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Forord

Denna rapport baseras pa den litteratur som hittats internationellt gallande paining i foro-

renade omraden och hur paining kan paverka spridning av fororeningar.

Rapporten riktar sig bade till dem som arbetar med paining (entreprenorer) och med foro-

renad mark (tillsynsmyndigheter, konsulter) och innehaller darfor bade en introduktion

till fororeningsspridning och riskbedomning av fororenad mark och en introduktion till
paining. Dessa avsnitt vander sig framfor allt till dem som inte arbetar inom respektive

omrade. Sedan foljer en kunskapssammanstallning utifran den litteratur som hittats om

paining i fororenade omraden och ett kapitel om riskbedomning vid paining i fororenade

omraden. Slutligen identifieras kunskapsluckor. Paining i vatten med fororenade sedi-

ment behandlas inte i denna rapport.
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Sammanfattning 

I samband med att byggnader uppförs används ofta grundläggning med pålar för att und-

vika sättningar inom områden med lös undergrund. Det är idag ofta aktuellt att bygga 

inom (historiskt) förorenade områden. När man då behöver påla uppkommer frågan om 

pålning kan öka riskerna för spridning av eller exponering för föroreningar. En platsspeci-

fik bedömning behöver göras eftersom spridning- och exponeringsriskerna beror på plats-

specifika förutsättningar.  

I Sverige finns idag ingen vägledning eller praxis angående hur man ska arbeta med pål-

ning i förorenade områden. Detta kan leda till osäkerhet och missförstånd. Vägledning 

om pålning i förorenade områden har efterfrågats av bland annat tillsynsmyndigheter och 

entreprenörer. SGI har därför sökt, sammanställt och gått igenom litteratur på området.  

Denna rapport sammanfattar den litteratur som hittats men innehåller också allmänna in-

troduktioner till pålning, föroreningar och riskbedömning. Dessa avsnitt vänder sig fram-

för allt till dem som inte arbetar inom respektive område och kan förhoppningsvis under-

lätta kommunikationen mellan geotekniker, miljötekniker och tillsynsmyndigheter. Mot 

slutet av rapporten finns också en sammanställning av vad som behövs för att bedöma ris-

kerna med att påla i ett förorenat område samt en diskussion om kunskapsluckor. 

Internationellt hittades en del litteratur om pålning i förorenade områden, både rapporter 

från myndigheter och vetenskaplig litteratur. I första hand brukar farhågorna vid pålning i 

förorenade områden röra transport av förorening från ett övre jordlager, genom ett lågper-

meabelt lager (lerlager) ner i ett undre, ej förorenat, vattenförande lager (grundvattenakvi-

fer), men det kan också finnas andra risker att ta hänsyn till.  

Det finns en rad olika åtgärder man kan vidta för att minska riskerna för föroreningssprid-

ning utifrån platsspecifika förutsättningar, till exempel kan man undvika platta pålspetsar 

för att minska risken att förorenad jord förs ned med pålen. Riskbedömningen, det vill 

säga de överväganden som görs inför pålning i att förorenat område, behöver kommuni-

ceras med tillsynsmyndigheten och dokumenteras, till exempel i en rapport. 

Litteratursökningen visade att det finns viktiga kunskapsluckor när det gäller pålning i 

förorenade områden, särskilt kopplat till bedömning av vad som händer med pålar och 

förorening i ett längre tidsperspektiv. 
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1. Introduktion 

I samband med att byggnader uppförs används ofta grundläggning med pålar för att und-

vika sättningar inom områden med lös undergrund. Pålarna överför last från ovanliggande 

konstruktioner genom lösa jordlager till mer bärkraftiga/stabila jordlager eller berg. Det 

är idag ofta aktuellt att bygga inom (historiskt) förorenade områden. Det finns många såd-

ana områden med ett attraktivt läge i eller nära städer. Det är viktigt att kunna bygga på 

redan exploaterad mark och därmed spara jungfrulig mark. När man vill bygga på förore-

nade områden och behöver påla uppkommer frågan om pålning kan öka riskerna för 

spridning av eller exponering för föroreningar. Ofta är det risken för att grundvatten ska 

bli förorenat som är mest aktuell, särskilt om pålar slås genom en förorenad jord ner ge-

nom ett lågpermeabelt lager (lerlager) och ner i en underliggande akvifer men det kan 

också finnas andra risker att ta hänsyn till. 

I Sverige idag finns ingen vägledning eller praxis angående hur man ska arbeta med pål-

ning i förorenade områden. Det kan vara en av orsakerna till att frågan ofta kommer upp 

sent i byggplaneringen vilket kan leda till förseningar och ökade kostnader. De som pla-

nerar och utför pålning saknar ofta djupare kunskap om föroreningar, hur dessa beter sig 

och vilka regelverk som finns medan miljötillsynsmyndigheter, i sin tur, ofta saknar kun-

skaper om pålning. Detta kan leda till osäkerhet och missförstånd. Om det aktuella områ-

det ligger inom vattenskyddsområde kan det också finnas två tillsynsmyndigheter för 

samma geografiska område, en med tillsyn över det förorenade området och en som han-

terar åtgärder inom vattenskyddsområdet. I sådana fall behöver även tillsynsmyndighet-

ens arbete samordnas.  

Vägledning om pålning i förorenade områden har efterfrågats av bland annat tillsynsmyn-

digheter och entreprenörer. Internationellt finns en del sådan forskning och även vägled-

ning. SGI har därför sökt, sammanställt och gått igenom litteratur på området. Denna rap-

port är en kunskapssammanställning utifrån den litteratur som hittats (både rapporter från 

myndigheter och vetenskaplig litteratur). Syftet är att ge ett underlag för bedömning av 

risker med pålning i förorenade områden samt att identifiera kunskapsluckor. 

Rapporten riktar sig både till dem som arbetar med pålning (entreprenörer) och med föro-

renad mark (tillsynsmyndigheter, konsulter) och innehåller därför både en introduktion 

till föroreningsspridning och riskbedömning av förorenad mark och en introduktion till 

pålning. Dessa avsnitt vänder sig framför allt till dem som inte arbetar inom respektive 

område. Sedan följer kunskapssammanställningen angående risker med att påla i förore-

nad mark. I det efterföljande kapitlet om riskbedömning av pålning i ett förorenat område 

behandlas bland annat vilket underlag som behövs för att bedöma risker. Rapporten av-

slutas med ett kapitel om identifierade kunskapsluckor. Pålning i vatten med förorenade 

sediment behandlas inte i denna rapport. 

Ytterligare underlag för rapporten utgör ett projekt som till stor del pågått samtidigt In-

stallation av pålar och spont i förorenad mark – Spridningsrisk och ansvarsfördelning 

(SBUF, 2019). Även SBUF:s projekt är till stor del en kunskapssammanställning riktad 

mot samma målgrupper men den har fokus på praktisk tillämplighet för svenska förhål-

landen. Den innehåller även fallstudier av utförd pålning i förorenad mark i Sverige och 
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ett avsnitt om ansvarsfördelning. Projektgrupperna för SGI:s och SBUF:s projekt har ut-

bytt underlag och lämnat synpunkter på varandras rapporter.  

Det är viktigt att eventuella risker i samband med pålning i ett förorenat område kommer 

upp tidigt i exploaterings- och byggprocessen. Frågan behandlas idag i flera olika utred-

ningar/processer (miljötekniska och geotekniska utredningar, planprocesser) som ofta på-

går parallellt och som skulle behöva samverka men inte alltid gör det. Det är tyvärr inte 

självklart hur man bäst kopplar ihop dessa utredningar, men för att konstruktivt hantera 

frågor kring pålning i förorenad mark är det nödvändigt att samverkan och kunskapsut-

byte sker tidigt. Detta belyses närmare i kapitel 8 i SBUF:s rapport (SBUF, 2019). 
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2. Introduktion till pålning och 
riskbedömning av förorenad mark 

2.1 Geologiska förutsättningar och lågpermeabla lager 

Markens jordlagerföljd har stor betydelse både för om det finns behov av pålning och för 

i vilken utsträckning föroreningar sprids. Det erfordras ofta pålgrundläggning av kon-

struktioner för att kunna bygga vid undergrund av lera. Föroreningar sprids generellt 

snabbare genom mer genomsläppliga jordar medan lågpermeabla lerlager kan fungera 

som ”barriär” för föroreningsspridning från, till exempel, ett övre förorenat marklager till 

en undre ren akvifer. Lera är därför särskilt aktuellt både när det gäller pålning och när 

det gäller föroreningsspridning och detta avsnitt har därför fokus på leror. 

För en icke-geotekniker kan geoteknisk terminologi vara svårgenomtränglig. Många geo-

tekniska begrepp definieras i SGI Info 1, Jords egenskaper (Larsson, 2008). Några be-

grepp som används för att beskriva leror förklaras även närmare nedan. 

I geoteknisk litteratur hänvisas ofta till konsolidering (consolidation) som innebär att jor-

den minskar i volym då den utsätts för tryck på grund av att partiklarna i jorden erhåller 

tätare lagring. Då normalkonsoliderad lera utsätts för tryck utbildas sättningar och med 

tiden anpassning till det tryck den utsätts för. Om leran är vattenmättad pressas vatten ut 

under konsolideringen. En överkonsoliderad (overconsolidated) lera har historiskt varit 

utsatt för ett högre tryck än de vertikalspänningar som råder i jorden idag. Den påverkas 

därför inte särskilt mycket av en ökad belastning upp till den tidigare maximala belast-

ningen. En normalkonsoliderad lera däremot deformeras betydligt mer vid belastning.  

Enligt SGI Info 1 (Larsson, 2008) kan lera beskrivas på basis av sina plastiska egenskaper 

och delas in från lågplastisk till mycket högplastisk utifrån sin flytgräns. Flytgränsen defi-

nierar vid vilken vattenkvot en lera övergår från plastisk till flytande konsistens. En lera 

är högplastisk om flytgränsen är 50 % vattenkvot eller högre. Svensk lösa leror är ofta 

högplastiska. Begreppen styv och lös lera samt fast och lös lera används också frekvent i 

internationell litteratur. Enligt SS EN-ISO 14688-2 kan lera indelas efter ett mått på plas-

ticitet, konsistensindex, i mycket lös (very soft), lös (soft), fast (firm), styv (stiff) och 

mycket styv (very stiff). En styv lera innehåller generellt mindre vatten och deformeras 

mindre vid belastning.   

Lera indelas också efter odränerad skjuvhållfasthet. Skjuvhållfastheten är ett mått på mot-

ståndet hos jordpartiklar att röra sig i förhållande till varandra, i lera huvudsakligen på 

grund av kohesion mellan partiklarna, men kemiska bindningar som cementering kan 

också bidra till högre skjuvhållfasthet (Larsson, R., 2008). Indelningen enligt SS EN-ISO 

14688-2 är extremt låg (extremely low), mycket låg (very low), låg (low), medium (me-

dium), hög (high), mycket hög (very high) och extremt hög (extremely high) odränerad 

skjuvhållfasthet. Under det översta torrskorpelagret är det vanligt att svensk lera kan klas-

sificeras inom grupperna mycket låg eller låg med hänsyn till den odränerade skjuvhåll-

fastheten.  
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En särskild typ av lera är kvicklera. När kvicklera utsätts för störning förlorar den sin 

hållfasthet och blir flytande. Kvicklera har bildats i saltvatten och har orsakat ett stort an-

tal skred i Västsverige. Detta påverkar inte pålning, som utförs på samma sätt i kvicklera 

som i andra typer av leror. 

En annan typ av lera med särskilda egenskaper är sulfidlera. Sulfidlera bildades efter sen-

aste istiden. Den finns framför allt vid Bottniska vikens kust och består i huvudsak av or-

ganisk siltig lera. Om sulfidlera kommer i kontakt med syre oxideras sulfiderna i leran till 

sulfat och en sur miljö bildas. Det kan vara aktuellt i övergången mot en torrskorpa eller 

om grundvattenytan sänks men normalt inte under grundvattenytan. Då sulfidlera även 

innehåller tungmetaller och dessa mobiliseras vid lågt pH har lakvatten från sulfidlera 

som exponeras för syre ofta höga metallhalter. 

Mineraljordar består vanligen av flera olika kornfraktioner (olika storlek på mineralkor-

nen) och delas in i jordarter efter kornstorleksfördelningen. Jordarten lera innehåller 

minst 40 vikt-% finjord (partiklar <0,06 mm) och minst 40 vikt-% av finjorden är lerpar-

tiklar (<0,002 mm). Lerlager har ofta mycket låg permeabilitet (hydraulisk konduktivitet) 

vilket medför att vatten rör sig långsamt genom lera. Permeabiliteten är typiskt <10-9 m/s 

i lera och 10-9 till 10-11 m/s i lermorän (Larsson, 2008). Det ger en strömningshastighet av 

vatten i lera på <1 cm/år om grundvattenytan lutar 1 % (NV, 1999) förutsatt att det inte 

finns preferentiella flödesvägar i form av sprickor, rottrådar eller liknande. I övre delen av 

ett lerlager finns ofta en så kallad torrskorpa med ett nätverk av sprickor (synliga och 

osynliga), särskilt i delar av leran som (under någon del av året) ligger ovan grundvatten-

ytan. Permeabiliteten i torrskorpan och de översta marklagren är därför ofta mycket högre 

än vad en permeabilitetsmätning på laboratorium anger (Larsson, 2008). Sprickor och 

rottrådar blir transportvägar för en förorening i annars lågpermeabel lera. Det kan också 

finnas inslag av grövre kornfraktioner, till exempel siltlinser, i lerlager. Permeabiliteten 

och strömningshastigheten blir givetvis högre i sådana lager. 

Lermorän är en osorterad jordart med <40 vikt-% block och sten, minst 40 vikt-% fin-

material (<0,06 mm) block och sten borträknat och minst 20 vikt-% av detta finmaterial 

är lerpartiklar (<0,002 mm). Lermorän är generellt betydligt fastare än lera.  

I samband med pålslagning i lera reduceras lerans odränerade skjuvhållfasthet i en zon 

närmast pålen (Olsson och Holm, 1993). Reduktionen är beroende av lerans sensitivitet 

(sensitiviteten anger förhållandet mellan den odränerade skjuvhållfastheten i ostört och 

omrört tillstånd). Den störda zonen sträcker sig ca 1 – 2 påldiametrar ut från pålen. Efter 

installationen sker rekonsolidering av leran runt pålen och efter en viss tid återgår lerans 

odränerade skjuvhållfasthet runt pålen till ungefär ursprunglig skjuvhållfasthet. 

Olika typer av leror och olika jordarter med lera reagerar alltså olika på belastning. Beho-

vet av att påla är störst i mycket lösa och lösa leror. Dessa har oftast hög plasticitet, är 

normalkonsoliderade eller svagt överkonsoliderade, har låg eller mycket låg odränerad 

skjuvhållfasthet och sluter igen eventuella mellanrum mot pålen. Det är i Sverige vanligt 

att påla i denna typ av lera. I styva överkonsoliderade leror kan neddrivning av pålar 

skapa sprickor i övre delen av jorden på grund av uppåtriktad expansion även om det är 

mindre troligt när leran är överlagrad av annat jordlager (UKEA, 2001). Sprickorna är 

oftast tillfälliga och sluts igen. Det är i Sverige mer ovanligt att påla i denna typ av leror 
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även om det förekommer. Det är dock vanligt att det översta lagret i en lösare lerprofil be-

står av torrskorpelera, som är styv och överkonsoliderad. 

2.2 Pålar och pålningsmetoder 

Spetsburna pålar för över last från en överliggande konstruktion till underliggande mer 

bärkraftiga jordlager eller berg. Mantelburna pålar för över lasten till omgivande jordla-

ger genom friktionskrafter (sand) eller kohesionskrafter (lera). Pålning kan utföras i såväl 

leriga, siltiga och sandiga jordar som i torv men metoderna anpassas efter geologin. Pålar 

är gjorda av betong, stål eller trä och kan ha olika former, vanligast är runda (stål- och 

träpålar) och fyrkantiga (betongpålar) men det finns även till exempel H-formade stålpå-

lar. 

Beroende på jordart(er), typer av byggnad(er) och regelverk har olika praxis utvecklats i 

olika länder. Särskilt har pålningsmetoder anpassats till respektive lands geologi. I Sve-

rige använder vi till exempel oftast slagna pålar eftersom det är praktiskt och ekonomiskt 

fördelaktigt vid pålning i områden med lös lera. I länder med fastare jordar är denna me-

tod ovanligare på grund av att man kan slå sönder pålarna. De typer av pålar som används 

mest i Sverige finns kortfattat beskrivna i skriften Pålgrundläggning, Pålgrundläggnings-

handboken (Olsson och Holm, 1993). Skriften har några år på nacken men har en bra 

sammanfattning av påltyper och metoder. Även i till exempel den brittiska vägledningen 

beskrivs översiktligt olika pålningsmetoder (UKEA, 2001). Ytterligare en kort samman-

fattning av pålning i Sverige har givits ut av Pålkommissionen som Teknisk PM 1:2017 

(Axelsson, 2017, på engelska). Nedan ges en kort sammanfattning av de metoder för pål-

ning som är vanligast i Sverige. 

Pålar kan delas in olika klasser eller typer utifrån olika principer (Olsson och Holm, 

1993). Vanligast är indelning efter material, funktionssätt, utförande/installationssätt eller 

omgivningspåverkan, se Tabell 2.1. 

Ett flödesschema över olika påltyper med utgångspunkt från om de är ”massundanträng-

ande” eller ”icke massundanträngande” finns i Pålgrundläggning (Olsson och Holm, 

1993).  

De vanligaste pålarna i Sverige är slagna, förtillverkade betongpålar. De utgör utifrån Pål-

kommissionens statistik 60-80 % av antalet installerade pålmeter beroende på hur man 

räknar (vilka år med mera). Pålkommissionen (www.palkommissionen.org), som arbetar 

med forskning, utveckling och kunskapsspridning sammanställer årlig statistik över in-

stallerade pålar. All statistik finns på Pålkommissionens webb.  

 

 

  

http://www.palkommissionen.org/
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Tabell 2.1  Indelning i olika typer av pålar (Olsson och Holm, 1993). 

Grund för indel-
ning 

Exempel på typer/klasser Kommentar 

Material 
Betongpålar 

Stålpålar 
Träpålar 

I Sverige utgjorde betong- och stålpålar >90 % av 
installerade pålmeter år 20171. Förtillverkade pålar 
tillverkas ofta i sektioner som skarvas vid installat-

ion. 

Funktionssätt 
Spetsburna pålar 
Mantelburna pålar 

En spetsburen påle går ned och överför last till berg 
eller ett fast jordlager. Mantelburna för över lasten 
till omgivande jordlager via friktion och/eller kohes-

ion (friktionspålar och kohesionspålar). 

Utförandesätt 

Slagna pålar (även vibrerade 
och pressade) 
Borrade pålar 
Grävda pålar 

Slagna stål- och betongpålar är vanligaste typen av 
påle i Sverige (82 % 20171). Borrade pålar utförs 

normalt med vattenspolning (11 % borrade stålpålar 
i Sverige 20171). 

Omgivningspåver-
kan 

Massundanträngande pålar 
Icke massundanträngande pålar 

I Sverige används framför allt massundanträngande 
(ofta synonymt med slagna) pålar. 

1 Påkommissionens statistik, andel av meter installerade pålar 2017 (Pålkommissionen, 2018).  

 

Om höga ljudnivåer, stora vibrationer eller risk för omgivningspåverkan är ett problem 

kan pålar vibreras eller pressas ned istället för att slås ned. Från ett föroreningsspridnings-

perspektiv spelar det ingen större roll om pålen slås, vibreras eller pressas ned. I denna 

rapport samlas de därför under namnet ”slagna pålar”. När en påle slås (vibreras, trycks) 

ned påverkas jorden runt den. Lera runt pålen förflyttas och man kan få en hävning av 

marken i närheten av pålen. För att minska risken för massundanträngning i lera utförs 

emellanåt upptagning av så kallade lerproppar innan installation av pålen. Vid pålning i 

lösa leror deformeras leran mer tillfälligt men i styva, överkonsoliderade jordlager kan 

sprickor bildas. Vid pålning i sand kompakteras sanden runt pålen och man kan få sätt-

ningar. Det är vanligt att pålar är så långa att de behöver skarvas. De längder som utgör 

en skarvad påle kallas pålelement och är vanligen någon till några meter långa. Stålrörs-

pålar, som är den vanligaste typen av stålpåle i Sverige, är normalt spetsburna. De är 

runda, ihåliga och utförs med en pålsko nedtill. Det är således en ”sluten” påle (som är 

stängd i spetsen) och fylld med luft. (I undantagsfall har friktionsburna stålpålar utan 

stålsko använts. De slås då inte genom hela lerlagret.) Stålrörspålar kan installeras genom 

slagning eller borrning. Stålpålar kan också vara H-formade eller ha andra former även 

om det inte är så vanligt i Sverige (Olsson och Holm, 1993).  Betongpålar gjuts ofta med 

armering och har oftast ett kvadratiskt tvärsnitt. 

Mindre vanligt i Sverige är att först gräva eller borra ett hål och sedan installera pålen i 

hålet. Sådana tekniker används framför allt i grova jordarter där det inte går att slå ned på-

lar, eller då man vill minska effekterna av massundanträngning. En jordkärna tas då upp 

och ersätts med pålen, ofta genom att fylla hålet med armering och betong och gjuta pålen 

på plats. Kompakteringen av omgivande jord blir betydligt mindre än då pålen slås ner. 

Hålet där pålen skall installeras kan behöva stöttas upp tillfälligt med vätska (oftast vatten 

eller vatten och bentonit) eller stålrör innan pålen placeras. Om pålen installeras genom 

fyllning ner i lera och det är svårt att slå pålen genom fyllningen kan man istället borra 

genom fyllningen, med eller utan foderrör, sätta ned pålen och sedan slå pålen igenom 

lerlagret. Rörpålar av stål som installeras i förborrade hål fylls ofta med betong men läm-

nas ibland öppna (d v s ihåliga). 
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I Sverige är injekterade pålar (CFA, continuous flight auger) och så kallade ”jetpålar” 

mindre vanliga (Pålkommissionen, 2018). Vid installation av injekterade pålar skruvas en 

ihålig skruv ned till det djup man vill påla och dras sedan upp samtidigt som cement/be-

tong blandas in i jorden genom injektering via skruven. Vid installation av jetpålar blan-

das cement/betong under högt tryck med jorden direkt i marken. 

Det finns till viss del europeiska utförandestandarder för pålning. SS-EN 12699:2015 om-

fattar massundanträngande pålar av betong, stål och trä. SS-EN 14199:2015 omfattar 

slagna pålar (mindre diameter än 300 mm) och borrade/injekterade pålar (mindre diame-

ter än 150 mm). Enligt dessa standarder ska den som installerar pålar ha kunskap om och 

ta hänsyn till eventuella markföroreningar i samband med pålningen. Av standarderna 

framgår inte hur dessa hänsyn ska tas. 

2.3 Föroreningars egenskaper och spridning  

Ytliga markskikt i stadsmiljö har alltid en viss diffus föroreningsbelastning av framför allt 

luftburna föroreningar. Det är också vanligt att urbana jordar består av mer eller mindre 

förorenade fyllnadsmassor, ibland ner till stora djup. Högre föroreningshalter hittas ofta 

inom till exempel före detta industriområden, områden med aktiva industrier, samt vid 

exempelvis nedlagda bensinstationer, kemtvättar och deponier. Hur en förorening 

sprids/transporteras beror till stor del på dess kemiska och fysikaliska egenskaper. 

Vattenlösliga föroreningar löses i markvatten/grundvatten och följer med vattnet. De 

flesta ämnen är i någon mån vattenlösliga men lösligheten varierar stort mellan olika äm-

nen. Exempel på föroreningar där spridning med vatten är viktigt är metaller, petroleum-

föroreningar som BTEX (bensen, toluen, etylbensen och xylen) och PAH:er (poly-

cykliska aromatiska kolväten) samt PFAS (poly/perflourerade alkylsubstanser). Många 

föroreningar binder också till små partiklar/kolloider som följer med grundvattnet. På så 

sätt kan även mindre lösliga föroreningar transporteras med grundvattnet. 

Generellt transporteras vattenlösliga föroreningar snabbare ju högre grundvattnets flödes-

hastighet är. I allmänhet transporteras dock föroreningar långsammare än grundvattnets 

flödeshastighet på grund av att de binds in (adsorberas) till jordpartiklar längs flödesrikt-

ningen. Föroreningen späds också ut längs vägen. Dessa processer sammanfattas ibland i 

en ”retardationsfaktor”. Organiska föroreningar kan också brytas ned med tiden. 

Flyktiga föroreningar förångas i kontakt med luft och transporteras uppåt i jordprofilen. 

Exempel på flyktiga föroreningar är vissa petroleumkolväten, till exempel BTEX, klore-

rade kolväten och kvicksilver. 

En del föroreningar förekommer i fri vätskefas i marken. Vätskefaser av föroreningar bru-

kar kategoriseras efter om de är lättare eller tyngre än vatten antingen som LNAPL eller 

DNAPL (light respektive dense non-aqueous phase liquid). LNAPL har lägre densitet än 

vatten, lägger sig på grundvattenytan och sprids längs med grundvattenytans lutning. För 

LNAPL innebär ett uppåtriktat grundvattentryck ett bra skydd mot vertikal spridning. 

Vanliga LNAPL är t. ex. petroleumföroreningar. Till skillnad mot LNAPL så har DNAPL 

högre densitet än vatten. I fri fas rör de sig därför nedåt även genom den vattenmättade 
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zonen. Många LNAPL och DNAPL är dessutom flyktiga och förekommer i markens por-

gas.  

Både LNAPL och DNAPL har förmåga att tränga in i lågpermeabla geologiska lager. Till 

exempel har ett examensarbete (Morén, 2014) som undersökte sju platser förorenade med 

klorerade kolväten visat att föroreningarna efter decennier tagit sig minst 8 meter ned i 

lera. Om även spricktransport m.m. varit inblandat är osäkert. Invid berggrunden följer en 

DNAPL i fri fas berggrundens lutning och fortsätter ned i eventuella sprickor. DNAPL 

har alltså ett särskilt komplicerat spridningsmönster som inte behöver följa grundvattnets 

flödesriktning. Exempel på DNAPL är fri fas av klorerade kolväten (vanligt vid nedlagda 

kemtvättar eller ytbehandlingsanläggningar), tjära, kreosot och PCB. Mer om klorerade 

kolvätens spridningsmönster kan läsas i till exempel Klorerade lösningsmedel i mark och 

grundvatten (SGF, 2012) eller Klorerade lösningsmedel – Identifiering och val av efter-

behandlingsmetod (Englöv mfl., 2007). 

2.4 Riskbedömning av förorenade områden 

För att en förorening ska utgöra en risk behöver det, utöver själva föroreningen, finnas 

någon/något som kan exponeras för föroreningen, ett så kallat skyddsobjekt, och en länk 

mellan föroreningskällan till skyddsobjektet, en transportväg. Detta illustreras i Figur 2.1. 

Förorening kan spridas med till exempel grundvatten eller damm till skyddsobjektet män-

niska men även grundvatten i sig kan vara ett skyddsobjekt. 

 

 

Figur 2.1  En risk föreligger om förorening kan spridas från en föroreningskälla (här jord eller grund-
vatten) via någon transportväg till skyddsobjektet (t.ex. människa eller miljö) och där orsaka en ne-
gativ effekt. 

 

Vilka skyddsobjekt som finns och riskerar att exponeras är platsspecifikt, dvs. beror av 

förutsättningarna på platsen. För att utreda vilka föroreningskällor, transportvägar och 

skyddsobjekt som är aktuella gör man en konceptuell modell som beskriver problembil-

den (NV, 2009). Den konceptuella modellen kan redovisas på olika sätt men är ofta en 

skiss/figur med förklarande text.  

När det gäller riskbedömning av förorenade områden finns ett vägledningsmaterial fram-

taget av Naturvårdsverket (www.naturvardsverket.se), bland annat rapporten ”Riskbe-

dömning av förorenade områden” (NV, 2009). Riskbedömningen genomförs vanligen i 

flera steg för att kartlägga identifierade föroreningar och bedöma om de utgör en oaccep-

tabel risk eller inte. I vissa fall räcker det med en förenklad riskbedömning medan det i 
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mer komplicerade fall behövs en fördjupad riskbedömning (till exempel om det förekom-

mer många olika föroreningar eller spridningsmönster är svåra att bedöma). 

Historiskt förorenade områden i Sverige (till exempel gamla industrier och bensinstat-

ioner) inventeras enligt den så kallade MIFO-metodiken (MIFO, metodik för inventering 

av förorenade områden, NV, 1999). Alla identifierade MIFO-objekt redovisas i länssty-

relsernas externa karttjänst WebbGIS (http://extra.lansstyrelsen.se/gis/Sv/Pages/karttjans-

ter.aspx). I WebbGIS finns även kort information om varje objekt. Mer information om 

respektive område finns i databasen EBH-stödet, ur vilken man kan begära utdrag från 

länsstyrelsen. 

Om man ska påla i ett område med kända föroreningar är området ofta redan undersökt 

och riskbedömt utifrån Naturvårdsverkets vägledningsmaterial. Frågan är då om pål-

ningen kan ge upphov till nya risker. Om grundläggningen redan är projekterad när för-

oreningssituationen undersöks är det viktigt att riskbedömningen tar hänsyn till den pla-

nerade grundläggningen, i detta fall pålning. Oavsett vilka utredningar som utförs först 

kan det underlag som finns behöva kompletteras med ytterligare undersökningar. Det som 

i princip behöver utredas innan pålning i ett förorenat område (utöver den riskbedömning 

som görs oavsett pålning) är:  

• Kan pålningen göra att nya spridningsvägar bildas? (Kan ett tätt lager penetreras? 

Förs förorening ned med pålen? Finns risk för gasavgång? Etcetera?). 

• Medför pålningen att andra/nya skyddsobjekt blir aktuella (kontakt med ny 

grundvattenakvifer, gasinträngning i de byggnader som grundläggs, kontakt med 

förorenad jord under pålningsarbeten)? 

Om svaret är ja på någon av dessa frågor uppkommer följdfrågan om detta medför en risk 

och vad som i så fall kan göras för att undvika risken. Spridningsvägar och risker i sam-

band med pålning i förorenade områden diskuteras vidare under avsnitt 3.2. 
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3. Sammanställning av kunskap om 
pålning i förorenade områden 

3.1 Resultat av litteratursökning 

Litteratur om pålning i förorenade områden söktes på webben och i vetenskapliga databa-

ser. Litteratur söktes endast på engelska och svenska. Ingen relevant svensk litteratur hit-

tades. Däremot har både UK Environment Agency (brittiska motsvarigheten till Natur-

vårdsverket) och US Environmental protection agency (US EPA, amerikanska motsvarig-

heten till Naturvårdsverket) utrett aspekter på pålning i förorenade områden i början av 

2000-talet (se Tabell 3.1). Det finns också ett antal artiklar i vetenskapliga tidskrifter 

varav flera är kopplade till UK Environment Agencys och US EPA:s utredningar. 

Resultatet av litteratursökningen finns sammanställt i Tabell 3.1. 

I Bilaga 1 sammanfattas innehållet i rapporter och artiklar. Ett par tidiga referenser som 

nämns i de listade rapporterna/artiklarna har inte funnits tillgängliga, men inget tyder på 

att där skulle finnas viktig information som inte tas upp i senare rapporter/artiklar. 

Utifrån litteratursökningen finns egentligen inga fältförsök som undersökt förorenings-

spridning på grund av pålning i förorenade områden. En viktig orsak är troligen att större 

kostnader och svårigheter är förknippade med att följa upp fältförsök. De försök som 

gjorts är laboratoriestudier där pålar installerats genom homogena lerlager. Framför allt 

har slagna stålpålar och träpålar undersökts men det finns också studier av olika typer av 

betongpålar. I de flesta fall har man framför allt intresserat sig för föroreningar som trans-

porteras med vattenfas. Antingen representeras föroreningarna av en saltlösning (NaCl) 

eller så har man endast mätt permeabilitet (se Tabell 3.1). 

I en undersökning har DNAPL (dense non-aqueous phase liquid) studerats (Hayman, 

1993). Kunskapsluckor diskuteras närmare under avsnitt 0. 

 

Tabell 3.1  Resultat av litteratursökning 

Referens Rapport/Artikel Kommentar  Kommentar 

UKEA 
(2001) 

Piling and Penetrative Ground 
Improvement Methods on 

Land Affected by Contamina-
tion: Guidance on Pollution 

Prevention 

Rapporten ska ge vägledning angående 
pålning i förorenade områden. Ska foku-

sera särskilt på grundvatten. 

Tillgänglig på: 
 https://webar-

chive.nationalar-
chives.gov.uk  

UKEA 
(2002) 

Piling into contaminated sites 
Sammanfattning av vägledningen från 

2001 (UKEA 2001). 
Tillgänglig enligt 

ovan. 

UKEA 
(2006) 

Piling in layered ground: risks 
to groundwater and archaeol-

ogy 

Försök och modellering undersöker de-
formation och permeabilitet runt pålar. 

Även jord som dras med vid installation. 

Tillgänglig enligt 
ovan. 

https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/
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Referens Rapport/Artikel Kommentar  Kommentar 

US EPA 
(2002:1) 

Final report: Deep foundations 
on Brownfield sites 

Bara summering av projektet på web-
ben. Korta rekommendationer utifrån för-

sök med stål- och träpålar. 

US EPA webb, 
2017-10-06 

US EPA 
(2002:2) 

Progress report: Deep founda-
tions on Brownfield sites 

Fortsättning US EPA 2002:1. Betongpå-
lar, platsgjutna och förtillverkade. 

US EPA webb, 
2017-10-06 

Boutwell 
et al. 

(2000) 

Deep Foundations on Brown-
field Sites 

Conference proceedings. Inte tillgänglig 
men ingår i US EPA (2002:1). Tittar på 
stål- och träpålar. Förorening represen-

teras av saltlösning. 

Ej tillgänglig 

Boutwell 
et al. 

(2004) 

Pile Foundations – An Envi-
ronmental Problem? 

Utgiven av intresseorganisation men 
med referenser. Baseras på samma re-

sultat som Boutwell et al. (2000) 

Publicering: Pi-
ledriver, fall 

2004. 

Satya-
murthy 
(2005) 

Investigations of Pile Founda-
tions in Brownfields 

I stort sett samma försök och slutsatser 
som i artikel 2008 (se nedan). 

Avhandling, 
Univ. of New Or-

leans 

Satya-
murthy et 
al. (2008) 

Investigations of Pile Founda-
tions in Brownfields 

Tester i labbskala. Betydelse av betong-
pålars form, installationssätt och pe-

netrationsdjup. Transport av NaCl. Troli-
gen en del av US EPA (2002). 

J. Geotech. 
Geoenviron. 

Eng, 2008, (10): 
1469-1475 

Achleitner 
et al. 

(2004) 

Deep Foundations Penetrating 
Mineral Sealing Barriers: Im-
pacts on Hydraulic Flow and 

Contaminant Transport 

Vetenskaplig artikel. Tester med rund 
och H-formad stålpåle samt behandlad 
och obehandlad träpåle. Påverkan på 
hydraulisk kond. och NaCl-transport.  

Environmental 
engineering sci-

ence 21 (2) 
2004 

Westcott 
et al. 

(2003) 

Piling in contaminated ground: 
environmental impacts, regu-
latory concerns and effective 

solutions 

Vetenskaplig artikel om metodiken i 
UKEA:s vägledning. I princip samma 

står i UKEA (2001). 

Engineering Ge-
ology, 70 (2003) 

pp 259-268 

Hayman 
et al. 

(1993) 

Foundation Piling as a Poten-
tial Conduit for DNAPL Migra-

tion 

Rapport om försök för att undersöka 
spridning av DNAPL vid pålning. Man 

testade en stålpåle och en obehandlad 
träpåle, runda med koniska ändar. 

Air & waste 
management 

association. Re-
port 

93-MP-32.01  

Karkush & 
Kareem 
(2015) 

Behavior of Pile Foundation 
Subjected to Lateral Cyclic 

Loading in Contaminated Soils 

Vetenskaplig artikel undersöker påver-
kan av förorenat vatten (hög salthalt, 

lågt pH) på geotekniska egenskaper hos 
lerig jord och aluminiumpålar.  

Journal of Civil 
Engineering Re-

search 2015, 
(6): 144-150 

Karkush 
(2016) 

Impacts of soil contamination 
on the response of piles foun-
dation under a combination of 

loading 

Vetenskaplig artikel liknande Karkush 
and Kareem 2015. 

Engineering, 
Technology and 
Applied Science 
Research, 2016 

 

Ytterligare litteratur som inte direkt behandlar pålning i förorenade områden men ankny-

ter till ämnet, tas upp i SBUF:s rapport. Även en del av denna litteratur citeras i avsnitt 

3.2-3.3. 
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3.2 Risker vid pålning i förorenade områden 

Många aspekter vägs in när pålningsmetod ska väljas, till exempel krav på bärförmåga 

och sättningsbenägenhet, hur last överförs från pålen till marken, möjligheter till kvali-

tetskontroll, påverkan på närliggande byggnader, ljud och vibrationspåverkan under in-

stallation, material- och installationskostnader och tidsaspekter. Möjlig miljöpåverkan bör 

också tas med i övervägandena, till exempel risken för föroreningsspridning från ett redan 

förorenat område. Idag kommer dessa aspekter ofta in sent i processen när man redan rik-

tat in sig på att använda en viss grundläggningsmetod. 

Vid pålning i förorenade områden är skyddsobjektet ofta en underliggande grundvattena-

kvifer. Skyddsobjektet kan till exempel också vara människor som arbetar inom området 

och som riskerar att komma i kontakt med förorening under pålningsarbetet, eller männi-

skor som ska vistas i de byggnader som byggs på det pålade området.  

För vattenskyddsområden finns föreskrifter som fastställer vad man får göra och inte 

inom vattenskyddsområdets olika zoner. Till exempel kan det, beroende på vad som står i 

föreskrifterna för skyddsområdet, krävas dispens för att utföra markarbeten närmare än ett 

visst antal meter från grundvattenytan, eller ställas krav på tillstånd för att utföra, till ex-

empel, pålning i primär skyddszon. Denna typ av restriktioner blir särskilt relevanta om 

det finns föroreningar i området. 

Brittiska Naturvårdsverket listar i sin vägledning (UKEA, 2001) ett antal förhållanden att 

vara särskilt uppmärksam på när det gäller pålning i förorenade områden: 

Att särskilt uppmärksamma vid pålning i förorenad mark (UKEA, 2001): 

• om ett lågpermeabelt skikt penetreras av pålarna, 

• om pålarna sammanbinder två tidigare åtskilda akviferer, 

• om föroreningen ligger ovan en akvifer,  

• om det aktuella området ligger inom vattenskyddsområde,  

• om grundvattnet har god kvalitet,  

• om pålen går igenom grundvattenytan,  

• om geologin är sprickig eller  

• om man arbetar nära ett ytvatten dit vatten från borrkax kan rinna av. 

 

Man bör också vara uppmärksam på om föroreningen i sig har svårbedömda spridnings-

egenskaper (som till exempel klorerade kolväten).  

3.2.1 Transport av föroreningar ner till grundvattenakvifer 

I första hand brukar farhågorna vid pålning i förorenade områden röra transport av förore-

ning från ett övre jordlager, genom ett lågpermeabelt lerlager ner i en undre, ej förorenad, 

grundvattenakvifer. Tre olika mekanismer för transport av förorening i detta scenario har 

identifierats (a till c i Figur 3.1). I vilken utsträckning mekanismerna är verksamma beror 

på vilken typ av påle som installeras och hur. Ofta går det till stor del att undvika risker 

för föroreningsspridning genom val av påle och installationsmetod.  
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Figur 3.1  Konceptuell bild över processer som potentiellt kan transportera förorening genom ett 
lågpermeabelt lager ner i en grundvattenakvifer; a) direkt transport då pålen slås ned, b) transport i 
störd zon närmast påle, c) transport genom påle. 

 

Påle (a) i Figur 3.1 illustrerar direkt transport av förorenad jord som fastnar på pålen när 

den slås ned (mindre relevant för borrade pålar). Hur mycket jord som kan fastna under 

pålen (vid ”pålspetsen”) beror av pålens form och storlek. Den totala mängden jord som 

flyttas med pålspetsar i samband med pålningsarbetet beror också av antalet pålar. Enligt 

beräkningar från USA (US EPA, 2002) är mängden förorening som transporteras på detta 

sätt generellt försumbar, även med antaganden som gav en maximal volym förflyttad jord 

(platt pålspets). Även enligt de brittiska rapporterna (UKEA, 2001; 2006) bör denna 

transportväg inte utgöra något problem, i varje fall inte om pålen har en konisk spets så 

att mängden jord som följer med pålen ned minimeras. Laboratorieförsök har också visat 

att mycket av det material som följer med från ett övre jordlager ”skrapas av” mot lerlag-

ret på vägen ned (UKEA, 2006). Möjligen kan denna transportväg utgöra en risk i ett 

”worst case” scenario där ett stort antal pålar slås genom jord med mycket höga förore-

ningshalter. En H-formad påle har mycket liten bottenyta. Där kan jord istället fastna i 

mellanrummen på pålens båda sidor och dras med ner (UKEA, 2006). Denna typ av pålar 

är ovanlig i Sverige nuförtiden. 

Påle (b) i Figur 3.1 illustrerar risken att nya flödesvägar bildas i den störda zonen närmast 

pålen. De resultat som finns i litteraturen visar att permeabiliteten, och därmed risken för 

spridning av lösta föroreningar, längs med pålen inte ökar om man slår ned en rund påle 

genom ett ”tillräckligt tjockt” lager av lågpermeabel lera (Boutwell mfl., 2004; UKEA, 

2001;2006). Pålarnas form har viss betydelse. Fyrkantiga pålar kan sluta mindre tätt än 

runda pålar (Satyamurthy mfl., 2008). Risken att nya flödesvägar bildas är större om en 

H-formad påle slås genom förorenat material ner i ett lerlager eftersom material lättare 

fastnar vid pålen och kan bilda en ”plugg” av mer genomsläppligt material i det lågper-

meabla lagret (UKEA, 2006). Även borrade platsgjutna pålar sluter relativt tätt eftersom 

betongen ”flyter ut” mot leran. Satyamurty mfl. (2008) såg dock en större potential för 

transport runt denna typ av pålar. 
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Vid installation av CFA-pålar kompakteras jorden runt pålen och förutsatt att de installe-

ras på rätt sätt och i tillräckligt tjockt lerlager sluter även sådana pålar i princip tätt mot ett 

omgivande lerlager (UKEA, 2006).  

Ovanstående om påle b rör framför allt föroreningar lösta i vatten. Föroreningar som före-

kommer i fri vätskefas och är tyngre än vatten, DNAPL, har ett särskilt komplicerat sprid-

ningsmönster (se avsnitt 2.3), vilket försvårar bedömningen. Till exempel kan DNAPL 

tränga in i lera och det kan finnas fri fas av DNAPL i linser med mer permeabelt material 

(t ex. siltlinser) i ett lerskikt. Hayman el al. (1993) såg inte någon ökad transport av 

DNAPL runt slagna, runda pålar i laboratorieförsök, men mer forskning skulle behövas 

för att verifiera detta för olika typer av leror och fältförhållanden. 

Påle (c) i Figur 3.1 illustrerar risken för transport av förorening genom pålen (på engelska 

”wicking”). Här är alltså pålen gjord av ett material med större permeabilitet än lerlagret. 

Laboratorieförsök indikerar att både DNAPL och saltlösning kan transporteras genom 

obehandlade träpålar (Hayman, 1993; Achleitner, 2004). Klaassen (2008) undersökte vat-

tengenomströmning genom färska prover av olika träslag och kom fram till att träslaget 

spelade stor roll för vattengenomströmningen. Stålpålar är däremot i princip impermeabla 

utom möjligen i skarvar mellan pålementen. Om förorenat vatten tränger in genom en 

skarv i en ihålig stålpåle rinner det rätt ned i pålen och skulle i värsta fall kunna tränga ut 

genom en skarv under det täta lerlagret. Detta undviks dock enkelt genom att fylla pålen 

med injekteringsbetong. Enligt SBUF:s rapport (SBUF, 2019) har betongpålar en permea-

bilitet i samma storleksordning som lera. Spridning genom materialet i betongpålar bör 

alltså inte öka risken för att en underliggande akvifer ska förorenas. Mycket uppspruckna 

pålar skulle kunna ge en annan situation. En korrekt installerad påle ska inte vara sprickig 

men sprickor kan uppkomma med tiden, särskilt i övre delen av en påle, se avsnitt 3.3. 

3.2.2 Lerlager som skydd mot föroreningsspridning 

En viktig fråga för transportväg (b) blir vad som är ett ”tillräckligt tjockt” lerlager. Om 

pålen inte ger upphov till någon ny spridningsväg (till exempel i den störda zonen vid på-

len eller genom själva pålen) bör ett lerlager som bedöms vara tillräckligt tjockt för att på 

lång sikt ”skydda” en undre akvifer utan pålning ge tillräckligt skydd även om man pålar 

igenom det. Det finns dock inget rakt svar på hur tjockt ett sådant lerlager ska vara då det 

beror både på lerans egenskaper (till exempel permeabilitet och homogenitet, se avsnitt 

2.1) föroreningens egenskaper (DNAPL kan till exempel tränga in i lera, se avsnitt 2.3) 

samt typ av pålar och pålningsmetod. Utifrån laboratorieförsök kom UKEA (2006) fram 

till att permeabiliteten inte ökade runt massundanträngande runda pålar som slogs ned i 

lera med hög plasticitet om lerlagrets tjocklek var minst 2 gånger pålens diameter medan 

en ökad permeabilitet längs H-formade pålar konstaterades även vid en tjocklek på 8 pål-

bredder. I fält där pålarna ska stå under lång tid och förhållandena inte är lika kontrolle-

rade bör man ha betydligt större säkerhetsmarginaler oavsett pålens form.  

I SBUF:s rapport (SBUF, 2019) uppskattas, utifrån bland annat japanska studier, att ett 5 

m tjockt lerlager med hydraulisk konduktivitet mindre än 10-7 m/s i många fall är tillräck-

ligt för att skydda en akvifer under det lågpermeabla lagret från föroreningsspridning 

längs med pålen. 



Statens geotekniska institut 2019-09-23 

1.1-1201-0064 

 

 
24 

 

3.2.3 Fler risker med pålning i förorenad mark 

Utöver scenarierna i Figur 3.1 finns andra situationer där pålning kan medföra speciella 

risker. I vägledningen från UK Environment Agency (UKEA, 2001) tas ett antal scenarier 

upp. 

Risker som kan uppkomma vid pålning i förorenad mark (utöver Figur 3.1): 

• Ett lågpermeabelt ytlager (t.ex en deponitäckning) penetreras. Preferentiella flödes-

vägar för transport av deponigas eller förångade föroreningar till ytan kan skapas. 

Infiltrationen av vatten (nederbörd) kan också öka. 

• Förorenad jord som tas upp till ytan i samband med installation av pålar, till exem-

pel grävda pålar. De som arbetar på platsen kan då exponeras (arbetsmiljöfråga) 

och jorden blir ett avfall som behöver hanteras. (Detsamma gäller om borrvätska 

används vid installation. Vätskan som kommer upp är förorenad. Hur den ska han-

teras avgörs i diskussion med tillsynsmyndigheten.) 

• Direktkontakt mellan pålar och starkt förorenad jord eller förorenat lakvatten som 

gör att material i pålarna bryts ned och potentialen för föroreningstransport ökar. Till 

exempel påskyndar en sur miljö nedbrytning av betongpålar och korrosion av stål-

pålar (se avsnitt 3.3). 

• Om ett hål förborras genom ett lager med förorenat grundvatten/lakvatten innan en 

påle installeras kan förorenat grundvatten snabbt rinna ned i hålet. Denna situation 

försöker man undvika även ur ett geotekniskt perspektiv (UKEA, 2001). 

 

Ytterligare en aspekt att ta i beaktande vid pålning inom ett förorenat område är att en 

eventuell framtida sanering kan försvåras. 

Det är oklart hur riskerna med att påla i andra lågpermeabla jordarter som humifierad 

kompakterad torv (hydraulisk konduktivitet 10-6 till 10-10 m/s, NV 1999) skiljer sig från 

riskerna med att påla i lera. Vi har inte hittat någon litteratur inom detta område. 

3.3 Åldring av pålar 

Vid riskbedömning av och åtgärder inom förorenade områden ska ett långtidsperspektiv 

beaktas (NV, 2009). En påle är inte i kemisk jämvikt med sin omgivning utan kommer på 

sikt att brytas ned, även om det går mycket långsamt. Pålar utformas för att hålla minst 80 

– 120 år med avseende på den geotekniska funktionen enligt Krav Brobyggande TDOK 

2016:0204 (Trafikverket, 2016) men håller förmodligen betydligt längre i de flesta fall. 

Pålars långtidsegenskaper ur ett geotekniskt perspektiv kopplar till föroreningstransport 

men det finns, oss veterligen, inga studier kring detta. Föroreningstransporten i anslutning 

till pålar skulle möjligen, på mycket lång sikt, kunna öka till följd av ökad permeabilitet 

innan en försämrad hållfasthet blir ett problem.  

Det finns studier av hur material som cement och stål påverkas av olika markförhållanden 

och olika kemikalier/föroreningar (till exempel en brittisk rapport från år 2000, Garvin 

mfl., 2000). Cement och stål har använts i marken i många sammanhang, både vid olika 
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typer av grundläggning och kopplat till t. ex. rör och ledningar i marken. Det har inte fun-

nits möjlighet att göra en heltäckande litteratursökning av hur de aktuella materialens 

egenskaper kan förändras med tiden inom föreliggande projekt utan ett mer begränsat un-

derlag har använts. Resultatet sammanfattas nedan för stålpålar, betongpålar och träpålar. 

Det kan noteras att markens egenskaper oftast har större påverkan på pålarna än förore-

ningar. Föroreningarna är dessutom normalt bara i kontakt med pålens övre del, det vill 

säga i det förorenade materialet och inte nere i leran. 

3.3.1 Betongpålar 

Betong består av cement och ballastmaterial (ofta bergkross eller liknande). Cementen i 

betong bryts ned genom en samverkan av mekaniska och kemiska processer men nedbryt-

ningen går normalt långsamt. Eftersom cement huvudsakligen består av kalciummineral 

följer hållfastheten generellt halten av kalcium (Ca) i materialet. Hur snabbt kalcium la-

kas ut beror på om porerna är små och åtskilda eller hänger ihop (Nakarai mfl., 2006). I 

det första fallet är utlakningen långsam och diffusionsstyrd (vattnet står stilla men kal-

ciumjonen rör sig mot områden med lägre kalcium). Det bör vara utgångspunkten för en 

betongpåle. Om porerna är större och hänger ihop sker transport genom betydligt snabb-

bare advektion, det vill säga att själva vattnet rör sig och tar med sig kalcium.  

Större sprickor förväntas inte i korrekt installerade pålar men i den övre delen av marken 

kan pålar vara utsatta för mekanisk påverkan i form av våt-torrcykler som kan göra att 

små sprickor bildas. Armering kan då blottas. För att skydda armering mot korrosion kan 

ett tjockare täckskikt av betong anläggas.  

Kända markförhållanden som kan påverka betongpålars geotekniska egenskaper listas ne-

dan. Hur föroreningsspridning påverkas om pålarna delvis bryts ned med tiden är däremot 

inte utrett närmare.  

• Höga koncentrationer av sulfater angriper både cement och armering. Sulfat kan 

reagera kemiskt med cementen så att den bryts ned men även ge mineral-utfäll-

ningar (t ex gips eller ettringit) som förstör cementstukturen och ger sprickor (Pe-

rera mfl., 2005). Vissa typer av cement är motståndskraftiga mot sulfat. 

• Vid höga kloridkoncentrationer kan kloridsalter bildas och ge upphov till sprickor 

(Garvin mfl, 2000; Perera mfl., 2005). Klorid angriper också armering. 

• Sura förhållanden (lågt pH, ca pH <5) bryter ned cement så att den blir mer porös 

och förlorar i styrka (Garvin mfl, 2000). Saltsyra (HCl) och svavelsyra (H2SO4) 

är starka syror som dessutom ger tillskott av klorid och sulfat (se punkterna 

ovan). Magnesium och ammoniumsalter är exempel på föreningar som agerar 

som svaga syror och kan reagera med härdad cement (Garvin mfl., 2000). 

• Organiskt material kan retardera härdning men påverkar oftast inte härdad ce-

ment (Garvin mfl, 2000) (förutom organiska syror). 

• Krom kan bidra till nedbrytning av cement. Hur är inte helt klarlagt (Garvin mfl, 

2000). 

• Mikroorganismer kan påskynda nedbrytning, till exempel genom att sänka pH i 

omkringliggande markmaterial. 
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Någon generell hastighet för nedbrytningsprocesser finns inte kvantifierad för betongpå-

lar, inte heller hur processerna påverkar permeabilitet och föroreningsspridning. Nedbryt-

ningen går dock generellt långsamt. UKEA (2001) refererar till en fältundersökning av 

Matheson och Wain (1989) där pålar som installerats på två före detta gasverkstomter 15-

29 år tidigare undersökts. På ena området var sulfathalterna i jorden höga och pH lågt, på 

det andra fanns höga halter av sulfat, klorid och fenol. Förhållandena ansågs mycket ag-

gressiva mot betong på båda områdena men analyser av pålarna visade endast påverkan 

på pålarnas yta till ca 1 mm djup. 

Vi har inte hittat några studier angående hur föroreningar kan tränga in i betongpålar i ett 

längre tidsperspektiv. Eventuellt finns en del information om föroreningstransport i be-

tong det när det gäller andra användningar (i t ex betonggolv). 

3.3.2 Stålpålar 

Stål korroderar i marken. Eftersom många faktorer påverkar jordens korrosivitet är det 

svårt att förutsäga hur snabbt det går. Sannolikt påverkar under svenska förhållanden 

framför allt syretillgång och fuktförhållanden men till exempel ledningsförmåga (hög 

salthalt), lågt pH och organiskt material i marken kan också inverka (Camitz mfl., 2009). 

Det har gjorts försök att klassa jords korrosivitet baserat på mätningar av redoxpotential, 

resistivitet, fukthalt, pH med mera (Garvin mfl., 2000) men det finns inget vedertaget sätt.  

Pålkommissionen gjorde 2009 en sammanställning av kunskaper och erfarenheter gäl-

lande stålpålars beständighet mot korrosion i jord (Camitz mfl., 2009). Utifrån svenska 

erfarenheter korroderar pålar långsamt i naturliga jordar, normalt <1 mm/100 år (Tör-

nqvist, 2004). I fyllningar däremot kan korrosionen vara 2-4 gånger snabbare, sannolikt 

framför allt på grund av större tillgång på syre (Camitz mfl., 2009).  

Vid design av stålpålar i Sverige tas hänsyn till om korrosion kan påverka hållfastheten 

(Camitz mfl., 2009 och referenser däri). Om det finns risk för korrosion av stålpålar kan 

konstruktionen anpassas därefter, till exempel kan pålen skyddas mot korrosiv jord ge-

nom att ingjutning i cement. I vissa områden finns även risk för så kallad galvanisk kor-

rosion som orsakas av kontakt med ett galvaniskt ädlare ämne (t ex Cu) eller läckströms-

korrosion, som orsakas av strömmar från elektrisk likströmsanläggning (Pålkommiss-

ionen, 2009). För dessa gäller inte normala råd om rostmånens storlek. 

3.3.3 Träpålar 

Träpålar bryts ned om de står ovanför vattenytan, dvs. i kontakt med syre. Impregnering 

kan ge visst skydd men eftersom många impregneringsmedel är miljöfarliga undviks im-

pregnering oftast. Det anges därför i handboken ”Pålgrundläggning” (Olsson och Holm, 

1993) att träpålar inte bör användas över grundvattennivån utan vid användning kombine-

ras med en påle av betong ovan grundvattenytan. Trä som står konstant under vatten an-

ses hålla länge. Ett exempel är Riksdagshuset, som grundlades med träpålar vid sekelskif-

tet 1900. Undersökningar på 1970-talet visade att träet var friskt och utan rötskador 

(Byggnadsstyrelsen, 1981). Några referenser som mer allmänt undersökt träpålars ned-

brytning i lera har dock ej hittats. 
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4. Riskbedömning vid pålning i 
förorenade områden 

För att bedöma vad pålning i förorenad mark medför för risker behöver en riskbedömning 

göras. I vissa fall kan det snabbt visa sig att riskerna är små men i andra fall behövs en 

fördjupad riskbedömning, eller en omplanering så att det går att grundlägga med andra 

metoder. De underlag som används för bedömning av risker och de överväganden som 

gjorts ska oavsett omfattning och resultat dokumenteras, lämpligen genom redovisning i 

en rapport. I rapporten redovisas också eventuella särskilda åtgärder som vidtas och hur 

kvalitetssäkring och -kontroll genomförs (se avsnitt 4.3). Det är viktigt att stämma av be-

dömningarna med tillsynsmyndigheten för miljö/förorenad mark, gärna flera gånger un-

der processen.  

De fallstudier som ingår i SBUF:s rapport visar i flera fall på brister i samordning av 

markarbeten som rör sanering och grundläggning (SBUF, 2019). Utförandet kan ofta ef-

fektiviseras genom att se markarbeten inom området som en helhet. Om tillstånd krävs tar 

det tid att söka och få dessa vilket behöver tas med i planeringen. Ett förslag till process 

illustreras i Figur 4.1 och det underlag som i normalfallet behövs för riskbedömning listas 

därefter i punktform i avsnitt 4.1. 

 

 

Figur 4.1  Flödesschema över riskbedömning vid pålning i förorenade områden. (Inspirerad av figur 
6.1, Risk assessment flowchart i UKEA, 2001.) 
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4.1 Underlag för riskbedömning 

För att bedöma om det föreligger en risk behövs: 

• Information om föroreningssituationen  

o Vilka föroreningar finns i mark och grundvatten och i vilka halter?  

o Vad har föroreningarna för spridningsegenskaper, kan de spridas med 

grundvatten, som ånga eller som fri fas? 

o Föroreningarnas toxicitet/ekotoxicitet? 

• Information om geologiska förutsättningar 

o Geologi. Kunskap om olika marklagers tjocklek, homogenitet och perme-

abilitet. Kommer leran att sluta tätt mot pålen?  

o Grundvatten. Var ligger grundvattenytan? Varierar grundvattennivån 

mycket över året? Grundvattnets gradient och riktning.  

• Information om pålning. Olika metoder och upplägg kan jämföras. 

o Typ av pålar; material, antal, storlek. Långtidsegenskaper? 

o Installationsmetod 

o Eventuella särskilda åtgärder som vidtas för att hindra spridning av/expo-

nering för föroreningar.  

• Identifiera eventuella nya transportvägar. De scenarier som är relevanta för det 

aktuella fallet i avsnitt 3.2 kan användas. Om ytterligare spridningsvägar kan 

uppkomma ska de också bedömas. 

• Identifiera skyddsobjekt som riskerar att exponeras. De scenarier i avsnitt 3.2 

som är relevanta för det aktuella fallet kan användas som utgångspunkt.  

Ovanstående information dokumenteras tillsammans med de överväganden som leder 

fram till val av viss pålnings-/grundläggningsmetod, åtgärder som vidtas för att minska 

riskerna, procedurer för kvalitetssäkring och -kontroll samt avfallshantering, lämpligen i 

en rapport. 

4.2 Åtgärder för att minska risker 

Eftersom omständigheterna är specifika för varje projekt finns det en stor variation i åt-

gärder som kan vidtas för att begränsa de risker som föroreningar medför. En enkel åtgärd 

är att använda pålar med konformad spets. En annan åtgärd kan vara att borra med foder-

rör genom en förorenad fyllning och sedan slå ner pålen genom underliggande lerlager. 

Ytterligare en åtgärd är att sanera mark eller grundvatten innan pålningen utförs.  

Ett antal möjliga åtgärder i olika situationer finns i Bilaga 1 (baseras på Wescott mfl., 

(2003)). Liknande listor finns i SBUF:s och UKEA:s rapporter (SBUF, 2019; UKEA, 

2001) men det går också att tänka sig andra åtgärder. Några saker att uppmärksamma i 

samband med val av särskilda åtgärder listas på nästa sida. 
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Att uppmärksamma i samband med att särskilda åtgärder vidtas för att minska 

riskerna vid pålning i förorenade områden (UKEA, 2001): 

• Medför åtgärderna i sig någon miljöpåverkan? 

• Är åtgärderna tillräckliga för att avvärja betydande miljöpåverkan? 

• Hur kommer åtgärderna att specificeras för att säkerställa att de används och veri-

fieras under installationsarbetet? 

• Hur verifieras att åtgärderna är tillräckliga och vem verifierar? 

• Vilket behov av övervakning finns? 

• Kan åtgärderna påverkas negativt av påföljande byggarbeten? Om ja, hur kan på-

verkan undvikas? 

4.3 Kvalitetssäkring och -kontroll 

I allmänhet ska alla pålningsarbeten utföras under lämplig kvalitetssäkring och -kontroll 

som är noggrant specificerad i kontraktet. Beroende på detaljer i utförandet övervakas 

normalt ett antal parametrar. Kvalitetssäkring av pålningsarbetet är viktigt också för att 

minska riskerna med föroreningsspridning. Även andra procedurer som särskilt berör mil-

jömässiga aspekter kan behöva införas, till exempel kontroll av föroreningshalter i borr-

vätska som används eller jord som tas upp till ytan i samband med pålning. Det är viktigt 

att kvalitetsprocedurerna är relevanta, noggrant specificerade och utförs enligt specifikat-

ion. De som är ansvariga för utförandet behöver förstå syftet med att göra på ett visst sätt. 

I de fall ett långsiktigt övervakningsprogram behövs är det viktigt att initiera det innan 

pålningen utförs för att ha en referens att jämföra med. 

  



Statens geotekniska institut 2019-09-23 

1.1-1201-0064 

 

 
30 

 

  



Statens geotekniska institut 2019-09-23 

1.1-1201-0064 

 

 
31 

 

5. Kunskapsluckor 
Generellt saknas studier av hur föroreningstransport i anslutning till olika typer av pålar 

påverkas i ett längre tidsperspektiv. När pålar installerats kan de ofta stå i över 100 år. 

Hur förutsättningarna för föroreningsspridning utvecklas med tiden omfattar många 

aspekter. Det blir ett samspel mellan pålarnas, markens och föroreningarnas egenskaper 

och för att kunna förutsäga vad som händer med pålar och föroreningar behövs en hel-

hetssyn. Delar av kunskapen finns, till exempel ”tumregler” för hur mycket stålpålar kor-

roderar i svenska jordar (se avsnitt 3.3.2) och en del om åldringsmekanismer i betong (se 

till exempel avsnitt 3.3.1) men det saknas en helhetssyn på systemet. Det finns till exem-

pel inga undersökningar av hur korrosionen påverkar spridning av olika föroreningar och 

inte mycket om i vilken utsträckning föroreningar i ett långtidsperspektiv tränger in i och 

transporteras genom pålar av olika material. Det första man skulle behöva göra är en de-

taljerad konceptuell modell över hur pålar, mark och föroreningar påverkar varandra, för 

att få en överblick och ringa in konkreta kunskapsluckor. En del information som är rele-

vant för den konceptuella modellen borde kunna hämtas från andra verksamheter, till ex-

empel från studier av hur byggnadsmaterial åldras, återvinning av byggnadsmaterial eller 

hur föroreningar trängt in i golv och väggar i förorenade byggnader. Inom det förelig-

gande projektet har det dock inte funnit utrymme att studera denna litteratur närmare.  

Studier som ska undersöka vad som händer på lång sikt (till exempel i ett 100-års-per-

spektiv) medför speciella utmaningar. Med en mekanistisk förståelse av processerna i 

marken kan vi försöka förutsäga vad som händer under olika scenarier genom att sätta 

upp hypoteser. Hypoteserna behöver verifieras. Ett angreppssätt skulle kunna vara att ac-

celerera nedbrytningsprocesser eller simulera sådana och studera hur de påverkar permea-

biliteten i och vid pålar. Ett annat att undersöka gamla pålar och föroreningar i fält. 

En återkommande fråga är hur tjockt det lågpermeabla lagret behöver vara för att det ska 

vara ”säkert” att påla. Denna fråga anknyter till hur tjockt ett lerlager behöver vara för att 

utgöra en tillräcklig barriär oavsett pålning. Det beror givetvis både på lagrets utformning 

och vilka föroreningar det gäller men riktlinjer borde, vid behov, kunna tas fram för olika 

typer av föroreningar, leror och geohydrologiska förutsättningar. Den konceptuella bilden 

i Figur 3.1 kan användas som utgångspunkt. 

I sin vägledning från 2001 konstaterade UKEA att det då saknades publicerade fallstudier 

där pålning medfört föroreningsspridning men att det inte heller finns några studier som 

visar att så inte sker. Utifrån de litteratursökningar som nu genomförts saknas sådana stu-

dier fortfarande. Litteraturgenomgången pekar på att föroreningsspridning i samband med 

pålning i många fall är ett marginellt problem. Fältstudier som bekräftar detta, till exem-

pel genom utökad uppföljning av installerade pålar, skulle behövas. En viktig orsak till att 

fältstudier saknas är förmodligen att de är svårare att utföra än laboratoriestudier. På 

grund av att man inte kan kontrollera förhållandena i fält på samma sätt som i laboratoriet 

är osäkerheterna är ofta betydligt större vilket gör det svårare att påvisa orsakssamband.  

En annan kunskapslucka som identifieras av UKEA är effekten av att installera massun-

danträngande pålar (slagna pålar) i styva överkonsoliderade jordar såsom leriga morä-
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ner/lermoräner. I praktiken är det dock ovanligt att slå ner pålar i morän, i alla fall i Sve-

rige. Eventuellt är detta därför inte det mest prioriterade att undersöka vidare ur ett 

svenskt perspektiv. 

Slutligen är det oklart hur pålning påverkar föroreningsspridning genom torv. Humifie-

rad, kompakterad torv har liksom lera låg hydraulisk konduktivitet men vi har inte hittat 

några studier som tittar på hur pålning genom torv påverkar föroreningsspridning. 



Statens geotekniska institut 2019-09-23 

1.1-1201-0064 

 

 
33 

 

Referenser 

Achleitner, S., Wett, B., McManis, K.L., 2004. Deep Foundations Penetrating Mineral Sealing 
Barriers: Impacts on Hydraulic Flow and Contaminant Transport. Environmental engineering 
science, 21, 231-240. 

Axelsson, G, 2017. Design of piles- Swedish practice, Teknisk PM 1:2017, PÅLKOMMISSIONEN 

Boutwell, G.P., Natarai, M.S., McManis, K.L., 2004. Pile Foundations - An Environmental Problem? 
Piledriver, fall 2004. 

Byggnadsstyrelsen 1981. Riksdagshuset, grundläggning. Byggnadsstyrelsens rapport 149, 1981-
01. 

Camitz, G., Bergdahl U., Vinka, T.G., 2009, Stålpålars beständighet mot korrosion i jord – En 
sammanställning av kunskaper och erfarenheter, Pålkommissionen rapport 105, 
http://www.palkommissionen.org/.  

Englöv, P., Cox, E.E., Durant, N.D., Jorgensen, T.H., Nilsen, J., Törneman, N., 2007. Klorerade 
lösningsmedel – Identifiering och val av efterbehandlingsmetod, rapport 5363 inom 
kunskapsprogrammet Hållbar sanering, NV 2007. 

Hayman, J.W., Adams, R.B., Adams, R.G., 1993. Foundation Piling as a Potential conduit for 
DNAPL migration. 93-MP-23.01, Air and Waste Management association. 

Garvin, S., Hartless, R., Smith, M., Manchester, S., Tedd, P.,2000. Risks of contaminated land to 

buildings, building materials and services - A literature review. R&D Technical Report P331. Häm-

tad från http://ea-lit.freshwaterlife.org/archive/ealit:4479 

Klaassen, R., 2008. Water flow through wooden foundation piles: A preliminary study. International 

Biodeterioration & Biodegradation 61, 61–68 

Larsson, R., 2008. Jords egenskaper, SGI Information 1, Linköping 2008 

Matheson, N.C. & Wain, D.E., 1989. Methods of Constructing Piles on Heavily Contaminated Sites. 
Proceedings of the 3rd International Conference of Piling and deepFoundations. London. AA 
Balkema: Rotterdam.  

Moren, I., 2014. Lerlagers tätande förmåga och inverkan på transporten av klorerade 
lösningsmedel i förorenade områden, Examensarbete Uppsala Universitet 2014 

NV, 1999. Metodik för inventering av förorenade områden. NV rapport 4918. 

NV, 2009, Riskbedömning av förorenade områden, en vägledning från förenklad till fördjupad 
riskbedömning, NV rapport 5977. 

Perera, A.S.R., Al-Tabbaa, A., Reid, JM., Johnson, D., 2005. State of practice report UK 
Stabilisation/Solidification treatment and remediation – Part V: Long-term performance and 
environmental impact. http://www-starnet.eng.cam.ac.uk/SoP%20Reports/SoP%205.pdf  

Pålkommissionen 2018, Pålstatistik för Sverige 2017, information 2018:1, Stockholm 2018, 
http://www.palkommissionen.org/ 

Satyamurthy, R., Nataraj, M.S., MaManis, K.L., Boutwell, G.P.,2008. Investigations of Pile 
Foundations in Brownfields. J. Geothech Geoenviro. Eng., 10, 1469-1475. 

SGF, 2012. Klorerade lösningsmedel i mark och grundvatten – Att tänka på inför provtagning och 
upphandling. SGF rapport 2:2011. 

Olsson, C. och Holm, G.,1993. Pålgrundläggning, Svensk byggtjänst och SGI 1993. IBSN 91-7332-
663-1 

Trafikverket, 2016, Krav Brobyggande TDOK 2016:0204. Version 2.0, 2018-06-20 

Törnqvist, J., 2004. Korrosion på stålrörspålar. Dimensionering utgående från empiriskt material. 

ISBN 952-5004-54-6. VTT. Bygg och transport, Esbo. 

http://www-starnet.eng.cam.ac.uk/SoP%20Reports/SoP%205.pdf


Statens geotekniska institut 2019-09-23 

1.1-1201-0064 

 

 
34 

 

UK Environment Agency, 2001. Piling and Penetrative Ground Improvement Methods on Land 
Affected by Contamination: Guidance on Pollution Prevention (Report). National Groundwater & 
Contaminated Land Centre report NC/99/73, maj 2001. 

UK Environment Agency, 2002. Piling into contaminated sites (Booklet). National groundwater and 
Contaminated Land Centre, februari 2002. 

UK Environment Agency,2006. Piling in layered ground: risks to groundwater and archaeology 
Science Report SC020074/SR 

US EPA, 2002:1. Final Report: Deep Foundations on Brownfields Sites. Hämtad på 
https://www.epa.gov/, 2017-10-06.  

Westcott, F.J., Smith, J.W.N och Lean, C.M.B., 2003. Piling in contaminated ground: environmental 
impacts, regulatory concerns and effective solutions. Engineering Geology, 70, 259–268. 

 

https://www.epa.gov/


Statens geotekniska institut 2019-09-23 

1.1-1201-0064 

 
 
 

1 (9) 
 

   

 

Bilagor 

 

 

 

 



Statens geotekniska institut 2019-09-23 

1.1-1201-0064 

 
 
 

2 (9) 
 

  



Statens geotekniska institut 2019-09-23 

1.1-1201-0064 

 
 
 

3 (9) 
 

1. Litteraturssammanfattning 

1.1 Publikationer från Storbritannien / UK Environmental 
Agency 

Brittiska Naturvårdsverket, UK Environment Agency (UKEA) har tagit fram en vägled-

ning om pålning i förorenat område (UKEA, 2001). I en senare publikation undersöks 

även risker för grundvatten och arkeologiska fynd vid pålning (UKEA, 2006). I den se-

nare rapporten redovisas laboratorieförsök som undersöker deformation av jorden under 

och efter installation av pålar samt permeabilitet runt pålar efter installation. 

I den brittiska vägledningen (UKEA, 2001) konstateras att val av pålningsmetod omfattar 

en mängd platsspecifika överväganden och att det därför inte går att ge generella rekom-

mendationer för pålning i förorenade områden. I vägledningen presenteras en arbetsgång 

för platsspecifik bedömning av risker i samband med pålning i förorenade områden och 

val av lämplig pålningsmetod samt förslag på åtgärder för att begränsa eller förhindra för-

oreningsspridning (mitigation measures). Arbetsgången illustreras i ett flödesschema. 

Vägledningen innehåller även förslag på innehåll i en rapport för att dokumentera arbetet 

(en så kallad Foundation works risk assessment report). I rapporten ska de metoder och 

åtgärder som används motiveras. 

När det gäller spridning av föroreningar konstaterar UKEA att det är viktigt att vara upp-

märksam på om: 

• ett lågpermeabelt skikt penetreras av pålarna, 

• pålarna sammanbinder två tidigare åtskilda akviferer, 

• föroreningen ligger ovan en akvifer,  

• det aktuella området ligger inom vattenskyddsområde,  

• grundvattnet har god kvalitet,  

• pålen går igenom grundvattenytan,  

• geologin är sprickig eller  

• man arbetar nära ett ytvatten dit vatten från borrkax kan rinna av. 

 

I vägledningen identifieras sex olika riskscenarier, se Tabell B1. 
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Tabell B1. Riskscenarier vid pålning i förorenade områden enligt UKEA (2001). 

Scenario Beskrivning av scenario 

1 Ett lågpermeabelt lager penetreras. Risk att preferentiella flödesvägar skapas och möjliggör 
transport av förorening till en underliggande akvifer.  

2 Ett lågpermeabelt ytlager (tex deponitäckning) penetreras. Risk att preferentiella flödesvägar 
skapas som möjliggör transport av deponigas eller förångade föroreningar till ytan. 

3 Förorenad jord tas upp till ytan i samband med installation av pålar och medför risk att de 
som arbetar på platsen exponeras för förorening. 

4 Direkt kontakt mellan pålar och förorenad jord eller förorenat lakvatten medför risk att 
material i pålarna bryts ned och potentialen för föroreningstransport ökar.  

5 Risk att förorenad jord förs ned i en undre akvifer under installation av pålar. 

6 Risk för förorening av grundvatten och sedermera ytvatten av betong, cement eller grout 
som injekteras. 

 

Riskscenarierna diskuteras utifrån den föreslagna arbetsgången och risker som kan upp-

komma vid användande av olika pålningstekniker i respektive scenario.  

Vägledningen uppmärksammar också att kvalitetssäkring och -kontroll (benämns 

QA/QC) är viktiga redskap i arbetet. Ofta är den kvalitetssäkring och -kontroll som krävs 

för de geotekniska aspekterna även viktiga för att minimera miljöpåverkan. Till exempel 

kan pålar som inte är i nära kontakt med omgivande jord medföra både stabilitetsproblem 

(särskilt kohesionspålar) och att preferentiella flödesvägar där förorening kan transporte-

ras skapas.   

UKEA föreslår att riskbedömningen dokumenteras i en rapport ”Foundation works risk 

assessment report” med nedanstående innehåll: 

• Introduktion till platsen och behov av pålning 

• Initialt val av pålningsmetod 

• Identifiering av möjlig negativ miljöpåverkan 

• Platsspecifik bedömning av riskerna för identifierade skyddsobjekt (receptors), 

både existerande risker och risker som uppkommer vid pålning i form av kopp-

ling föroreningskälla-transportväg-skyddsobjekt (source-pathway-receptor, SPR-

linkages) 

• Redogörelse för förändringar av förordad pålningsmetod eller andra åtgärder för 

att minska risker under pålningsarbeten. 

• Lämpliga QA/AC procedurer, eventuellt omfattande etablering av ett program för 

långtidsövervakning av grundvatten 

• Motivering av vald metod för grundläggning med avseende på geotekniska, eko-

nomiska och miljömässiga hänsyn. 

I rapporten (UKEA, 2001) konstateras att akademisk forskning inom området nästan helt 

saknas, liksom fältförsök. Kunskapsluckor som nämns är: 

• Hur massundanträngande pålar påverkar impermeabla lager. Hur påverkas tjocka 

lager jämfört med tunna? Både transport av vatten och gas behöver undersökas. 

• Hur påverkar massundanträngande pålar styva och överkonsoliderade jordar? 
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• Gränssnittet mellan ej massundanträngande pålar och jorden. Eventuell förore-

ningstransport påverkas förmodligen mycket av installationsmetod. Till exempel 

behöver riskerna för grundvattentransport i tillfälliga foderrör innan pålar gjuts 

undersökas närmare. 

Vägledning från UKEA finns också presenterat i förkortad och förenklad form i en bro-

schyr (UKEA, 2002). 

Rapporten från UKEA 2006 fokuserar på risken att förstöra arkeologiska fynd vid install-

ation av pålar men diskuterar också risker för grundvatten. I rapporten undersöks med 

hjälp av laboratorieförsök och modellering en del av de kunskapsluckor som identifiera-

des i vägledningen från 2001 (UKEA, 2001). Deformationer och permeabilitet runt runda 

stålpålar, H-formade stålpålar och CFA-pålar studeras. Man tittar också på hur mycket 

jord som följer med pålen ner från överliggande jordlager ner i och igenom ett lerlager. I 

rapporten finns många illustrativa foton och skisser från försöken. Slutsatserna blir olika 

för olika typer av pålar och sammanfattas i Tabell B2. 

 

Tabell B2. Sammanfattning av resultat från UKEA (2006). 

Typ av påle Resultat 

Rund stålpåle med platt 
ände (pålspets), slås 

ned 

Hur lera deformeras vid pålning beror delvis på lerans egenskaper men generellt 
påverkas in mer än maximalt 1,5 påldiameter runt pålen. En del material som 

trycks ned med botten av pålen dras av mot omgivande lerlager och lägger sig 
runt pålen. Endast en liten mängd material följer med ner genom lerlagret. I vil-
ken utsträckning material dras ned beror även på lerans egenskaper. I försöken 

ökade inte permeabiliteten om lerlagret var med än 2 ggr pålens bredd. 

H-formad påle, slås ned Ger mindre deformationer än runda pålar. Ytan i botten är liten och i princip 
ingen jord dras med den vägen men material kan fastna i H:et och dras med ner. 
Permeabiliteten ökade i försöken till följd av det. Tidigare (Boutwell et al. 2000) 
har detta sannolikt felaktigt hänförts till att det laterala trycket för en H-påle blir 
mindre än för tex en rund påle. (H-sektion kan däremot vara bra i arkeologiska 

sammanhang.)  

CFA-påle, injekterad 
påle 

Ger också små mindre deformationer. Experiment i laboratorieskala var svårare 
att utföra men utifrån dem ökar inte permeabiliteten om lerlagrets tjocklek är mer 

än 2 ggr pålens diameter förutsatt att pålen installeras på rätt sätt. 

 

I studien användes relativt lösa leror. Det påpekas att det behövs mer försök med spröda 

(brittle) leror, sprickiga (fissured) leror och starkt överkonsoliderade leror. I dessa kan 

sprickor bildas. 

I en vetenskaplig artikel (Wescott et al., 2003), redovisas samma metodik som i den brit-

tiska vägledningen från 2001. Wescott et al., (2003) sammanfattar ett antal åtgärder för 

att undvika föroreningsspridning, kopplat till de olika scenarierna, se Tabell B3. 
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Tabell B3. Några möjliga åtgärder kopplat till scenarierna 1-6 i Tabell B1 (efter Wescott mfl., 2003). 

Åtgärd Relevanta scenarier 

Använda alternativ metod/variant av metod för att påla/stabilisera 1, 2, 3, 5, 6 

Grundlägga ytligare, dvs utforma pålningen så att man inte når ned till undre 
akvifer  

1, 5, 6 

Remediera ytligt liggande grundvatten innan pålning 1 

Sänka grundvattenytan permanent  1 

Immobilisera eller remediera föroreningar i jord som pålar passerar 1, 3, 5 

Hindra infiltration i eller grundvattenflöde genom förorenad jord 1 

Använd bentonit under installation 1, 2 

Installera gasuppsamlings eller -ventilationssystem, gastäta membran etc un-
der golv i byggnader 

2 

Etablera lämpliga hälso-, säkerhets och avfallshanteringssystem för arbeten i 
förorenad jord 

3 

Använda alternativt material i pålar (t ex sulfatresistent cement) 4 

Belägga pålar med skyddande material 4 

Använda permanenta eller tillfälliga foderrör (casings) 4, 6 

Använda påle med spetsig eller konvex ände eller pålsko 5 

1.2 Publikationer från USA / US EPA 

I en tidig rapport av Hayman med flera (1993) redovisas försök i bänkskala som undersö-

ker hurvida DNAPL (Dense non-aqueus liquid) riskerar att spridas om man pålar genom 

en ytlig akvifer ner i en djupare liggande akvifer. I försöken används en stålpåle och en 

obehandlad träpåle, båda runda med koniska ändar. Det konstaterades att mängden 

DNAPL som drogs ned med med pålen då den slogs ned var begränsad. Stålpålen slöt tätt 

mot omgivande lera och man såg ingen transport av DNAPL längs pålen under projektets 

gång (40 dagar). Däremot kunde DNAPL transporteras genom den obehandlade träpålen. 

Amerikanska motsvarigheten till Naturvårdsverket, US EPA, har haft ett forskningspro-

jekt “Deep Foundations on Browfield Sites” (US EPA, 2002:1), som pågick 1998-2002 

och följdes upp med ytterligare projekt (US EPA 2002:2) som skulle pågå till 2004. På 

US EPA:s webbplats finns endast korta sammanfattningar men i varje fall en del av de 

data som slutsatserna grundar sig på har senare publicerats vetenskapligt av forskare som 

medverkat (till exempel Boutwell et al. (2000) och Satyamyrthy et al. (2008)). 

Slutsatserna hos US EPA (2002:1) baseras på undersökningar av trä- och stålpålar. Man 

skriver att slagna pålar (driven piles) kan användas även i förorenade områden utan nega-

tiv miljöpåverkan om rätt typ av pålar och installationsmetoder väljs. Pålarna ska vara av 
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lågpermeabelt material och massundantränganade för att utveckla ett lateralt tryck som 

stänger flödesvägar runt pålen. En spetsig pålspets reducerar den direkta transporten av 

förorening vid installation till en försumbar nivå. Samma slutsatser som i US EPA, 

2002:1, presenteras i en populärvetenskaplig artikel i en branschtidskrift (Boutwell mfl., 

2004). Där förs fram att myndigheterna haft höga krav på dyra åtgärder för att undvika 

risken att kontaminera underliggande akviferer. 

I US EPA (2002:2) görs uppföljande undersökningar av betongpålar. Dessa undersök-

ningar verkar inte ha resulterat i några “officiella” rekommendationer. Däremot baseras 

förmodligen en vetenskaplig artikel av Satyamurthy med flera (2008) på resultat från 

detta projekt. I artikeln presenteras laboratoriestudier och modellering med fokus på be-

tongpålar. Hur riskerna för föroreningsspridning beror av pålarnas form, installationssätt 

och penetrationsdjup undersöks. Man tittade både på borrade platsgjutna (cast-in place) 

och slagna förtillverkade (precast) pålar. I försöken tillsattes en saltlösning för att följa 

föroreningstransport och den elektriska konduktiviteten mättes för att detektera saltlös-

ningen. Slutsatsen blev att det kan finnas större potential för föroreningsspridning runt 

platsgjutna än runda slagna pålar, särskilt under själva installationsskedet. Massundan-

trängande pålar ger bättre tätning runt pålen, särskilt för pålar med större diameter (eg. 

volym i förhållanden till ytarea). Det fanns också större potential för föroreningsspridning 

runt fyrkantiga än runda pålar. Pålar som penetrerar mindre än 95 % av ett lågpermeabelt 

lager påverkar inte föroreningsspridningen. Pålar som inte når ned till ett fast underlag 

ger dock inte samma bärkraft. Satyamurthy har också skrivit en avhandling, Investigat-

ions of Pile Foundations in Brownfields (Satyamurthy, 2005). Slutsatserna i avhandlingen 

är desamma som i artikeln. 

I en vetenskaplig artikel från 2004 undersöker Achleitner med flera i laboratorieförsök 

om det bildas preferentiella flödesvägar som ökar permeabiliteten vid pålning. Pålarna in-

stallerades genom lagerföljden sand/lera/sand. Natriumkloridlösning (koksalt, NaCl) med 

visst övertryck användes för att spåra eventuellt flöde genom lerlagret. Det undre sandlag-

ret delades med barriärer in i tre zoner för att kunna urskilja området närmast pålen. Fyra 

olika pålar testades: en rund stålpåle, en H-formad stålpåle, en obehandlad träpåle och en 

behandlad träpåle. Försöken pågick i 60 dagar och enligt resultaten kan flödet längs pålar 

minimeras med rätt form på pålen. Slutsatsen var att stora massundanträngande pålar utö-

var tillräckligt tryck på jorden för att stänga flödesvägar nära pålen. Transporten av natri-

umkloridlösning ökade något vid pålning med H-formad påle och träpåle. Rund stålpåle 

trängde undan 6 gånger mer jord än motsvarande H-formad stålpåle. När det gäller ökad 

transport vid användning av träpålar beror den troligen på transport genom själva träet. 

1.3 Andra publikationer 

Karkush and Kareem (2015; 2016) har undersökt vilken påverkan ett förorenat vatten 

(pH 2,65 och hög salthalt) har på geotekniska egenskaper hos lerig jord och aluminium-

pålar. Jordens mekaniska egenskaper, tex skjuvhållfasthet (shear strength) påverkades ne-

gativt. Förhållandena under försöken var (för svenska förhållanden) extrema. 

Ytterligare publikationer som citeras i litteraturen som vi inte haft tillgång till: 

McManis, K. L., Nataraj, M. S., Boutwell, G. P., and Achlietner, S. 2002. “Deep foundations in grayfields.” Re-

search Rep. No. 2002-1, Schlieder Urban Environmental Systems Center, Univ. of New Orleans, New Orleans. 
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Kamon, M. T., Katsumi, T., Inui, T., and Hamada, S. 2005. “Environmental acceptability of the installation of piles 

through the bottom clay barrier at coastal landfill sites.” ASCE Geotechnical Special Publication No. 142, ASCE, 

Reston, Va. 

Nataraj, M. S., McManis, K. L., Boutwell, G. P., and Satyamurthy, R. 2004. “Deep foundations in Brownfield areas: 

A continuing investigation.” Research Rep. No. 2004-01, Schlieder Urban Environmental Systems Center, Univ. of 

New Orleans, New Orleans. 
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