens krav på lutningsändring över 

skarv (> 1:75). 

uppfyller ej normens krav på böjstyvhet och moment

överföringskapacitet. 

I denna undersökning har vid slagprovningen 3 tons fall

hejare använts i stället för i normen (SBN 75:8) föreskri

ven hejarvikt på 1 ton. Detta för att efterlikna en nor

mal slagning av träpålar. Pålskarvarna har således blivit 

utsatta för en hårdare slagprovning än vad som anges 

i normen. Detta förhållande bör noteras vid de ovan gjorda 

jämförelserna med normens övriga krav. 

Undersökningen har visat på några svagheter/brister 

i skarvutförandet och på de provade skarvarna. Följande 

förslag på förbättringar kan ges: 

Skarvutförande: Mindre vinkeländring över skarv 

och ökad styvhet, speciellt för Göteborgs-och 

rörskarv, bedöms kunna erhållas genom att utföra 

pålkapningen i fixtur för att få ett helt plant 

sågsnitt vinkelrätt pålens längdaxel. 

Göteborgs-skarv: Ökad styvhet bedöms kunna 

erhållas genom förstärkning av den ringformade 

"hullingen'' på skarvrörets insida. 

Rörskarv: Slagtåligheten bör kunna ökas genom 

förstärkning (bättre materialkvalitet/kraftigare 

svets) av rörets infästning till plåtbrickan. 
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Anvisningar för provpålning och provbelastning, särtryck och preliminära rapporter nr 11. 



--

SLAGNINGSPROTOKOLL Blad nr 

"' c: ,,._ Antal slag Sjunk- PåI spetsens Anmärkning ;g :2. Antal slag Sjunk- Pålspetsens Anmärkning 
(1) :o (l} :o 
~ .c: ning djup ning djup.,_ tu:= 

·ar ro il¾VH under re- "(D cU i iMU{ under re-
:c - :c -för för ferensplan 

slagen slagen Yl,vl'\I\ 

/--------:--

1--------.--

1--------:--

1--------:--

1--------·--
1--------:--
1--------:--
1--------·--

1--------:--

1--------:--

1--------·--

1--------:--

1--------·--

1 1 80 oq-o',j 
1---1öt30 

1-4;....=-1---1~~--1----1 1-=--'------- 1--------·--

1-------·--

1--------:--

1--------:--

1------------1----------
------------ ---1---

----1---

-------- ---11---1--------

1---------- ----------
________ ---- 1t'Hspepg eM •_1

Krl\. lti<.1 t • 
,---,______·======·======!---

1 

-:h~~g_J-=rp& -= 
, ___ Ca. 0 S V\A . 

---------- ------~ I :--

1.....:!l~~Qi!-.. .,_,--:-

1-------------------- 1--------:--

1--------.---- -------- --------:--

I anmärkningskolumnen bör följande iakttagelser antecknas: 

Förpålning med pryl genom fyllningslager eller torrskopa. Tid. 
Upptagning av lerpropp. Slagningens början och slut samt ev. avbrott. 
Påles sjunkning för egen vikt. Fjädringsmätning. 
Påles sjunkning för egen vikt+hejare. Kontroll genom lodning i påle med inspektions rör. 
Inläggning av nytt trämellanlägg i slagdynan. Hejarstuds. 
Eventuella hinder i jorden. 
Om påle i sådana fall dras upp och sätts på nytt. 
Skarvning. 
Uppkommen pållutning eller kontrollmätning av fastställd 

pållutning ~<L 
Uppkomna skador på påle. -"Z.Z) 
Påsättning av knekt. Protokollförar?iT 
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-------------------
_______________ _ 

BILAGA 2:2 

Företag: Blad nr: 

S~I 
PÅLNINGSPROTOKOLL 

,r 
ARBETSPLATS:_____ _./::>..._N_~~\J_•~_<3 _8_~_1 _____ 

Detalj: 

Dimension________ Armering_______
D Betongpåle lnspektionsrör________________ 

0 Stålpåle Profil 

IBJ. Träpåle Toppdiameter 

Pålsko S+'K'Ka1NE:i r6 i90 
Pålskarv 
(enl. stand. ritn. el. dyl. 

Enkel part 
Fallhejare Hejarvikt ton O Dubbel part 

D Trycklufthammare. Fabrikat och typ ___________ 

D Knekt material _______ D Lerpropp 
tvärsnitt ______ cm• diam. ____ cm 
längd ________cm djup m 
~~ ~n 

Slagdyna typ 

Mellanlägg typ ·----Pållängd vid slagning __ + __ + __ + m 

Pållängd efter kapning __ m Pållängd i jord: __ m 

Pålhuvudets nivå v----- Pålspetsens nivå v-----
Referensplan (markyta el. dyl.) ______ Nivå v-----

UPPMÄTNING AV PROVPÅLEN 

,<l
Avstånd Omkrets Avvikelse 7Avvikelse 

från räta från räta från på I spets i'" W\.l linjen linjen 

L 

m --

lI +11, 
\ 

tl9 J.Li Tl9 

0 

I PÅLE NR 

Slagen den I 

19__Tillv. den I 

Ålder vid 
slagningen ____ dygn 

a K 28______kp/cm' 
(enl. intyg) 

ANM. 

Ovriga anteckningar 
(Måttuppgifter för pålspets och skarvbeslag, 
om ritningar saknas. Ev. felaktigheter, vinkel

avvikelser vid fastgjutning av pålspets 
och skarvbeslag). 

. \Jf:.j 

~ A\)$"C "7.Fe~~ 1;;01"'\-JDBN 
Blanketten är utgiven av IVA:s Pålkommission, Box 5073, 102 42 Stockholm. Ifylles enligt IVA:s pålkommission, 

Anvisningar för provpålning och provbelastning, särtryck och preliminära rapporter nr 11. 



- -- --------

SLAGNINGSPROTOKOLL Blad nr 

Antal slag Sjunk-
ning 
i \,¾IA,'\ 

Pålspetsens 
djup 

under re-

Anmärkning Antal slag Sjunk-
ning 
i iMv>i 

Pålspetsens 
djup 

under re

Anmärkning 

för ferensplan för ferensplan 
slagen W,, slagen l----1 

om il 1000 1-H_,..._,- 1 STMT 9°0 
1-------:--

- i lAJ _:'.b_S_1_,__-1 ,~.oo Sta.J:v« :p@le
Il Jl, l,.oo i--M-"-"',=-¾-"'1----=~-,--------1---
l?-i 48 :3oo I--'---"-'----,----- -- ----.-

2'1 ~9 '-i.001----·------- l----:-

10 89 fD s.ooi-------------
1

9~ 2~ l----·---------l----:-
1--------·------------ -------·--

~01 52io 1--------·------------ 1-------:--
\ l C( 1.Lt 1--------------- --- ---

1--------___,__ ----- --- !-------·--I~ -l-~112:H_,_5_ 1~~~~----•---- ----- ---10' 0 
I-'------------- -------- 1-------:--

---------- 1~-;--------- ---------- 1-------·--
1 -- ______----1 Si:a<Vt1. vv1eel 

__________i----l h<1\&~k~<v,, 
1-------·--

==========1---11~ ,~!;,________------------

~'2bbl369~--'--1-15"'"-"o---,-----__, 
/----'.------- ------------ /-------

/--------.-- ---- ------ /-------:--

--------.-- ----------

1.:A.:.:'cn(i""(J"-'/1--'"Y~,___-- - --------

======= ==:====1,~l~i,___~_O__•=I--==--==--=~----=-=I--I----,-
,________ ,__---------- 1--------:--

~-------·-------------
/--------:- ---------

,_______ ,--

/--------·,:-1--------- 1-------·--

/--------.------------ 1-------,--

~-------•--1--------- -------,--

I anmärkningskolumnen bör följande iakttagelser antecknas: 

Förpålning med pryl genom fyllningslager eller torrskopa. Tid. 
Upptagning av lerpropp. Slagningens början och slut samt ev. avbrott. 
Påles sjunkning för egen vikt. Fjädringsmätning. 
Påles sjunkning för egen vikt+hejare. Kontroll genom lodning i påle med inspektionsrör. 
Inläggning av nytt trämellanlägg i slagdynan. Hejarstuds. 
Eventuella hinder i jorden. 
Om påle i sådana fall dras upp och sätts på nytt. 
Skarvning. 
Uppkommen pållutning eller kontrollmätning av fastställd 

pållutning 
Uppkomna skador på påle. ~,ID 
Påsättning av knekt. Protokol lföraref 
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BILAGA 2:3 

Företag: Blad nr: 

S~I 
PÅLNINGSPROTOKOLL 

,,.., 1 ;4.~ro PÅLE NR 
ARBETSPLATS: c$leA,,~6W-P--✓ 

Detalj: Slagen den 

Dimension________ Armering_______
D Betongpåle Tillv. den I 19__

lnspektionsrör_________________ 

0 Stålpåle Profil ____________________ 

Ålder vid 
~ Träpåle Toppdiameter _________________ slagningen _____ dygn 

Pålsko SPete~RttJG 
aK 28_______kp/cm'

Pålskarv (enl. intyg) 

(enl. stand. ritn. el. dyl. 

l8l Enkel part 
ANM. 

Fall hejare Hejarvikt ton D Dubbel part 

D Trycklufthammare. Fabrikat och typ ___________ 

O Knekt material Lerpropp 
tvärsnitt _______ cm• diam. _____ cm 
längd ________cm djup m 
~~ ~n 

Slagdyna typ 

Mellanlägg typ 

Pållängd vid slagning __ + __ + __ + m 

Pållängd efter kapning __ m Pållängd i jord: __ m 

Pålhuvudets nivå v----- Pålspetsens nivå v-----
Referensplan (markyta el. dyl.) ______ Nivå v-----

UPPMÄTNING AV PROVPÅLEN 

·;,c Ovriga anteckningar
Avstånd Omkrets Avvikelse Avstån Omkre~ ¼vvikelse 

(Måttuppgifter för pålspets och skarvbeslag,från pålspets från räta från p pets / från räta 
om ritningar saknas. Ev. felaktigheter, vinkel

avvikelser vid fastgjutning av pålspets 
linjen linjen 

m m-e:- cm och skarvbeslag). 

. VRI 
~ A\JSf. ·::p;eg_N :e::iTÅ.~ue}-1 

Blanketten är utgiven av IVA:s Pålkommission, Box 5073, 102 42 Stockholm. Ifylles enligt IVA:s pålkommission, 

Anvisningar för provpålning och provbelastning, särtryck och preliminära rapporter nr 11. 



SLAGNINGSPROTOKOLL Blad nr 
(I) ,,c: ._ Antal slag Sjunk- Pålspetsens Anmärkning ~ ~ Antal slag Sjunk- Pålspetsens Anmi;irkning 
(l) :O 
~ .c ning djup ning djup~:!="'-·m ro i l\\iM ·m «i i i,t,\ ti'v\ under re

:i: -:i:-
för för ferensplan 

slagen 

----1---1 

,---------
1~~-~----·--

1----11000 

---------- -----,.----.-- ----------
1----1 tt\-e< ~\'\irl : ---- ------ ' 

I anmärkningskolumnen bör följande iakttagelser antecknas: 

Förpålning med pryl genom fyllningslager eller torrskopa. 
Upptagning av lerpropp. 
Påles sjunkning för egen vikt. 
Påles sjunkning för egen vikt+ hejare. 
Inläggning av nytt trämellanlägg i slagdynan. 
Eventuella hinder i jorden. 
Om påle i sådana fall dras upp och sätts på nytt. 
Skarvning. 
Uppkommen pållutning eller kontrollmätning av fastställd 

pållutning 
Uppkomna skador på påle. 
Påsättning av knekt. 

--------,--

,--------,--

•--------·-
--------,--

--------,--

Tid. 
Slagningens början och slut samt ev. avbrott. 
Fjädringsmätning. 
Kontroll genom lodning i påle med inspektionsrör. 
Hejarstuds. 

Protokollförare¾· , 
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BILAGA 2:4 

Blad nr: Företag: s(; I 
i 

PALNINGSPROTOKOLL IPÅLE NR 

Detalj: Slagen den I 

_______ Armering_______Dimension 19__Tillv. den I� Betongpåle 
lnspektionsrör 

� Stålpåle Profil 
Ålder vid 

Träpåle Toppdiameter slagningen ____ dygn 

Pålsko S'Pi;\C~i;\ t,l§ 
aK 28______kp/cm' 

Pålskarv ~oeS~-M,~ (enl. intyg) 

(enl. stand. ritn. el. dyl. 

ANM.
Enkel part 

1g] Fallhejare Hejarvikt ton O Dubbel part 

� Trycklufthammare. Fabrikat och typ 

Knekt material Lerpropp� �tvärsnitt cm• diam. cm 
längd cm djup m 
vikt ton 

Slagdyna typ 

Mellanlägg typ 

Pållängd vid slagning __ + __ + __ + m 

Pållängd efter kapning __ m Pållängd i jord: __ m 

Pålhuvudets nivå V----- Pålspetsens nivå V-----

Referensplan (markyta el. dyl.) ______ Nivå V-----

UPPMÄTNING AV PROVPÅLEN 

Avstånd 
från pålspets 

m 

Omkrets 

i\,i~W-
Avvikelse 
från räta 

linjen 

tu~ 

Avstånd 
från pålspets 

m 

Omkrets 

cm 

~Avvikelse 
från räta 

linjen 
-cm-, 

iA< 1,-\,V 

Ovriga anteckningar 
(Måttuppgilter för pålspets och skarvbeslag. 
om ritningar saknas. Ev. felaktigheter, vinkel-

avvikelser vid fastgjutning av pålspets 
och skarvbeslag). 

0 
I 
~ 

105 I·1bS 
·7qo 

0 
-ri-l 
., 1 

0 

-7 
-1ö l 

.Lt B40 3 ~lLt 
(o qs() -1 f -to 
7 lö3o 0 0 J 

'e) 0 1000 0 

I ~io -3 
~ Fns +Lj 

4 ·110 i-10 
0 0q~ ·-9 
] 0bS -~ 

EFrtfe \H::1DIJ
I Xx:J A\1&. ~XtJ ~OTA\Jub~ 

Blanketten är utgiven av IVA:s Pålkommission, Box 5073, 102 42 Stockholm. Ifylles enligt IVA:s pålkommission, 

Anvisningar för provpålning och provbelastning, särtryck och preliminära rapporter nr 11. 



---------

SLAGNINGSPROTOKOLL Blad nr 

Antal slag Sjunk- Pålspetsens Anmärkning ~'! -0 Antal slag Sjunk- Pålspetsens Anmärkninga> ;o
ning djup ~ .r: ning djup 
i li\ 1'•1 under re ·;-"'-ca i \Mtl,\ under re-

:i: -för ferensplan per tör ferensplanIi,t,\J serie summa slagen1M 

--------·-- ----------

1----------------------

1---------·------ --- ---

/-------------

I anmärknlngskolumnen bör följande iakttagelser antecknas: 

Förpålning med pryl genom fyllningslager eller torrskopa. 
Upptagning av lerpropp. 
Påles sjunkning för egen vikt. 
Påles sjunkning för egen vikt+ hejare. 
Inläggning av nytt trämellanlägg i slagdynan. 
Eventuella hinder i jorden. 
Om påle i sådana fall dras upp och sätts på nytt. 
Skarvning. 
Uppkommen pållutning eller kontrollmätning av fastställd 

pållutning 
Uppkomna skador på påle. 
Påsättning av knekt. 

1--------,--

,--------,--

--------,--
--------,--

J--------·--

1--------,--

Tid. 
Slagningens början och slut samt ev. avbrott. 
Fjädringsmätning. 
Kontroll genom lodning i påle med inspektionsrör. 
Hejarstuds. 

Protokollförare 

FOA Repro 1972.02 300 bl a50 ex 



BILAGA 2:5 

Företag: Blad nr: 

SGI 
PÅLNINGSPROTOKOLL 

I PÅLE NR 
ARBETSPLATS=-----~-'1---'--A'-"_!'I_'e:,,_.:__o_~....:s_______ 

Detalj: Slagen den I 

Dimension Armering,_______ 
19__Betongpåle Tillv. den 

lnspektionsrör� I 

� Stålpåle Profil 
Ålder vid 

~ Träpåle slagningen ____ dygn 

Pålsko 
aK 2s,--~----kp/cm'

Pålskarv (enl. intyg) 

(enl. stand. ritn. el. dyl. 

i8j. Enkel part 
ANM. 

Fall hejare Hejarvikt ton 
Dubbel part 

D Trycklufthammare. Fabrikat och typ ___________ 

D Knekt material _______ D Lerpropp 
tvärsnitt _______ cm• diam. ____ cm 
längd ________cm ____ mdjup 
~~ ~n 

Slagdyna typ vikt 01:::,5 ton 

Mellanlägg typ 

Pållängd vid slagning __ + __ + __ + m 

Pållängd efter kapning __ m Pållängd i jord: __ m 

Pålhuvudets nivå V----- Pålspetsens nivå V-----

Referensplan (markyta el. dyl.) ______ Nivå V-----

UPPMÄTNING AV PROVPÅLEN 

Avstånd 
från pålspets 

m 

Omkrets 

-
Avvikelse 
från räta 

linjen 

iA~~ 

trå·~?;}:,: :;tcm 

:YAvvikelse 
från räta 

linjen 
·-em-

i'\Av\A..J 

Ovriga anteckningar 
(Måttuppgifter för pålspets och skarvbeslag, 
om ritningar saknas. Ev. felaktigheter, vinkel-

avvikelser vid fastgjutning av pålspets 
och skarvbeslag). 

0 
l 
~ 

665 I -b 

12:ib 
-7qo ·l'li 

0 
-\9
-,4 

) 

l 
Li 82.0 t-11 "A 
<o P,lS -H3 3 
7 90'¼""-> +-1 ·-+ 

,~o ·\oiO 0 0 
I qoo 1-7-- -t-2.;i 

't.J ?,fio t-14 +1 \ 

4 82:,0 '"\:Jb ~9 
<o 
7 

7R() 
72:is 

,-31 
+8 

-'o 
I 

.t:.~ tJ

I ~ A\lSI re$Z~ ~tRl\,IDt:.N< 

Blanketten är utgiven av IVA:s Pålkommission, Box 5073, 102 42 Stockholm. Ifylles enligt IVA:s pålkommission, 

Anvisningar för provpålning och provbelastning, särtryck och preliminära rapporter nr 11. 



_____ __ 

SLAGNINGSPROTOKOLL Blad nr 

i ~ Antal slag Sjunk- Pålspetsens Anmärkning ~ % Antal slag Sjunk- Pålspetsens Anmärkning 
ning djup ning djupro:::as == 

'Q) äi iHH\\ 'Q)"@ i U1 W1 under re:r:- :r: -för för ferensplan 
slagen 1_.....:.......;:.._1 

-=~--,-------l---lp~OTr ~ 
1-'e"-"~"-"· ._=-.:...✓ r--v...;_____ 

1--------,--

1--------,------------ 1--------·--

1--------·------ --- --- 1--------,--

1--------·---- ----- ---

1--------,---- ----- --- --------.--

1------------ -------- 1--------,--

1---------- ---------- 1--------·--

1-------- ------------ 1--------,--
IS "i·!:> ~~---------- ------ --- 1--------·--

1--------·--

1---------

1--------,--

=-_= =_-==--==- -==~-l---l--~-~-1_5_1M_\t\.,\_ I 1--I-------

----- ----------~ ~~----------------~-------
Grn<::tze,"< .-_______ 1--------·--

----------- 1--------,--o:ps1--1 1--------·--
~ $ l~v1t,""'-'1--=---"-----,------------ 1--------,--

--------,--

I anmärkningskolumnen bör följande iakttagelser antecknas: 

Förpålning med pryl genom fyllningslager eller torrskopa. Tid. 
Upptagning av lerpropp. Slagningens början och slut samt ev. avbrott. 
Påles sjunkning för egen vikt. Fjädringsmätning. 
Påles sjunkning för egen vikt+ hejare. Kontroll genom lodning i påle med inspektions rör. 
Inläggning av nytt trämellanlägg i slagdynan. Hejarstuds. 
Eventuella hinder i jorden. 

1,,Om påle i sådana fall dras upp och sätts på nytt. __:.h.::..IBA....::..;1--l......:::€,:!..:.IJ'--A....::..;5.::::.._denSkarvning. 
Uppkommen pållutning eller kontrollmätning av fastställd 

pållutning :ic,Uppkomna skador på påle. 
Påsättning av knekt. Protokollförare T 
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BILAGA 2:6 

Blad nr: Företag: se; I 
1 

PALNINGSPROTOKOLL IPÅLE NR 

Detalj: Slagen den I 

Dimension________ Armering,_______ 
Tillv. den 19__D Betongpåle lnspektionsrör________________ I 

0 Stålpåle Profil 

Ålder vid Trä på I e Toppdiameter ________________ slagningen ____ dygn 

Pålsko S"f:eict::::..:e I ~g 9? 2.6D 
a K 28______kp/cm•

Pålskarv 601BJ3c>~<;;;,~~v' (enl. intyg) 

(enl. stand. ritn. el. dyl. 

ANM.{8l Enkel part 
i:gJ Fallhejare Hejarvikt _J_ ton D Dubbel part 

D Trycklufthammare. Fabrikat och typ ___________ 

Knekt material ________ O Lerpropp 
tvärsnitt _______ cm• diam. ____ cm 
längd ________cm ____ mdjup 
vikt ton 

Slagdyna typ vikt 035 ton 

Mellanlägg typ 

Pållängd vid slagning __ + __ + __ + m 

Pållängd efter kapning __ m Pållängd i jord: __ m 

Pålhuvudets nivå v----- Pålspetsens nivå v----
Referensplan (markyta el. dyl.)______ Nivå v-----

UPPMÄTNING AV PROVPÅLEN 

Ovriga anteckningarAvstånd Omkrets Avvikelse Avstånd Omkr ~vvikelse 
(Måttuppgilter för pålspets och skarvbeslag,från räta från räta 

linjen linjen
från pålspets från på ets om ritningar saknas. Ev. felaktigheter, vinkel

avvikelser vid fastgjutning av pålspets
m cm och skarvbeslag). 

0 0 l~ 1'2> 
~ t-1 

I:4 t-::b~ 
6 t-3. 

J -s j 
'!::!5:) 

\ 

i 
4 
0 
7 0 

Blanketten är utgiven av IVA:s Pålkommission, Box 5073, 102 42 Stockholm. Ifylles enligt IVA:s pålkommission, 

Anvisningar för provpålning och provbelastning, särtryck och preliminära rapporter nr 11. 



-------- ----------------

SLAGNINGSPROTOKOLL Blad nr 

iJ % Antal slag Sjunk- Pålspetsens Anmärkning g% Antal slag Sjunk- Pålspetsens Anmärkning.; = ning djup .; = ning djup 
·;;, ro I i iA-H'II\ under re- ·;;, ro I i \Mllil under re-
:i: - per för ferensplan :i: - per för ferensplan
\'V\ serie summa slagen \AAJ V\,\ serie summa slagen ____1 

A1d ·1; .., i~ov,'~ ,----~--=--'----'-----'---'. 
1 

___1 Jn1~0~ V tVU ,---,~~ 955 ,- \V7 

_i1S1~~~ __·_~l-9t'.·~~,1~~7~~,,~~,-~-~,~~~--~~~·~~,o~=~=~-·-~3-~-~-r~1-~~t-;le 
- -"-i-~ ,,v 'Ur'\ IU,il l~.:LJ 1,.) ~-- ' ~ ~ 8 ~t,tt,t.1 •-

10 LSB /. 0 --------1------ ve,d,,<oi,nc::~)S":_-14·5 to3 -,-t- , ro 
- 10 \13 05 s.o -r13 ~@ l{b3 .35 --, ~i:•~l,i~'" •-
- ---1*7-,___;------ ==========,---,~~i~:~ 

= 

l9 r1--1 

-l·-153-l-3~~ !----•. - ------====1--IHOO 
-- ~~ 

1~@---:-\-~-,-c-~-ii-~./==····· 

---1~1--:----=-~ 'A._9) 12,13 s 
-- 1----------- ---------
- --1---,~~~-:---,1_______________1---:~i~1~~-u___ 

'.lo3 11 ,-------·-- ------- --- 1-------·--

1~-,._;;_;:,~'=-\t'.3_1 1--c------·---- ------~6_ 1 S'3D ,_._iO__o_o___._ - - ----I 

,:::t,,-,,.,,l,1l1,,1 ;---
1 1 ------__---- Ql\U/\ V fj/1\il>'I :_ - --------

__________1----1 V\A b~ ' '_________ ---,-------·--____1--1<;;4a;;<A-J,, ______--:____ 
____--,~le ,1A~0B _ 

rGt tUu't rot .·_______,---:______ _
11 

l-- E4+e,1;., ·&b:tn.hr • 
-------- i • --------

1----1 
-------- 1---,...,.,---,c----•:- -------- --

- - --__1---,_V_e,t·h_:·irn rvo ___ --______,---,--------___________ • 
______,---, <ö'Ir<\t ~. _______,---,-------
- _________,----

1
_{,_,,,__ __,,,_;::io'-.--=4.n=r',«c:.;:_A,_-1--i-- ______,---,-------"""· 

- ________1----;_h=-~-5"--~-"·~--.--•-- ______---,______ _ 

I-+~===~)~-,-.-- --!--1------ ,-------:--
1to BI ~ 

1-4-"';:...;::::_+---+,-:C.- - -------- ,-------·--
!==::::::::::2::::: 

-------- 1--+----!--"---<'----11----·---- :-----------,____I~~·--------------,___,-------:--=======1
--1,-~=---~-l~_ltt_1;1rv_,_-_1_-=---=====--i-----=-

1---------=.-• --•-- --------

I anmärkningskolumnen bör följande iakttagelser antecknas: 

Förpålning med pryl genom fyllningslager eller torrskopa. Tid. 
Upptagning av lerpropp. Slagningens början och slut samt ev. avbrott. 
Påles sjunkning för egen vikt. Fjädringsmätning. 
Påles sjunkning för egen vikt+hejare. Kontroll genom ledning i påle med inspektions rör. 
Inläggning av nytt trämellanlägg i slagdynan. Hejarstuds. 
Eventuella hinder i jorden. 
Om påle i sådana fall dras upp och sätts på nytt. 
Skarvning. 
Uppkommen pållutning eller kontrollmätning av fastställd 

pållutning 
Uppkomna skador på påle. 
Påsättning av knekt. Protokollförare · / 
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BILAGA 2:7 

Företag: Blad nr: 

SGI i 
PÅLNINGSPROTOKOLL IPÅLE NR 
ARBETSPLATS: S"lt:ANcl ~Jf\.S l-
Detalj: Slagen den I 19 80 

Dimension________ Armering_______ 
Tillv. den 19__D Betongpåle lnspektionsrör________________ I 

0 Stålpåle Profil 

Ålder vid ~ Träpåle Toppdiameter ________________ slagningen ____ dygn 

Pålsko @i:'tCCe:u.:i§ 
a K 28_______kp/cm•

Pålskarv -eot::SGl::.iJ;:;V (enl. intyg) 

(enl. stand. ritn. el. dyl. 

ANM. 
~ Enkel part 

~ Fallhejare Hejarvikt ton D Dubbel part 

D Trycklufthammare. Fabrikat och typ ___________ 

O Knekt material Lerpropp 
tvärsnitt _______ cm• diam. ____ cm 
längd ________cm djup m 
~~ ~n 

Slagdyna typ 

Mellanlägg typ 

Pållängd vid slagning __ + __ + __ + m 

Pållängd efter kapning -- m Pållängd i jord: __ m 

Pålhuvudets nivå V----- Pålspetsens nivå V-----

Referensplan (markyta el. dyl.) ______ Nivå V-----

UPPMÄTNING AV PROVPÅLEN 

Ovriga anteckningar
Avstånd Omkrets Avvikelse ,7.z :tX),Avvikelse 

(Måttuppgifter för pålspets och skarvbeslag,från räta från räta från pålspets f~*, t,\,,v linjen linjen om ritningar saknas. Ev. felaktigheter, vinkel-
avvikelser vid fastgjutning av pålspets 

m ~ och skarvbeslag). w.~ -~ 
0 "1-25 {} 0 
i lbO -~,., +Ll 

2.:> KAC'i ~l8 7 1 
:5 Hg() b -::ft 
0 R~5' +l ·-12..; 
7 9Sö ~1-.:i 0 

e:JO 82,S 0 1- 1 l 
1 8{S 0 -( t C:i 

2 lAo +'.2.; +i 
-4 lEO -1 t9 
b f:,qo ·+-lo 't- t-4 
I 045 *?-i t-S tH/\IN t.flt;R, DNirJ~ 9 6 

I &A\JS,1. :reÄJJ WTÅNDE:N 
Blanketten är utgiven av IVA:s Pålkommission, Box 5073, 102 42 Stockholm. Ifylles enligt IVA:s pålkommission, 

Anvisningar för provpålning och provbelastning, särtryck och preliminära rapporter nr 11. 
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--

------

SLAGNINGSPROTOKOLL Blad nr 

~ % Antal slag Sjunk- Pålspetsens Anmärkning ~ % Antal slag Sjunk- Pålspetsens Anmärkning 
tii == ning djup tii == ning djup 
·;;, äi I i ~141/4 under re- ·;;, äi I i 11( VA under re-
::c - per för ferensplan :i: - per för ferensplan 
vi,,\ serie summa slagen 1M) \'\il serie summa slagen 1----I 

~ 18 1000 HY 5'1A.4~T H \b • 0~ 2Eol~ ~"f IS,bO •-~,---,f._\_+_uA-,A~-,--i 

10~ 

1

i~,~~}~~~·--=:_____ 5,b~ 
_ Il ~ ?,'oo t .+A ____ _ 

1 

--

_ 12.} .:s1 :- ('f,. _ ____ _ _____--1----,--

53 I011 1,1 -'1 ,I../',' 

1

-io 114 1s sooi-----------1 
,-------- ---------- 1--------

110---- 1-------·--

---- 1--------:------ ------
bO-- 1--------:---- ' ISli 3b 1--------:--- ----- ----- ' 

---- 1------------ --------

-- 1---------- ----------

15-- 1-------- ------------
'( ?J)4 9 __________1----:_______._ 
¼ l-12L,----; ___________ -- ----- ___1----,----------

2/lA 1s ,- •~ ,,SI) .6::S---·.·-11- - --l---01:--:-1~ -
---------- -'-------------J----------

Skafv1~AA~-----__1 1---------- -------·--
--__ ___ ___ _,'-'6""-'-1-"~="''--:a..,,:_;,:_;r,_,,_v·_'_____________ ----:________

1

_________1----1t7JE;1 -------------________ 
1--1,påk =t/.\ � ts 

------ rot ~\lat rct - ------,---
---------- 1-1.-=...::_:..:...:::;_c____.c..,_ -- ----- --- ,----------

i=cr-:--------- ----------
'IL~-• (\/(I'•

-------___,----;_c=-:;-r-1-,-'--g::••_,-:::,_,u...t___._,__1-•------ ---====,-,1~-11J-··_- -___-_-1--,___,_-

=--==--~-,-1~_±l±
-

__---1-1====·= 

& ~ \3,~l;\ V"V
I--'-------:------------

1 

---------- 1~~"'+-!'~----------·------

1--1 i i OJ1-:--11--·1--,~--1--- 1-....::....:'-------:- -- --------

10,2, l5ö Lf14 '+ö 1-~------- ----------
,----, c:S ~ i3w.wv 

1--------.------------

1--------·--

,--------.---- --------

I anmärkningskolumnen bör följande Iakttagelser antecknas: 

Förpålning med pryl genom fyllningslager eller torrskopa. Tid. 
Upptagning av lerpropp. Slagningens början och slut samt ev. avbrott. 
Påles sjunkning för egen vikt. Fjädringsmätning. 
Påles sjunkning för egen vikt+hejare. Kontroll genom lodning i påle med inspektions rör. 
Inläggning av nytt trämellanlägg i slagdynan. Hejarstuds. 
Eventuella hinder i jorden. 
Om påle i sådana fall dras upp och sätts på nytt. 

i, 

Skarvning. $~A IJ& 1--J A..~5 den 

Uppkommen pållutning eller kontrollmätning av fastställd 
pållutning 

Uppkomna skador på påle. ~Påsättning av knekt. Protokollförare 
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BILAGA 2:8 

Blad nr: IFöretag: &;
1 

i 

PÅLNINGSPROTOKOLL 
/)' if PÅLE NR 8 

ARBETSPLATS=-------'s-reA__,_,··~,,'-N='=1=\JÅ_·','---'-S-'-'-----
1 

Detalj: Slagen den I 19t5'0 

Dimension________ Armering_______
D Betongpåle lnspektionsrör________________ 

Tillv. den I 19__ 

0 Stålpåle Profil ___________________ 

Ålder vid 
~ Träpåle Toppdiameter ________________ ____slagningen dygn 

Pålsko SP$'.\Chc;\i,:::i~ ~ i<-10 
aK 2s.----,.-,-..,...,..~-kp/cm•

Pålskarv (enl. intyg) 

(en!. stand. ritn. el. dyl. 

18! Enkel part 
ANM. 

Fallhejare Hejarvikt ton 0 Dubbel part 

Trycklufthammare. Fabrikat och typ ___________ 

O Knekt material _______ D Lerpropp 
tvärsnitt _______ cm• diam. ____ cm 
längd ________cm djup m 
vikt ton 

Slagdyna typ vikt 0/E ton 

Mellanlägg typ 

Pållängd vid slagning __ + __ + __ + m 

Pållängd efter kapning __ m Pållängd i jord: __ m 

Pålhuvudets nivå V------ Pålspetsens nivå V-----

Referensplan (markyta el. dyl.) ______ Nivå V-----

UPPMÄTNING AV PROVPÅLEN 

Ovriga anteckningar
Avstånd Omkrets Avvikelse 

(Måttuppgifter för pålspets och skarvbeslag,från räta från pålspets NVIN linjen om ritningar saknas. Ev. felaktigheter, vinkel
avvikelser vid fastgjutning av pålspets

m och skarvbeslag). -
1--'-+------1~1~-1-1----lt 

1-------+-'--1--'--'-=--l-___::_:____l-l•-l______!____I j 

Blanketten är utgiven av IVA:s Pålkommission, Box 5073, 102 42 Stockholm. Ifylles enligt IVA:s pålkommission, 

Anvisningar för provpålning och provbelastning, särtryck och preliminära rapporter nr 11. 



--------------------

SLAGNINGSPROTOKOLL Blad nr 

Antal slag Sjunk- Pålspetsens Anmärkning Antal slag Sjunk- Pålspetsens Anrilärkning 
ning djup ning djup 
iVV.~ i Mil-\ under re-
för för ferensplanper I 

serie summa slagen VvV 

1--------·--------- ---

1--------·------------

1--------,---- -------- 1--------,--

:--------- S1~5 1~~--,-
1-------- -- ----- --- 1-'c...::_---~--

1------------ ----- ---

1--------·--------- ---

I anmärkningskolumnen bör följande iakttagelser antecknas: 

Förpålning med pryl genom fyllningslager eller torrskopa. 
Upptagning av lerpropp. 
Påles sjunkning för egen vikt. 
Påles sjunkning för egen vikt+hejare. 
Inläggning av nytt trämellanlägg i slagdynan. 
Eventuella hinder i jorden. 
Om påle i sådana fall dras upp och sätts på nytt. 
Skarvning. 
Uppkommen pållutning eller kontrollmätning av fastställd 

pållutning 
Uppkomna skador på påle. 
Påsättning av knekt. 

\led;. G'fn'clzr~_ 

otpr, •-
,_.,_[4-'--~-•I_D____,__ 
,________ ,__ 
--------·--
1--------,--
,________ , __ 
'--------,--

--------,--

Tid. 
Slagningens början och slut samt ev. avbrott. 
Fjädringsmätning. 
Kontroll genom ledning i påle med inspektions rör. 
Hejarstuds. 

Protokollförare 
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BILAGA 2:9 

Företag: Blad nr:

SGI 1 
PÅLNINGSPROTOKOLL 

/t .,Il,,, IPÅLE NR 
ARBETSPLATS: $)?A,NE\ !\JA-.~ 

Detalj: Slagen den I 

Dimension________ Armering______ 
Tillv. den I 19__D Betongpåle lnspektionsrör________________ 

0 Stålpåle Profil ___________________ 

Ålder vid !g) Träpåle Toppdiameter slagningen ____ dygn 

Pålsko 
aK 23--__,.____kp/cm'

Pålskarv (enl. intyg) 

(enl. stand. ritn. el. dyl. 

ANM.
Enkel part 

~ Fallhejare Hejarvikt _J__ ton 0 Dubbel part 

Trycklufthammare. Fabrikat och typ ___________ 

O Knekt material _______ D Lerpropp 
tvärsnitt _______ cm• diam. ____ cm 
längd ________cm 

djup m 

~~ ~n 

Slagdyna typ ------- vikt 0 135 ton 

Mellanlägg typ 

Pållängd vid slagning __ + __ + __ + m= 
Pållängd efter kapning __ m Pållängd i jord: __ m 

Pålhuvudets nivå v----- Pålspetsens nivå v-----
Referensplan (markyta el. dyl.) ______ Nivå v-----

UPPMÄTNING AV PROVPÅLEN 

Avstånd 
från pålspets 

m 

Omkrets 

-
Avvikelse 
från räta 

linjen 

Avstå~ 

fr/mpets 

m-~t Avvikelse 
från räta 

linjen 

11\\l?VU -
Ovriga anteckningar 

(Måttuppgifter för pålspets och skarvbeslag, 
om ritningar saknas. Ev. felaktigheter, vinkel-

avvikelser vid fastgjutning av pålspets 
och skarvbeslag). 

0 
0 1S 
lb 
is 
2:iS 

0 
-4 
--~ -- .J l-4~ {
·-2:>1 

Li 1S 
5,S 

-2>1 
-3, 

~l::::i 
lS 
a 
I 
i. 

D 
+l:, 

i.9 l 
Li 
b 
b 060 0 

r\ 
-2., 
0 

~ !'-) tRE'ic. \J\21 . 
0--A.-Jb1. w~ wTAJ)Lt:TIJ 

Blanketten är utgiven av IVA:s Pålkommission, Box 5073, 102 42 Stockholm. Ifylles enligt IVA:s pålkommission, 

Anvisningar för provpålning och provbelastning, särtryck och preliminära rapporter nr 11. 



SLAGNINGSPROTOKOLL Blad nr 

Antal slag Sjunk- Pålspetsens Anmärkning Antal slag Sjunk- Pålspetsens A~/llärkning 
ning djup ning djup 
i lt<ll/41 i 1M IM under re

för ferensplan 
slagen 

1-----------

1--------.--

1--------·--

1--------·--

,--------·-
,--------:--
,--------:--

1------------- ------ ---

1---------·--------- ---

1--~~-----·------------
IS '.65 
--------:-- ----------

--------.--

1---------:------------ --------·--
1---------------·------ 1--------:--

1---------:------------ 1--------:--

1---------.---- --------

I anmärknlngskolumnen bör följande Iakttagelser antecknas: 

Förpålning med pryl genom fyllningslager eller torrskopa. Tid. 
Upptagning av lerpropp. Slagningens början och slut samt ev. avbrott. 
Påles sjunkning för egen vikt. Fjädringsmätning. 
Påles sjunkning för egen vikt+hejare. Kontroll genom lodning i påle med inspektionsrör. 
Inläggning av nytt trämellanlägg i slagdynan. Hejarstuds. 
Eventuella hinder i jorden. 
Om påle i sådana fall dras upp och sätts på nytt. 
Skarvning. 
Uppkommen pållutning eller kontrollmätning av fastställd 

pållutning 
Uppkomna skador på påle. 
Påsättning av knekt. Protokollförare 
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I 

BILAGA 2:10 

Företag: Blad nr: SGI 1 
PÅLNINGSPROTOKOLL 

??7 I PÅLE NR 
ARBETSPLATS;_____S=;TB~1_A_·~N_'q~~_,JA_,_S_·_______ 

Detalj: Slagen den 

Dimension________ Armering_______
D Betongpåle lnspektionsrör________________ 4 

Tillv. den I 19--
0 Stålpåle Profil 

Ålder vid Trä på I e Toppdiameter ________________ slagningen ____ dygn 

Pålsko S:P~lC:.~i:'.:I ~6, <pAOO 
a K 2s----,--,-~-,--kP/Cm'Pålskarv ~6~~\.I <p 3:0 (en I. intyg) 

(en!. stand. ritn. el. dyl. 

ANM.
Enkel part 

Qg Fall hejare Hejarvikt ton 0 Dubbel part 

� Trycklufthammare. Fabrikat och typ 

� Knekt material � Lerpropp 
tvärsnitt cm• diam. cm 
längd cm djup m 
vikt ton 

Slagdyna typ vikt 0
1
35 ton 

Mellanlägg typ 

Pållängd vid slagning __ + __ + __ + m= 
Pållängd efter kapning __ m Pållängd i jord: __ m 

Pålhuvudets nivå v----- Pålspetsens nivå v-----
Referensplan (markyta el. dyl.) ______ Nivå v-----

UPPMÄTNING AV PROVPÅLEN 

Avstånd 
från pålspets 

m 

Omkrets Avvikelse 
från räta 

linjen 

Avs~7- pets 

Omk7 

/cm 

Avvikelse 
från räta 

linjen 

Ovriga anteckningar 
(Måttuppgifter för pålspets och skarvbeslag, 
om ritningar saknas. Ev. felaktigheter, vinkel

avvikelser vid fastgjutning av pålspets 
och skarvbeslag). 

0 
os 
Is 
35 -1 
5S tl3 

0 + 1 +1 I ,__,~ . · 
] 75 o o o J~l'\\JSr. -rt:XN t:eni~DET~ 

Blanketten är utgiven av IVA:s Pålkommission, Box 5073, 102 42 Stockholm. Ifylles enligt IVA:s pålkommission, 

Anvisningar för provpålning och provbelastning, särtryck och preliminära rapporter nr 11. 



-- ------ ---

__ 

SLAGNINGSPROTOKOLL Blad nr 
Il) ,,c: ._ Antal slag Sjunk- Pålspetsens Anmärkning g~ Antal slag Sjunk- Pålspetsens Arimärkning 
Q> :O 
~,:;; ning djup djupro:::"'-'(Dä; 'Q) "'@i li-\ VI'\ under re
:i:- :i: -för 

1-:::=t--'---'--I 11 ,':)O
-"'-1-"'-l"-""=l-'t.=-'-1~~-1 1--,,-------

(' -
~~ ib,-~------·--

,________,__ 
l--13c'OTI 

---, 1--------:--
Q K.7 ~ ~ I 
~~" 

•---------·-- ----------___--1 ( "i!:,
!-'--------·--

,---------·------------ --------:--
,---------·------ --- --- ,--------:--

1---------·--

1----------:---- ----- --- 1--------:--

,_________---- --------- ,--------:--

-~~~----.------------1Q iO 
--'----------------- --- ,--------·--

,--------·-
,---------·--

--------·--

--------.--

,--------·--

1----,'-,-o-,-4c1-,!::)-------·------------,----, 
5,01 r / o --·-- ,----,-

~ ~ -1 iric\W\ 

() ")
;;;) I.L.;,\:w'v\A..V1--=---.;;:__;_____,__ ----------

!---=-:---=------.-- -- --------
l"" 5~ ':l>1<;::-1U l-<"r1.o\ 

I anmärkningskolumnen bör följande Iakttagelser antecknas: 

Förpålning med pryl genom fyllningslager eller torrskopa. Tid. 
Upptagning av lerpropp. Slagningens början och slut samt ev. avbrott. 
Påles sjunkning för egen vikt. Fjädringsmätning. 
Påles sjunkning för egen vikt+ hejare. Kontroll genom ledning i påle med inspektionsrör. 
Inläggning av nytt trämellanlägg i slagdynan. Hejarstuds. 
Eventuella hinder i jorden. 
Om påle i sådana fall dras upp och sätts på nytt. 

__S_IB_l l>..._IJ_·G=·~~tJ_A.~_denSkarvning. 
Uppkommen pållutning eller kontrollmätning av fastställd 

pållutning 
Uppkomna skador på påle. 
Påsättning av knekt. Protokollförare 
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BILAGA 2:11 

Företag: Blad nr: 

SGI i 
PÅLNINGSPROTOKOLL 

lf j PÅLE NR 1
ARBETSPLATS: sre,A..t-J~~JÅS 

Detalj: Slagen den I 198ö 

Dimension________ Armering,_______ 
Tillv. den I 19__D Betongpåle lnspektionsrör_________________ 

0 Stålpåle Profil 

Ålder vid 
~ Träpåle Toppdiameter _________________ slagningen _____ dygn 

Pålsko St>K\(;t::~\ .Jg cpaoo 
aK 28_______kp/cm'

Pålskarv f;ot:'8,~~J a5 S-=t- (enl. intyg), 
(enl. stand. ritn. el. dyl. 

ANM.
~Enkel part

5') Fallhejare Hejarvikt ~ ton 0 Dubbel part 

D Trycklufthammare. Fabrikat och typ ___________ 

D Knekt material _______ D Lerpropp 
tvärsnitt _______ cm• diam. _____ cm 
längd ________cm _____ mdjup 
vikt ton 

Slagdyna typ vikt 0 
1
0--S ton 

Mellanlägg typ 

Pållängd vid slagning __ + __ + __ + m 

Pållängd efter kapning __ m Pållängd i jord: __ m 

Pålhuvudets nivå v----- Pålspetsens nivå v----
Referensplan (markyta el. dyl.) ______ Nivå v------

UPPMÄTNING AV PROVPÅLEN 

Ovriga anteckningar
Avstånd Omkrets Avstånd ~Avvikelse 

(Måttuppgifter för pålspets och skarvbeslag,från räta 
linjen 

07'från pålspets från pål els om ritningar saknas. Ev. felaktigheter, vinkel
avvikelser vid fastgjutning av pålspets 

m /m /Cm och skarvbeslag). lt\1 v\,'1., ·-
·-+ l·-fo 

-(o 

I-s 
0 

-~o 

3 
5 
6 
7 

Blanketten är utgiven av IVA:s Pålkommission, Box 5073, 102 42 Stockholm. Ifylles enligt IVA:s pålkommission, 

Anvisningar för provpålning och provbelastning, särtryck och preliminära rapporter nr 11. 



SLAGNINGSPROTOKOLL Blad nr 

g~ Antal slag Sjunk- Pålspetsens Anmärkning Antal slag Sjunk- Pålspetsens 'Anmärkning 
~ .c: ning djup ning djup 

i ft,\ tll under re i \IV\ ,,1 under ref~ per I , för ferensplan för ferensplan
WI Iserie summa v"'-' 

& ID ·-
i~~----,-----__ \JE',t't, '21::prlcko\~1________.____________1-----:-~0#-J~·r_,____,__ 

,S ~ 9 \i,HIAl 

1~!-'-='--1 ,Jefb, s-prk,t;'.'or:_ 
1----1ot6r. :__ 

,-~------,--
,---, ~· $ Cf "it~W '_ 

,_____,________ \J0Sb-S:pri•ctc(_ 
1----1 ________,----, 9li>r, :--

- -1--:====:1---:------.----========,---, i1 ss 
,----------------- --- 1--------·--

1------------ --------
,--------·-- ----------

,-------------------
________,__ ---------- 1---------

/--------,--

/--------·--

1--------·--
--------,--
1--------,--

~ ~ { (~I.\M 1-~------,------------

1--------.---- --------

I anmärkningskolumnen bör följande Iakttagelser antecknas: 

Förpålning med pryl genom fyllningslager eller torrskopa. Tid. 
Upptagning av lerpropp. Slagningens början och slut samt ev. avbrott. 
Påles sjunkning för egen vikt. Fjädringsmätning. 
Påles sjunkning för egen vikt+hejare. Kontroll genom lodning i påle med inspektionsrör. 
Inläggning av nytt trämellanlägg i slagdynan. Hejarstuds. 
Eventuella hinder i jorden. 
Om påle i sådana fall dras upp och sätts på nytt. 
Skarvning. 
Uppkommen pållutning eller kontrollmätning av fastställd 

pållutning 
Uppkomna skador på påle. 
Påsättning av knekt. Protokollförare 
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BILAGA 2:12 

Företag: Blad nr: 

SGI 1 
PÅLNINGSPROTOKOLL 

4 1 I PÅLE NR 1'1 
ARBETSPLATS : bf.B~Nt:\t-JAS 

Detalj: Slagen den 1980/r /9 
Dimension. _______ Armering,______ 

Tillv. den 19__ID Betongpåle lnspektionsrör_______________ 

0 Stålpåle Profil 

Ålder vid 
~ Träpåle Toppdiameter _______________ slagningen ____ dygn 

Pålsko S1'e1t-ce1 t-,1q 
a K 28-- -~- --kp/ cm' 

(enl. intyg)Pålskarv -e6l::'ti~~ 
(enl. st and. ritn . el. dyl. 

ANM.i8I.' Enkel part 
~ Fallhejare Hejarvikt ~ ton D Dubbel part 

D Trycklufthammare. Fabrikat och typ ___________ 

O Knekt material _______ O Lerpropp 
tvärsnitt ______ cm' diam. ____ cm 
längd _____ __cm djup m 
vikt ton 

Slagdyna typ vikt 0 ~ ton
1 

Mellanlägg typ ---'--- --------------·------

Pållängd vid slagning __ + __ + __ + m 

Pållängd efter kapning __ m Pållängd i jord : __ m 

Pålhuvudets nivå V ----- Pålspetsens nivå V ----

Referensplan (markyta el. dyl.) ______ Nivå V -----

UPPMÄTNING AV PROVPÅLEN 

( Ovrig a anteckningar
Avstånd Omkrets Avvikel se kret ~Avvi kelse 

(Måttuppgifter fö r pålspets och skarvbeslag , från räta från räta 
linjen linjen om ritning ar från pålspets saknas. Ev. felaktigheter, v inkel

avvikelser vid fastgjutning av pålspets 
m ,..-re-. m IM~ och skarvbeslag).7

1
_-=0;____

1
~_O o ..___ _______c,_ _\.__ , , o_, 

o,~ -+1 
i 1S +i 
3,~ 7So ,__~ _ - ---'---'- l4 ___,__,_;___~
5,S ~o -l9 -1 
0,S - -,o +3 
7 

1
S B8S o o 

~o 9tO o o ) 
-~I _ 1 .,.,._t0 1_ _ =---_l-----l---1--B-1 j\ \~B_9 __ -+'6 * -= -:PÅLE 

-3 8SD ~B -3 
5 gio +t -31 1 1

l--l---_,J bo-:_-_-_-~ ~---_-_-_- 1t=-- +3,---_--1-1---_-_-_-_-_-_-1 1_-_-_o====: 
2Y° NAllJ. ~ Ve.i~IJl~q C\0° 

I---I~ A.\JSl, ~~ Wl"A!JD~ 
Blanketten är utgiven av IVA:s Pålkommission , Box 5073, 102 42 Stockholm. Ifylles enl igt IVA:s pålkommission, 

Anvisningar för provpålnlng och provbelastning, särtryck och preliminära rapporter nr 11. 
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SLAGNINGSPROTOKOLL 

., -0 Antal slag Sjunk- IPålspetsensC: ·~ 
(1) :Q 
~ .c: nina djup 

.Q)"'-tti i \~\ 111 under re
:i:-

för 

Anmärkning ~ i Antal slag Sjunk-

~= ·m cu 
:i: -

--------:-- ----------
,---------·-- ----------

,---------·------- -------

1---------·------------

1---------·------ --- ---

1---------,---- ----- ---

1--,-1,.L,.~.=p,=.-------- ------
. I :"40 

1-----------

I anmärknlngskolumnen bör följande Iakttagelser antecknas: 

Förpålning med pryl genom fyllningslager eller torrskopa. 
Upptagning av lerpropp. 
Påles sjunkning för egen vikt. 
Påles sjunkning för egen vikt+ hejare. 
Inläggning av nytt trämellanlägg i slagdynan. 
Eventuella hinder i jorden. 
Om påle i sådana fall dras upp och sätts på nytt. 
Skarvning. 

Tid. 

Blad nr 

Pålspetsens Anmärkning 
djup 

\J€,~, Sf'ricl::-or__ 

ofor'. :-
,-1~5-'0___._ 

1--------,--

,--------,--

1--------·--

,---------·--

,--------,--

--------·--

Slagningens början och slut samt ev. avbrott. 
Fjädringsmätning. 
Kontroll genom lodning i påle med inspektions rör. 
Hejarstuds. 

Uppkommen pållutning eller kontrollmätning av fastställd 
pållutning 

Uppkomna skador på påle. 
Påsättning av knekt. Protokollförare 4° 

FOA Repro 1972.02 300 bl a50 ex 



Bilaga 3:1STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT FOTOBILAGA SLAGPROVNING 

Foto 1. Skarvning påle 1 Foto 2. Skarvning påle 2 

Foto 3. Påle 1 efter skarvning Foto 4. Påle 1 efter slag
SGI nr 196 Klintland Grafiska, Linköping provning 
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Foto 5. Påle 1 - pålspets efter slagning 

Foto 6. Påle 2- efter skarvning Foto 7. Påle 2 - efter slag
SGI nr 196 Kl intland Grafiska, Linköping provning 
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Foto 8. Påle 3 - efter skarvning 

Foto 9. Påle 3 - brott i skarv Foto 10. Påle 3 - brott i skarv 
SGI nr 196 Klintland Grafiska, Linköping 



Bilaga 3:4STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

rt 
i 

Foto 11 . Påle 4 - efter skarvning Foto 12 . Påle 4 - efter slag
provning 

Foto 13. Påle 5 - efter skarvning 
SG I nr 196 Klintland Grafiska, Lin köping 



STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT Bilaga 3: 5 

Foto 14. Påle 6 - efter skarvning Foto 15. Påle 6 - efter slag
provning 

Foto 16. På l e 7 - efter skarvning Foto 17~ 7 - efter slag
SGI nr 196 Kl intland Grafiska, Linköping provning 



Bilaga 3:6STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

Foto 18. Påle 8 - efter skarvning Foto 19. Påle 8 - efter slag
p r ovning 

Foto 20 . Påle 9 - efter skarvning Foto 21 . Påle 9 - pålspets 
efter slagning 
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Foto 22. Påle 10 - efter skarvning Foto 23 . Påle 10 - skarvbrott 

Foto 24 . Påle 11 - efter skarvning Foto 25. Påle 11 - efter slag
SGI nr 196 Klintland Grafiska, Linköping provning 
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--· 0--

,.,,.,, t, 
Foto 26. Påle 12 - efter skarvning Foto 27. Påle 12 - efter slag

provning 

SGI nr 196 Klinlland Grafiska, Linköping 
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FOTOBILAGA - BÖJPROVNING 

I 
I __,, 

s • 

Foto 28. Utrustning för böjprovning 

o~~..... 

Foto 29. Utrustning för böjprovning, detalj 

SGI nr 196 Klintland Grafiska. Linköping 
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Foto 30. Påle nr 1 (hyls-skarv) efter böjprov 

I 

0 

LE 1 
8010f0 

Foto 31. Påle nr 1 efter böjprov - detalj 

SGI nr 196 Klintland Grafiska, Linköping 
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Foto 32. Påle nr 4 (rörskarv cp 76) efter böjprov 

SGI nr 196 Klintland Grafiska, Linköping 



Bilaga 4:4STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

Foto 33. Påle nr 6 (Gbg-skarv) efter böjprov 

PÅLE b 
eD·1D·1S 

, . ..J 

Foto 34. Påle nr 6 efter böjprov - detalj 

SGI nr 196 Klintland Grafiska, Linköping 
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Foto 35. Skarv (Göteborgs-skarv) påle 6 efter böjprov. 

Foto 36. Skarv påle 6- detalj. Foto 37. Skarv påle 6 - detalj. 

SGI nr 196 Klintland Grafiska, Lin köp ing 
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Foto 38. Påle nr 7 (rörskarv i57) efter böjprov. 

Foto 39. Påle nr 7 efter böjprov - detalj. 

SG I nr 196 Klintland Grafiska, Linköping 



STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT Bilaga 4 : 7 

Foto 40 . Påle nr 8 (Gbg-skarv) efter böjprov -
detalj. 

0

PALE 10.. 
80·10·23' 

Foto 41. Påle nr lOB (oskarvad) efter böjprov. 

SGI nr 196 KlintlMd Grafiska, Linköping 
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0

PALE 11 
80*10-20 

Foto 42. Påle nr 11 (rörskarv ~57) efter böjprov 

Foto 43. Skarv (rörskarv ~57) påle 11 efter böjprov 

SGI nr 196 Klintland Grafiska, Linköping 
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. I 

Foto 44. Påle nr 12 (rörskarv ~76) efter böjprov 

PÅLE 12 
.ö0·1D·16 

Foto 45. Påle nr 12 efter böjprov - detalj 

SGI nr 196 Klinlland Grafiska, Linköping 
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Bilaga 4:10
STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

Foto 46. Påle nr 13 (oskarvad) efter böjprov 

~LE13 
50-0-27 

Foto 47. Påle nr 13 efter böjprov - detalj 

SGI nr 196 Klintland Grafiska, Linköping 
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Foto 48. Påle nr 14 (oskarvad) efter böjprov 

Foto 49. Påle nr 14 efter böjprov - detalj 

SGI nr 196 Klintland Grafiska, Linköping 
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