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Sammanfattning 
	
	
Efterfrågan av grundförstärkningsarbeten har ökat markant och blir alltmer vanligare runt 
om i världen. I dagsläget finns ett flertal lösningar till sättningsskador, och likaså även de 
olika faktorerna som avgör vilken som är lämpligast att använda. I Sverige är pålning och 
betongförstärkning de vanligaste metoderna, men även användning av geopolymer blir 
alltmer populär åtgärdsplan mot sättningsskador. 
Lösningen till sättningsskador i sig, är att förstärka grunden som konstruktionen är byggd på. 
Problematiken är att metoderna som finns för att lösa sättningsproblem idag är komplicerade 
och dyra att utföra.  
  
Geopolymermetoden är en teknologi som baseras på att injektera geopolymeren ner i marken 
som har då i uppgift att förstärka marken det byggs på genom en svällande effekt. Metoden 
anses vara extremt effektivt och störningsfritt då reparationen sker utan att påverka 
omgivningen runtomkring.  
 
Detta examensarbete handlar i helhet om hur effektivt geopolymerteknologin är i jämförelse 
till andra traditionella grundförstärkningmetoder, som exempelvis pålning. Jämförelsen i sig 
har större fokus på de ekonomiska och tekniska aspekterna av respektive metod, med en 
lättare inblick på miljöpåverkan.    
 
Då det byggs mer, blir det vanligare att man bygger runt mark med sämre förutsättningar, 
vilket gör att utvecklingen av förstärkningsmetoderna och markstabilisering blir väsentlig för 
att åtgärda framtida sättningsproblem.   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Nyckelord:	Sättningsskador,	pålning,	geopolymermetoden,	grundförstärkningslösningar		
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Abstract 
 
 
Demand for foundation reinforcement has increased significantly and is becoming more and 
more common around the world. Today, there are several solutions for settlement damages, 
as well as the various factors that determine which one is most suitable. In Sweden, piling and 
concrete reinforcement are the most common methods, but the use of geopolymer is also 
becoming increasingly popular action plan against settlement damages. 
The solution to settlement damage itself is to reinforce the soil on which the structure is built. 
The major problem is that the methods available for solving settlement problems today are 
complicated and expensive to perform. 
  
The geopolymer method is a technology based on injecting the geopolymer into the soil, which 
is then responsible for reinforcing it by a swelling effect from it’s chemical reaction. The 
method is considered extremely efficient and with no major interference to the surrounding 
enviroment when repair occurs. 
 
This thesis deals with the effectiveness of the geopolymer technology in comparison to other 
traditional basic reinforcement methods, such as piling. The comparison itself is more focused 
on the economic and technical aspects of each method, with a slight insight into it’s 
environmental impact. 
 
When we build more, it becomes more common to build on soil with poorer conditions, which 
means that the development of reinforcement methods and ground stabilization becomes 
essential for future settlement problems. 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Keywords:	Settlement	damages,	piling,	geoplymer	metohd,	foundation	reinforcements	
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Förord 
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1	Inledning	
	
	

	1.1	Bakgrund	
	
Sättningsskador i våra byggnader, anläggningar och infrastruktur är ett problem som 
upprepar sig genom tiden. Orsaken till dessa skador kan vara många, och behöver inte 
nödvändigtvis vara ett konstruktionsfel. Markförhållanden kan ändras genom tiden via 
exempelvis klimatförändringar, som i sig kan orsaka att markens bärförmåga försämras.  
 
Den uppenbara lösningen till sättningsskador är att förstärka marken som konstruktionen är 
byggd på. Problematiken med att genomföra ett grundförstärkningsarbete, är att det är en 
komplicerad och kostsamt process. Detta gör att valet av rätt metod som skall tillämpas är 
väsentlig gällande den ekonomiska aspekten, samt för beständigheten av det utförda arbetet. 
 
En sättningsskada är när grunden till en konstruktion, eller del av grunden, sätter sig och 
orsakar instabilitet. Då hela byggnaden sätter sig jämt, uppstår sällan problem men ifall ett 
hörn börjar sjunka snabbare än ett annat, uppstår det spänningar och sprickor i strukturen 
(Uretek, 2014). Det finns diverse metoder för att kunna identifiera om konstruktionen utsätts 
för sättningsproblem. Ett vanligt tecken på sättningsskador är just uppkomsten av sprickor i 
väggar och golv, men även ojämnheter på strukturen som kan orsaka att dörrar och fönster 
fastnar. När ett sättningsproblem har identifierats, måste den åtgärdas. Detta görs genom att 
förstärka grunden.  
 
Den vanligaste grundförstärkningsmetoden är pålning och används oftast för att överföra last 
från en ovanliggande konstruktion, förbi lösa jordlager ned till bärkraftiga jordar. Pålning i sig 
utgör den största andelen av de grundförstärkningsarbeten som utförs i Sverige idag.  
Inom pålningsmetodiken finns det olika varianter och material som används beroende på 
vilka markförhållanden som råder i den bestämda byggplatsen. 
 
En annan metod som används idag är injektering av geopolymer ner i marken. Principen och 
processen av geopolymerteknologin är väldigt annorlunda i förhållande till pålning. 
Geopolymerteknologin utförs av grundförstärkningsföretag som specialiserar sig i ämnet och 
utgör beräkningar för att använda rätt mängd vid given sättningsproblem.       
 
Det som presenteras i detta examensarbete är en allmän inblick på de 
grundförstärkningsmetoderna som används idag, och göra en jämförelse mellan dessa. Den 
ger även en bredare insyn för den geotekniska delen då den är väsentlig för valet av 
grundförstärkningsmetod. 
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1.2	Syfte	och	mål	
	
Syftet med detta examensarbete är att göra en allmän jämförelse av geopolymerteknologin 
gentemot pålning som grundförstärkningsmetod. I rapporten beskrivs för- och nackdelar med 
respektive metod med avsikten att kunna avgöra vilken som är lämpligast gällande 
grundförstärkning, ur en tekniskt och ekonomiskt perspektiv. 
	
	

1.3	Avgränsningar	
 
I detta examensarbete har följande avgränsningar gjorts: 
 

- Detta examensarbete begränsas till att jämföra grundförstärkning gällande befintliga 
konstruktioner och inte för nyproducerade konstruktioner. 

- Analysen kommer att omfatta enbart grundförstärkningslösningar som används i 
Sverige. 

- Jämförelsen sker enbart ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv, med lätt inflyt på 
miljöpåverkan.  

	
	

	1.4	Metod	och	material	
	

För skrivningen till detta examensarbete så har informations samlats via digitala källor, 
litteratur, tidigare studier och rapportskrivningar, som är relevanta till ämnet. Som 
komplement till litteraturstudien har även intervju genomförts till erfarna och kunniga 
företaget Stab Tech som arbetar med grundförstärkningsarbeten med geopolymer metoden.   
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2	Geoteknik,	jordart	&	sättningsskador	
	
	

2.1	Geoteknik	
	
Sättningsskador	kan	ske	på	olika	sätt	och	för	att	veta	orsaken	måste	en	geoteknisk	undersökning	
göras.	Geoteknik	är	läran	om	jords	och	bergs	tekniska	egenskaper	samt	hur	man	använder	den	
kunskapen	vid	planering	och	byggande,	inklusive	tekniska	lösningar	och	byggmetoder	(SGI,	
2016).	En	geoteknisk	undersökning	är	nödvändigt	vid	nybyggnation,	men	även	vid	utförande	av	
ett	grundförstärkningsarbete.	Detta	är	essentiellt	för	att	veta	vad	jorden	har	för	egenskaper.	I	en	
geoteknisk	undersökning	blir	det	möjligt	att	veta	vad	det	är	för	typ	av	jordart,	hur	den	är	lagrad,	
grundvattennivå	och	även	kunna	avgöra	jordens	kapacitet	till	att	bära	laster.	Man	beräknar	också	
vilka	förstärkningar	som	krävs	för	att	jorden	ska	bära	de	laster	den	kommer	att	utsättas	för	och	
för	att	sättningar,	ras,	skred,	slamströmmar	samt	erosion	ska	undvikas	(SGI,	2016).		
	
Med	avseende	till	detta	kan	man	konstatera	att	en	geoteknisk	undersökning	är	en	viktig	del	vad	
gäller	valet	av	grundförstärkningsmetod.	Även	om	det	kan	finnas	tidigare	utförda	geotekniska	
undersökningar,	så	är	det	ändå	rådligt	att	verkställa	nya	förutsättningar.	Om	en	konstruktion	blir	
utsatt	för	sättningsskada	är	det	potentiellt	sannolikt	att	egenskaperna	i	marken	har	förändrats	
med	tiden.		
	
	

	2.2	Geoteknisk	undersökning:	metoder,	utredning	&	genomförande	
		
Beroende av den geotekniska frågeställningen och hur geologin på platsen ser ut används 
olika undersökningsmetoder (SGI, 2016). Då en geoteknisk undersökning är viktig för att 
avgöra grundförstärkningsmetod, likaså är valet av själva undersökningen.  
	
Att utforma och genomföra en grundläggning eller en jordförstärkning omfattar vanligen 
följande moment: 
 

- Inventering av tillgänglig relevant information 
- Bedömning av vilka geotekniska frågor som behöver utredas 
- Geotekniska undersökningar i fält och laboratorium 
- Val och utformning av grundkonstruktion, grundläggning, jordförstärkning eller 

annan geoteknisk åtgärd 
- Planering, genomförande och kontroll av de geotekniska åtgärderna 
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Figur 1: Bild på utförande av en geoteknisk fältundersökning. Källa: 
swegeo.se/undersökningsmetoder, 2016.  
	
	
En geoteknisk utredning inleds med en genomgång av tidigare utförda geotekniska 
undersökningar och den information och erfarenhet om jordlager- och markförhållanden som 
lämnats från tidigare arbeten med grundläggning i området (SGI, 2016). Att ha tidigare 
utförda geotekniska undersökningar är bra utgångspunkt och stor fördel för att veta vilken 
undersökningsmetod som skall tillämpas. En annan viktig punkt är att skapa rätt 
frågeformulering för att utredningen ska bli så specifik som möjligt. När man fått en 
översiktlig bild av de geotekniska förhållandena på platsen är det dags att formulera de 
specifika frågeställningarna som gäller för projektet (SGI, 2016).  
Det kan handla om: 
 

- Stabilitetsfrågor med risk för markbrott med skred eller ras 
- Markens bärighet med risk för långsamma sättningar över tid 
- Risk för omgivningspåverkan i känsliga miljöer 
- Särskilda utmaningar med djupa schakter 

	
	
När själva bakgrundsinformationen och frågeställningen är fullbordade är det lämpligt att 
börja med den geotekniska undersökningen. Valet av undersökningsmetoden och 
omfattningen av undersökningarna bestäms av en mängd olika faktorer: jordart, 
grundvattenförhållanden, syftet med undersökningen, krav på noggrannhet i dimensionering 
och beräkningar (Ulf Bergdahl, Geotekniska undersökningar i fält, 1984). Genomförandet av 
själva undersökningen kan variera beroende på frågeställningen man har, då en geoteknisk 
undersökning kan göras i olika syften.  
Vid grundförstärkningsarbeten är målet med undersökningen att veta vad som har orsakat 
sättningsproblematiken. 
Det vanligaste är att man gör en så kallad geoteknisk fältundersökning. Detta går ut på att 
man utför borrningar i marken med olika typer av mätutrustningar. Vanligtvis görs detta i 
flera punkter på byggplatsen för att få flera exemplar som i efterhand skall undersökas. De 
borrproverna skickas sedan till laboratorium för att analysera markens egenskaper och 
sammansättning. 
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2.3	Jordarter	i	Sverige		
 
Vid grundförstärkningsarbete är det viktigt att veta vilken jordart det handlar om. Detta avgör 
till stor del vilken typ förstärkningsarbete som skall utföras. Det finns jordarter som har mer 
tendens att orsaka sättningsproblem i framtiden än andra. Typiska sådana jordar är de flesta 
glaciala och postglaciala leror, torv, gyttja samt mellanjordarter som silt och finsand i 
deltaområden (Handbok i pålgrundläggning, 1993). Dessa jordarter har avsevärt sämre 
bärförmåga än andra, och risken för framtida sättningsproblem är betydligt högre. 
Grundläggning med pålar kan även vara aktuell i löst lagrade friktionsjordar t ex i randzoner 
till rullstensåsar (Handbok i pålgrundläggning, 1993). 
 
 
 
 
 

 
Figur 2: Bild på jordarter, uppdelade enligt kornstorlek. Källa: swegeo.se/jordarter, 2016. 
 
 
 
Den vanligaste jordarten i Sverige är	morän och utgör hela 70 % av marken i hela landet, 
varav 49 % är så kallad medelkorniga moräner och 12 % är finkorniga moräner. Resterande 9 
% utgörs av grovkorniga moräner. Jordarterna i sig delas upp beroende på dess kornstorlek 
och benämns efter den dominerande kornfraktionen som den består av.    
 
Kornstorleken i den givna jordarten avgör en del vad gäller jordens tekniska egenskaper och 
dess hållfasthet. 
Mer finkorniga jordarter som exempelvis lera kallas för kohesionsjord och jordarter med 
grövre kornfraktion kallas för friktionsjord. Dessa termer kommer att förklaras längre fram i 
kap: 2.3.1.  
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Figur 3: SGU:s Jordartskarta. Fördelning av de dominerande jordartsklasserna i Sverige. Källa: 
markinfo.slu.se, 2016. 
	
	
	

2.3.1	Kohesionsjord	&	friktionsjord	
	

När man beskriver mineraljords geotekniska egenskaper skiljer man mellan begreppen 
friktionsjord och kohesionsjord för att ange hur hållfastheten i jorden byggs upp (SGI, 2016). 
Kohesionsjord är jordarten där partikelsammanhållningen domineras av kohesionskrafter. 
Kohesionen, som utgörs av molekylära attraktionskrafter mellan de mycket små partiklarna i 
finjorden, medför att jordpartiklarna hittar samman (SGI, 2016). Exempel på kohesionsjord 
är ler och även silt kan ha kohesionsjordsegenskaper.  
Friktionsjord däremot avser de jordart med större kornfraktion. Hållfastheten i dessa 
jordarter byggs upp av de friktionskrafterna som bildas mellan	jordkornen. Friktionsjord 
tappar stor del av sin hållfasthet om den befinner sig under grundvattennivå då 
friktionskrafterna minskar.	
Om lutningen för en slänt i friktionsjord ökas tills den överstiger friktionsvinkeln – 
exempelvis vid schaktning eller genom erosion – övergår partiklarna från vila till att rulla över 
varandra och ras uppstår (SGI, 2016).  
	
	
	

																										 	
Figur 4 och 5: Rasvinkel vid friktionsjord, molekylär attraktion mellan jordpartiklar. Källa: 
swegeo.se, 2016.	 
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2.3.2	Permeabilitet	&	kapillaritet	
	
Kornfördelningen kan tala om en hel del vad gäller jordens sammansättning och egenskaper. 
Den kan exempelvis tala om jordens permeabilitet och kapillaritet.  
Permeabilitet är jordens förmåga att släppa igenom vatten. Finkornig jord i sig har låg 
permeabilitet vilket innebär att dessa jordarter har svårt att låta vattnet att rinna igenom. 
Permeabilitet kan beskrivas som den hastigheten vattnet kan förflytta sig i jorden. Jordarter 
med högre kornstorlek som exempelvis sand, grus och sten har högre permeabilitet då vattnet 
har lättare att rinna igenom utan att bli stående. När permeabiliteten är större än 0,1 mm per 
sekund betecknas materialet som självdränerande, medan material med lägre värde än 0,001 
mikrometer per sekund anses som täta (SGI, 2016).  
	
	
	

	
Figur 6: Bild som visar permeabilitet beroende på jordartens kornstorlek. Källa: 
slideshare.net/jordarter och jordmåner, 2015.  
	
	
Kapillaritet är en vätskas förmåga att, till följd av ytspänning, stiga eller hållas kvar i ett rör 
eller ett poröst material, t ex ett jordmaterial (SGI, 2016). Det är kapillärkrafter som driver 
vätskan genom de hålrummen som finns mellan kornen, även kallade kapillärer. Den 
maximala stighöjden är då vattnet inte längre fyller dessa hålrum som bildas mellan 
jordkornen. Detta kallas även för jordens kapillaritet.  
De normalt tjällyftande jordarnas kapillaritet ligger mellan 2 och 10m (SGI, 2016). Om detta 
jämförs med exempelvis med kapillaritet för grus som är 0 – 5 cm, så kan man konstatera att 
grus är användbart som kapillärbrytande skikt. 
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Figur 7: Bild som visar kapillaritet i jorden. Källa: slideshare.net/jordarter och jordmåner, 2015.		
				
	

2.3.3	Ler	
	
Ler är en finkornig jordart. Det är en jordart som innehåller mer än 40 viktprocent finjord och 
där minst 40 procent av finjorden utgörs av lerpartiklar (SGI, 2016). Över 15 % av vikten 
består av partiklar med diametern mindre än 0,002mm. Eftersom lerpartiklarna är mindre än 
0,002 mm i diametern kan de inte urskiljas med blotta ögat och knappt ens med ett vanligt 
mikroskop (SGI, 2016). Hus, byggnader eller andra typer av konstruktioner som är byggda på 
lera har hög tendens till framtida sättningsskador, medan andra jordarter med större 
kornfraktion anses vara bättre ur en byggteknisk synpunkt.  
Leran i sig har extremt låg permeabilitet vilket betyder att genomsläppligheten av vatten i 
lerjord är väldigt låg.  Den kan absorbera vatten upp till 60-70% av sin egen vikt och när den 
har uppnått mättnadspunkt blir leran ogenomträngligt för vatten. 
	
Detta är i princip orsaken till att lera har hög tendens till sättningsproblem. Vid en belastning 
på leran, eller en grundvattensänkning i leran, är risken för sättningar stor (SGI, Sättningar i 
småhus, 2016). Det är därför vanligt med grundförstärkningsarbeten vid konstruktioner som 
har varit byggda på lera.   
	
	

2.3.4	Silt	
 
Silt är en finkornig jordart där kornen är mellan 0,002 – 0,06 mm i diametern. En 
vattenmättad siltjord är flytbenägen, vilket innebär att jorden kan bli flytande om den utsätts 
för rörelser och vibrationer (SGI, 2016). Detta gör att siltjord oftast behöver förstärkning vid 
byggnation. Den förlorar sin hållfasthet helt när den när den mättas med vatten. Silt brukar 
namnges som en typ av ”mellanjord”, då kornfraktionen och sammansättningen i silt befinner 
sig mellan lera och sand. Silt utgör med avseende på kornstorlek, kapillaritet, permeabilitet, 
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kompressibilitet och mineralsammansättning en gradvis övergång mellan kohesionsjord och 
friktionsjord och kallas ofta mellanjord (SGI, information 16, 1998). Siltjord anses även vara 
tjälfarligt då den har väldigt lätt att behålla stora mängder vatten. De tjälfarligaste jordarterna 
utmärks av att de är tillräckligt finkorniga för kapillärt vattenuppsugning, men samtidigt 
tillräckligt genomträngliga för snabb vattentillförsel underifrån (SGI, 2016).     
	
	

2.3.5	Sand	&	grus	
	
Sand är jordarten där diametern i kornstorleken varierar mellan 0,06 – 2 mm och i grus är 
den dominerande kornstorleken 2 – 60 mm i diameter. Sand och grus har betydligt bättre 
dränerande egenskaper och även högre permeabilitet än ler och silt. Med hänsyn till detta gör 
att sandjord och grus är bättre att bygga på och att risken för eventuella sättningsproblem 
reduceras markant. Vid grus brukar man säga att jordarten blir självdränerande då vatten kan 
rinna genom den utan att den hålls kvar i jorden. De räknas som icke tjälfarliga jordarter 
(SGI, 2016). 
	
	

2.3.6	Sten	&	block	
	

Sten är en jordart med kornstorleken mellan 60 – 600 mm i diameter. Den jordarten med 
störst kornstorlek är block där jordkornen är från 600 mm i diameter och uppåt.  Dessa 
jordarter har högst permeabilitet och anses vara självdränerande jordarter. 
	
	

2.3.7	Morän	
	
Morän bildas av glaciärer eller inlandsisar genom att isen bryter loss, krossar och 
transporterar material från berggrunden och blandar det med äldre jordarter (länsstyrelsen, 
faktablad, 2007).   
Morän är den vanligaste jordarten i Sverige. Den består av blandade kornstorlekar. Det är den 
dominerande kornstorleken i moränen som avgör vilket typ av morän det är, exempelvis 
siltmorän, sandmorän m.m. Det innebär att materialet inte har utsatts för någon egentlig 
kornstorlekssortering, utan morän är en s.k. osorterad jordart med sten och block utspridda i 
en finkornig grundmassa (SGI, 2016). Detta betyder att kornstorleken i morän kan variera 
stort till skillnad från andra jordarter. Den har kornstorlek från 0,002 mm till 60 cm. På 
grund av den stora skillnaden i kornstorleken i morän blir det väldigt viktigt att känna till dess 
egenskaper då den varierande kornstorleken gör att morän kan bete sig på olika sätt. 
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2.4	Orsak	till	sättningsskador	
	
Anledningen till varför det blir sättningsskador kan vara många. I helhet kan man säga att 
sättningsskador sker då markförhållande förändras med tiden vilket gör att bärförmågan 
försämras i jorden. Några exempel på orsaken till sättningsskador kan vara följande: 
 

- Förändring i grundvattennivå  
- Väderförhållanden (exempelvis skyfall) 
- Dålig bärighet i marken 
- Överbelastning (om jorden belastas över den givna bärförmågan) 
- Trasiga avloppsledningar och vattenledningar 
- Påverkan från omgivande mark (exempelvis om sprängningar sker i närheten) 
- Växter och träd som planteras eller fälls bort kan orsaka obalans i marken  

	
Utifrån detta kan man konstatera att jorden i sig påverkas av många olika faktorer och för att 
veta vilken grundförstärkningsmetod som är lämpligast vid specifikt sättningsproblem är det 
av stor vikt att veta vad orsaken är. 
 
 

2.4.1	Grundvattennivåer	
	
Grundvattenförhållandena har betydelse för många olika problem som geoteknikern måste 
hantera dagligen: stabilitet, sättningar, bärighet, erosion, dränering, avvattning, tjäle, osv 
(SGI, Mätning av grundvattennivå och portryck, 1990).   
Grundvatten är det vatten som befinner sig i underjorden och utgör den underjordiska delen 
av vattnets kretslopp. Vid nederbörd, penetrerar vattnet igenom djupt ner i jorden och bildar 
grundvatten. På djupet förekommer grundvatten så långt ned som det finns sprickor i 
berggrunden, vilket kan vara flera kilometer (Nationalencyklopedin, grundvatten, 2017).  
	
	

	
Figur 8: Vattnets kretslopp. Källa: edu.fi, 2000. 
	
	
Att mäta grundvattennivåerna har stor betydelse när man ska bygga då detta avgör till stor del 
hur grunden ska projekteras. Det är även viktigt vid slutförd byggarbete att kontrollera att:  
 

- Grundvattenförhållandena återgår till det normala  
- Kontrollera att planerade permanenta ingrepp fungerar enligt projektering 
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Variationer i grundvattennivå eller portryck kan behöva mätas vid t ex grundvattensänkning i 
samband med schaktningsarbete eller under stabiliseringsperioden efter dränering eller 
belastning (SGI, Mätning av grundvattennivå och portryck, 1990).  
Grundvatten delas upp i olika zoner i marken. Huvuduppdelningen är omättad zon, som i sig 
kan delas upp i tre olika zoner (Se Figur 9). Sedan finns den mättade zonen och den befinner 
sig under grundvattenytan. 
 
 

	
Figur 9: Zonindelning av grundvatten. Källa: researchgate.net, Modell för miljögeoteknisk bedömning 
av väg- och järnvägsbyggnadsmaterial, 2002. 
	
	
Vid sättningsproblem som är relaterade till grundvattennivån sker då nivåerna sänks. Som 
tidigare förklarat så hålls vatten kvar i hålrummen mellan jordkornen även kallade kapillärer. 
När grundvattennivåerna sänks så sjunker även det bundna porvattnet som finns i jorden. 
Om detta sker så minskas portrycket och spänningarna som uppstår kan bli för stora för 
jordkornen. När jordkornen inte kan ta upp de spänningarna som uppstår får jorden minskad 
hållfasthet vilket leder till sättningar.  
		
	

2.4.2	Väderförhållanden	
	
Klimatet har stor påverkan i marken. I dagsläget är man medveten om framtida 
klimatförändringar, som också påverkar våra byggnader, anläggningar och infrastruktur. 
Ökning av nederbörd, avrinning och intensiva regn som presenteras i klimatscenarierna kan 
förväntas få konsekvenser för markens egenskaper (MSB, klimatförändringar, skred och ras, 
2008).  
Många av våra byggnader och andra konstruktionstyper idag, är inte anpassade för 
klimatförändringen som har skett genom åren. Klimatförändringen kommer sannolikt 
medföra att vissa byggnader, anläggningar och bebyggelsemiljöer inte är ekonomiskt eller 
säkerhetsmässigt försvarbara att klimatanpassa och som behöver omlokaliseras (SGI, 
publikation 35, 2017), och i vissa fall rivas.  
Detta skapar i sig en stor utmaning för de grundförstärkningsarbeten som utförs idag.   
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2.4.3	Sättningsproblem	i	framtiden	
	
Tiden har lärt oss att det är viktigt att ta hänsyn till klimatfrågorna i tidiga skeden vid 
nybyggnation. Grundläggnings- och markförstärkningsmetoder behöver anpassas till nya 
förutsättningar (SGI, publikation 35, 2017).  Sättningsproblem i allmänhet är ett problem som 
kan uppkomma även i framtiden, trots den ökade kunskapen och utvecklingen som har skett 
inom grund- och markförstärkning. Markförhållandena i sig har ständiga förändringar genom 
tiden och orsakar att byggnader, anläggningar och övriga typer av konstruktioner får diverse 
sättningsproblem.  
 
Efterfrågan på grundförstärkningsarbeten har ökat de senaste åren och förväntas fortsätta 
öka i framtiden. Anledningen till ökat behov av grundförstärkningsarbeten i framtiden har att 
göra med att det byggs i mark med sämre geologiska och geotekniska förhållanden. Detta har 
orsakats av att det byggs alltmer vilket gör att obebyggd mark som finns kvar har sämre 
egenskaper ur en byggteknisk synpunkt. Med hänsyn till detta blir utvecklingen av framtida 
grundförstärkningslösningar viktigt för framtida sättningsproblem.    
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3	Åtgärd	mot	sättningsskador	
	
	

3.1	Pålning	
	
I följande kapitel beskrivs allmänt om olika pålningsmetoder och pålningstyper som används i 
Sverige.  
 
 

3.1.1	Historik	&	metodik	
	
Pålar används i första hand för att överföra och/eller sprida vertikala och horisontella laster 
från överbyggnad genom svaga eller instabila jordlager ner till mer bärkraftiga jord eller till 
berg (Handbok i pålgrundläggning, 1993). Användningen av pålar anses inte vara nödvändiga 
i mark där hållfastheten och bärförmågan är bra då det blir en omotiverad insats, både ur en 
byggtekniskt och ekonomiskt synpunkt.   
 
Pålning är en av de äldsta metoderna inom grundförstärkning. Vid äldre tidsperioder var det 
vanligt att bygga nära sjöar och älvar, vilket gjorde att grundförstärkning har tidigt varit en 
utmaning inom byggtekniken. Pålning har haft stor utveckling med tiden, vilket leder till att 
den har många varianter och metoder vid utförande.  
Pålning utfördes i äldre tider genom slagning av träpålar eller med ”grävpålar” dvs 
handschaktade brunnar, som fylldes med sten eller sand (Handbok i pålgrundläggning, 1993). 
Många av de pålar som sattes ner i jorden började ruttna med tiden i följd av att 
grundvattennivåerna sjönk. År 1945 förbjöds träpålar i Stockholms innerstad, då man började 
med platstillverkade betongpålar. Genom åren började man att tillverka dessa betongpålar i 
fabrik vilket underlättade och påskyndade byggnadsprocessen. Slagningen utfördes med 
rullkranar, träkranar etc med begränsad rörlighet och långa ställtider (Handbok i 
pålgrundläggning, 1993). 
Användningen av betongpålar startade i sig maskinutvecklingen för att kunna utföra arbetet 
mer optimalt. Den första maskinen användes för första gången år 1953. Det var en så kallad 
Benotomaskin för installation av borrpålar och den användes för att utföra 15 – 20 meter 
grävpålar för Centralbrons södra landfäste i Stockholm.    
Stålkärnepålar användes för första gången 1961 för grundläggning av en pappersmaskin i 
Iggesund (Handbok i pålgrundläggning, 1993). Med tiden började metoderna att utvecklas 
mer och djupare studier genomfördes för att förbättra metoderna. Nya pålnormer började ta 
form och år 1967 kom första normerade pålningsklasser. En uppdaterad utgåva av SBN 
(svensk byggnorm) släpptes år 1975. Godkännande regler till SBN 1975:8 ” Pålar – regler för 
dimensionering samt för pålnings utförande ” (Handbok i pålgrundläggning, 1993). Vid 
senare perioder runt 80 – 90-talet, började även datorer för en stor inflyt inom 
pålningsmetoden. Analysmetoderna förbättrades och hjälpmedel i form av 
signalmatchingsprogram som CAPWAP och simuleringsprogram som WEAP framtogs 
(Handbok i pålgrundläggning, 1993). 
 
Inom utvecklingen av pålningsmetoden startades även många föreningar och 
forskningsgrupper kring ämnet. År 1959 bildades IVA Pålkomissionen som än idag forskar 
och utvecklar påltekniken.  
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Figur 10: Bild på utförande av pålningsarbete. Källa: harryda.se, 2013.			
	
	
	

3.1.2	Pålningstyper	
	
Olika indelningsgrunder kan användas för klassificering av pålar och pålsystem (Handbok i 
pålgrundläggning, 1993). Några alternativa indelningsgrupper är följande:  
 

- Efter material (betong, stål, trä etc.) 
- Efter funktionssätt (spetsburna, mantelburna etc.) 
- Efter utförandesätt (slagna, borrade, vibrerande, schaktade etc.) 
- Efter omgivningspåverkan (massförträngande, icke massförträngande). 

 
Vad som avgör till stor del vilken metod som är lämpligast styrs av många faktorer. 
Geologiska och geotekniska faktorer, klimat, tradition och kultur, normer men även synen på 
normer har gjort att olika pålsystem blivit dominerande i olika länder (Handbok i 
pålgrundläggning, 1993). I Sverige är det, slagna förtillverkade betongpålar som är den mest 
förekommande pålningsmetoden. Dessa pålar klassificerades först efter lastkapacitet men i 
senare tid uppdelas pålarna i tre klasser A, B och C beroende på förutsättningar och 
användningsområden. De vanligaste påltyperna i Sverige är följande: 
 

- Förtillverkade betongpålar 
- Slagna träpålar och kombinationspålar 
- Slagna pålar av stål och järn 
- Grävda eller borrade platsgjutna pålar av betong 
- Stålkärnepålar 
- Grova stålrörspålar 
- Slanka stålrörspålar 
- Slanka stålrörspålar med utvidgad spets  
- Profilpålar 



	 22	

Förtillverkade betongpålar är den vanligaste med stor marginal i jämförelse med resterande 
pålningstyper i Sverige. Dessa representerar 70 – 80 % av antalet pålmeter som installeras i 
landet (Handbok i pålgrundläggning, 1993).  
		
	

3.1.3	Metodval	
	
Vid val av pålningsmetod gäller liknande regler vad gäller valet av grundförstärkningsmetod. 
Med hänsyn till de tekniska och ekonomiska faktorer väljer man den pålningsmetoden som 
gynnar entreprenören, likaväl som beställaren bäst. Den andra biten som är avgörande för 
metodval är de geologiska och geotekniska faktorerna. Trots detta visar tidigare studier, 
utförda av Pålkommissionen, att betongpålar är den vanligaste påltypen i Sverige.  
De tekniska faktorerna och ekonomiska som avgör valet av pålningsmetod enligt (Handbok i 
pålgrundläggning, 1993), är följande: 
 
Tekniska faktorer: 
 

- Säkerhetsklass enligt Nybyggnadsreglerna. 
- Geoteknisk klass enligt Nybyggnadsreglerna. 
- Lasteffekter (påförda laster och deformationer) 
- Krav på åtkomst och arbetsutrymme. 
- Arbetsplatsen belägenhet. 
- Närhet till grannbebyggelse och/eller känslig utrustning eller installationer med risk 

för skador. 
 
 
Markförhållanden med hänsyn till: 
 

- Pålbarhet och/eller drivbarhet. 
- Lastkapacitet eller konstruktiv bärförmåga, dvs det enskilda pålelementets förmåga 

att utan att gå till brott överföra aktuella laster. 
- Bärförmåga eller geoteknisk bärförmåga, dvs kringliggande jordlagers och bergs 

förmåga att med erforderlig säkerhet uppta aktuella lasteffekter i både bruks – och 
brottgränstillstånd. 

- Last- deformationsegenskaper hos enskilda pålar och hela pålgrupper. 
- Beständighet för pålar med hänsyn till utmattning vid hård slagning, korrosion, 

kemiska eller bakteriella angrepp mm. 
- Påverkan på markens stabilitet. 

 
 
Ekonomiska faktorer: 
 

- Total tidsåtgång  
- Risk för avbrott och extrakostnader.    

 
  
 

3.1.4	Pålning	idag	
	
Pålning är än idag den mest använda grundförstärkningsmetoden i Sverige. Den har en 
dominerande användningsområde inom grundförstärkning för nybyggnation. Enligt senaste 
statistiken från Pålkomissionen (2015), så installerades det drygt 2 miljoner meter pålar i 
Sverige. 60 % av dessa är betongpålar, 18 % är slagna stålpålar, 12 % är borrade stålrörspålar 
och resterande 10 % utgörs av träpålar + övriga pålar. 
Inom detta statistiken fördelas även användningen av pålning som nygrundläggning eller som 
grundförstärkning. Andelen slagna pålar som är för grundförstärkning är endast 6 % och 
resterande 94 % är för nygrundläggning. 
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3.2	Geopolymer	
	
Geopolymermetoden är en teknologi som baseras på att injektera geopolymer ner i marken 
som har då i uppgift att förstärka marken under befintligt konstruktion, genom en svällande 
effekt. Geopolymeren injekteras under högt tryck och expanderar i marken vilket binder 
samman fraktioner samt fyller hålrum (Stab Tech, 2017). Metoden anses vara extremt 
effektivt och störningsfritt då reparationen sker utan att påverka omgivningen runtomkring. 
Geopolymeren injekteras i flytande form ner genom hål som borras genom konstruktionen. 
Geopolymermetoden ändvänds till följande områden: 
 

- Grundförstärkning 
- Lyft av grundkonstruktioner 
- Lyft av betonggolv 
- Markförstärkning 

 
När den expanderar och fyller hålrummen i marken, uppstår lyftkrafter som bär upp 
ovanliggande konstruktion. Egenvikten på Geopolymeren är från 60kg/m3 och besitter en 
lyftkraft på upp till 250 ton/m2 (Stab Tech, 2017).   
	
					

	
Figur 11: Utförande av grundförstärkning med Geopolymer metoden. Källa: stabtech.se, 2017. 
	
		

3.2.1	Sammansättning	
	
Geopolymer består av strukturella flerkomponentspolymerer. Blandningen av geopolymeret 
möjliggör en snabb kemisk reaktion, där komponenterna är ihopkopplade och utgör en hård 
molekylkedja (Uretek, 2014). Dessa kedjor som skapas är en sammanfogning av monomer 
och bildar en polymer. Denna kemiska reaktion kallas för polymerisation. Polymera material 
har i allmänhet låg densitet i förhållande till deras mekaniska styrka. 
 
Sammansättningen i blandningen planeras efter projekt och de markförhållanden som råder. 
Blandningen görs i injektorer och sprutas ner i marken under högt tryck. Materialet i sig 
injekteras i flytande form, som fyller även de minsta sprickorna och springorna. Som resultat 
av den kemiska reaktionen, sväller och tätar geopolymeren den omgivande jorden (Uretek, 
2014). När materialet sväller uppstår expansionskrafter mot konstruktionen som 
komprimerar, samt stabiliserar marken.  
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3.2.2	Tekniska	egenskaper		
	
I detta kapitel beskrivs geopolymerens tekniska egenskaper, samt påverkan materialet har i 
marken.  
 
 

1.  Materialets egenvikt 
 

a. När man utför arbeten med mark och sättningsskadade konstruktioner vill 
man reparera marken utan att påföra ytterligare laster. Detta då 
sättningsskador i flera fall uppkommer pga. av att marken inte klarar av att 
bära upp de belastningar som krävs och konstruktionen sjunker. Stab Tech 
Geopolymer har en egenvikt på 60 kg/m3 och uppåt, vilket är att jämföra 
med vanlig betong som väger ca 2400 kg/m3. 
 

2. Expansionskraft 
 

a. Geopolymeren som Stab Tech använder expanderar upp till 30 gånger sin 
egen volym. I samband med att Geopolymeren till en början är flytande och 
har bra utbredningsförmåga i friktionsjord, kan vi fylla/penetrera de allra 
minsta sprickorna/hålrummen i marken och täta dessa. När geopolymeren 
sedan expanderar kan expansionskraften under rätt markförhållanden uppgå 
till 10 000 kilopascal, vilket är tillräckligt för att snabbt lyfta och justera stora 
konstruktioner. Via expansionen skapas ett gjuttryck mellan mark och 
konstruktion, vilket exempelvis expanderbetong inte klarar då dess 
expansion inte räcker till. 
 

3. Belastning 
 

a. Geopolymeren når sin fulla stryka efter ca 15 minuter. Detta gör att man 
omedelbart efter utfört arbete kan belasta konstruktionen som just åtgärdats.  
 

4. Tryckhållfasthet 
 

a. Materialets tryckhållfasthet är i förhållande till dess vikt är med god marginal 
tillräcklig. Geoploymeren vi använder besitter en tryckhållfasthet från 0,448 
MPa (ca 45 ton/m2) och uppåt till ca 6,0MPa (ca 600 ton/m2) 
 

5. Hydrofobiska egenskaper 
 

a. Vi behov kan geopolymeren injekteras direkt i vatten eftersom den varken 
löser sig eller reagerar med vatten. Stab Tech:s Geopolymer är hydrofobisk 
och har låg permeabilitetskoefficient. I och med att geopolymeren är 
hydrofobisk kan materialet användas för att kraftigt minska risken för frost- 
och frysskador. 

 
6. Miljöpåverkan 

 
a. Stab Tech Geopolymer är stabil och reagerar inte med vatten eller andra 

kända kemikalier. Det utesluter risk för föroreningar av luft, mark, yt- eller 
grundvatten. 
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3.2.3	Referensobjekt	
	
I detta kapitel beskrivs två olika referensobjekt, där byggnaderna har utsatts för 
sättningsskador på grund helt olika faktorer. Här har man använt geopolymermetoden som 
grundförstärkningslösning.  
 
 
 
Nyköpings Kommun 
	
Nyköpings kommun gick ut med en offentlig upphandling där geopolymermetoden 
förespråkades. Upphandlingen avsåg lyft av konstruktion samt grundförstärkning av 
densamma.  
 
 

 
Figur 12: Bild på den sättningsskadade byggnaden, Nyköping. Källa Stab Tech, 2017. 
 
 
Problem: 
 

• En 120 kvm stor utbyggnad som hade satt sig under många år. 
• Sättningarna i byggnaden uppges ha uppstått pga. av större vattenläckor i 

närområdet sedan ett par år tillbaka. Man anser också att utgrävningen av lösa jordar 
inte genomförts på tillräckligt stort djup varför lasten av byggnaden som sprider sig 
ner i jorden gett upphov till sättningar. 

• Byggnaden lutade 13 cm på en sträcka om 10 meter.  
• Kommunens eget socialkontor huserade i utbyggnaden och verksamheten måste 

kunna pågå under reparationsarbetet. 
• Kommunen hade budgeterat för höga kostnader i syfte att lösa problemet med 

traditionella metoder.	
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Figur 13: Planritningen till byggnaden. Källa: Stab Tech, 2017. 
 
 
Lösning: 
 

1. Stab Techs smidiga och kostnadseffektiva metod valdes framför traditionella 
metoder. 

2. Stab Tech genomförde nödvändiga besiktningar, analyserade geotekniska rapporter 
samt konstruktionsritningar. En åtgärdsplan togs fram som accepterades av kunden. 

3. Hål för domkrafter grävdes samtidigt som utbyggnaden övervakades så att ytterligare 
sättningar inte skulle uppstå.  

4. Byggnaden lyftes med domkrafter.  
5. De grävda hålen återfylldes och injekteringen av Stab Techs Geopolymer 

genomfördes. Injektering av geopolymer skedde i på tre olika djup i marken för att 
säkerställa en fullständig grundförstärkning. 

6. För att klara kraven på att plattan skulle nivelleras +/-5 mm så genomfördes 
finjusteringen av höjderna med en expanderande geopolymeren efter genomförd 
grundförstärkning. 

7. Stab Tech återställde mark och grönytor samt putsade om och målade fasaden 
 
Efter en veckas arbete med injektering var arbetet klart.  Kommunens verksamhet stördes 
minimalt medan arbetet utfördes. 
 
 
 
Resultat: 

1. Byggnaden blev helt plan enligt önskemålen och marken var förstärkt. 
2. Kostnaden jämfört med ursprungligt planerade traditionella åtgärderna sänktes med 

72 %. 
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Industrifastighet Göteborg 
 
 

 
Figur 14: Bild på den sättningsskadade industrifastigheten i Göteborg. Källa: Stab Tech, 2017. 
 
 
Problem: 

• En privat fastighetsägare med en industrifastighet om 3000 kvm i Göteborg 
kontaktade Stab Tech på grunda av problem med sjunkande golv inuti byggnaden. 

• Sättningsskadorna hade sannolikt uppkommit på grund av grundvattensänkningar då 
stora trafikleder byggts och byggts ut under åren.  

• Byggnaden var pålad i stommen, men inte de invändiga betonggolven som därför 
sjunkit upp till 20 cm.  

• Även avloppen som låg nergrävda i marken hade sjunkit, vilket skapade problem. 
Avloppen fungerade dåligt och behövde spolas en gång per månad. 

• Håligheter i marken under byggnaden resulterade i vibrationer. Utan åtgärd skulle 
golvet spricka sönder ytterligare.  
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Figur 15: 
 
 
 Lösning: 
 

• Ägaren valde Stab Techs smidiga och kostnadseffektiva metod framför traditionella 
metoder. 

• Stab Tech analyserade K-ritningar och geotekniska rapporter gjorda i närheten som 
tillsammans med ytterligare nödvändiga undersökningar av markförhållanden gav 
upphov till en åtgärdsplan. 

• Stab Tech injekterade sin expanderande geopolymer i håligheterna under byggnaden.  
Expansionskraften i den injekterade geopolymeren lyfte upp de sjunkna delarna av 
golvet som därmed blev helt plant och grundförstärkt.  

• Verksamheten i lokalen kunde fortgå som vanligt under arbetets gång.  
 
 
 

Resultat: 
1. Golvet i byggnaden blev helt plant och grundförstärkt. 
2. Kostnaden blev upp till 80 % lägre än om traditionella metoder hade använts. 
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4	Jämförelse	mellan	Geopolymer	och	Pålning	
	
4.1	Ekonomiskt	&	tekniskt	perspektiv	
	
Grundförstärkningsarbeten är generellt ett kostsamt arbete som har höga krav i kvalitén och 
beständighet. 
Mycket av vad gäller den ekonomiska och tekniska aspekten inom grundförstärkningsarbeten 
styrs utav de geologiska och geotekniska faktorer som råder. Givetvis utifrån dessa 
parametrar försöker man att projektera och utföra arbetet på smidigaste sätt vad gäller den 
tekniska aspekten och ekonomin.     
 
Inom pålningsmetodiken har tidigare studier utförts i syfte till att komma fram till vilken 
pålningsmetod som är mest gynnsam ur ett ekonomiskt och tekniskt perspektiv. Kostnaden 
för pålningsmetoden styrs till stor del av materialvalet för pålarna, samt hur pålen ska 
installeras ner i marken. Antal pålar och pållängder analyseras, som i sig också har stor 
avgörande roll i ekonomin. 
I Sverige är användningen av betongpålar det vanligaste alternativet och anses vara den mest 
ekonomiskt gynnsam trots att marginalerna inte verkar stora i jämförelse till andra 
pålningsmetoder.  
Rent generellt vid utförande av pålningsarbete brukar man tala om ”totalekonomin”. Hänsyn 
måste alltid tas till indirekta kostnader för tidsspillan, oväntade markförhållanden, 
metodförändringar, störningar på omgivning etc (Handbok i pålgrundläggning, 1993).  
  
Vid grundförstärkningsarbete med gopolymermetoden är den ekonomiskt fördelaktigt i 
jämförelse med pålning. Till stor del har det att göra med att utförandet av arbetet i sig är 
väldigt olika gentemot pålning. Geoplymermetoden är en störningsfri metod, då arbetet kan 
pågå utan att ha större ingrepp på omgivningen.  
Utrustnings kostnader för injektering av geopolymerer är betydligt mindre än för övriga 
grundförstärkningslösningar som finns idag vilket gör geopolymermetoden en väldigt 
kostnadseffektivt metod.    
	
	

4.2	Omgivningspåverkan	
	
När man utför ett grundförstärkningsarbete på en befintlig konstruktion är det viktigt att ta 
hänsyn till omgivningen. Vissa pålningsmetoder har större omgivningspåverkan vilket 
betyder att vissa pålningsmetoder är att föredra i bestämda situationer. 
 
Vibrationer och buller som skapas vid utförande av pålningsarbeten kan ha stor påverkan i 
omgivningen, speciellt om installationen sker nära befintliga byggnader och konstruktioner. 
Vibrationer som uppstår i samband med pålning kan orsaka problem eller skador på 
byggnader eller anläggningar som befinner sig nära.  
Påverkan ger mest upphov till sättningar i jorden och ojämna rörelser i konstruktioner, med 
skador som följd (Pålkomissionen, rapport 95, 1997).     
Beroende på vilken jordtyp pålningen ska ske i, kan den ha olika påverkan i dess hållfasthet 
och stabilitet.  
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Enligt (Pålkomissionen, rapport 95, 1997), påverkas marken av vibrationer på följande sätt: 
 
Friktionsjord: 
 

- Sättningar 
- Hävningar 
- Förändring av hållfastheten i jorden  

 
Kohesionsjord: 
 

- Stabilitetsproblem 
- Bärighetsproblem 
- Markhävning 
- Horistalförskjutningar 

 
 
Till skillnad från pålning anses geopolymermetoden att vara en störningsfri 
grundförstärkningsmetod, då arbetet kan utföras utan att störa omgivningen. Vid injektering 
av geopolymer ner i marken uppstår inga större störningsmoment då metoden utgår från att 
ha minimala ingrepp på omgivningen.  
	
	

4.3	Miljöpåverkan	
	
Vid utförande av grundförstärkningsarbete är det viktigt att ta hänsyn till hur miljön 
påverkas. Målet är att miljöpåverkan ska vara så liten som möjligt. 
 
Inom pålning är miljöfrågan av stor vikt då företag ständigt utvecklar pålningstekniken för att 
skapa miljövänligare lösningar. Bland åtgärden som görs för att minska miljöpåverkan är 
följande: 
 

- Reducerad koldioxid utsläpp 
- Hantering av byggavfall 
- Minskad energiförbrukning 

  
Geopolymermaterialet har genomgått olika test för att se om den har någon inverkan på 
miljön. Metoden anses vara miljövänligt och att materialet inte har någon negativ påverkan i 
marken. Anledningen till detta är att geopolymeren är en sluten cellstruktur och har låg 
permeabilitets koefficient. 
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5	Diskussion	&	Resultat	
	
	
Det sker ständiga studier om hur man kan lösa sättningsproblem på ett lönsamt och effektivt 
sätt med minsta möjliga miljöpåverkan. Trots många utförda studier är det svårt att definiera 
den ekonomiska och tekniska aspekten vid utförande av ett grundförstärkningsarbete.  
 
Efter att ha studerat om grundförstärkning genom litteraturstudie, samt intervju och 
samarbete med ett kunnig och specialiserad företag inom ämnet, så har frågeformuleringen 
besvarats. Resultatet visar att det finns skillnader i dem jämförda 
grundförstärkningsmetoderna, både ur en tekniskt och ekonomiskt synpunkt.  
Pålning i sig är den mer traditionella metoden, därav är kunskapen om pålning större än för 
geopolymermetoden. Eftersom pålning är den mest populära grundförstärkningsmetoden 
betyder inte det nödvändigtvis att den är mest gynnsamma metoden i alla situationer. 
 
Vid val av grundförstärkningsmetod finns det bestämda parametrar som avgör vilken som är 
mest passande vid givet sättningsproblem. Bland de viktigaste faktorerna som är avgörande 
för valet av grundförstärkningsmetod är de geologiska och geotekniska förhållanden som är 
aktuella vid given projekt. Dessa faktorer kan inte påverkas, utan man projekterar och 
anpassar sig efter dessa parametrar. 
 
Den tekniska och ekonomiska aspekten till respektive metod styrs till stor del av hur projektet 
hanteras och planeras. Inom pålningsmetodiken är varianterna stora beroende på 
materialval, geotekniska förhållanden och vilken pålningsmetod man väljer. De geotekniska 
förhållanden bestämmer även mängder pålar som behövs och även dimensioneringskraven på 
pålen.  
 
Geopolymermetoden erbjuder en lönsamt, snabb och smidig åtgärd mot sättningsproblem.  
 
I allmänhet beror detta på att geopolymermetoden har: 
 

- Smidigare och billigare utrustning vid utförande 
- Metoden anses vara störningsfri  
- Kräver mindre arbetskraft vid utförande 
- Mindre tidskrävande 
- Miljövänligt 

 
Frågan lyder då varför inte geopolymermetoden används mer mot sättningsskador? Brist på 
kunskap är troligtvis en av anledningarna till att metoden inte används mer.  
Förmodligen blir användningen av geopolymerer vanligare som grundförstärkningslösning 
till framtida sättningsproblem.     
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5.1	Intervju	
	
För att komplettera litteraturstudien utfördes intervju till företag Stab Tech som specialiserar 
sig inom grundförstärkning med geopolymer metoden.  
	
Intervju	1:	Om	Geopolymer	
	
	
1.	Vad	är	Geopolymer	i	sig,	och	vad	består	den	av?		
(En	teknisk	beskrivning	om	vad	det	är	i	sin	helhet)		
	
Stab	Tech:s	Geopolymerer	är	en	stabil,	säker,	hållbar	och	miljövänlig	lösning	för	
olika	sättningsproblem.	
	
Den	geopolymer	som	Stab	Tech	använder	är	egenutvecklad	och	består	av	
strukturella	flerkomponentspolymerer	med	olika	densitet	anpassade	för	olika	
projekt	och	markförhållanden.	Materialet	har	med	hög	expansionskraft	vilket	
skapar	ett	gjuttryck	mot	konstruktionen	och	komprimerar	marken	till	dess	att	
den	är	stabiliserad.	Materialet	har	en	låg	egenvikt	(från	60kg/m3	och	uppåt)	
vilket	gör	den	perfekt	för	att	förstärka	olika	typer	av	marker/jordarter	utan	att	
påföra	ytterligare	vikter	på	densamma.	
	
	
	
2.	Vad	är	Geopolymerens	funktion	och	hur	används	den	inom	
grundförstärkningsarbeten?	
	
I	första	hand	måste	man	bestämma	vilka	förutsättningar	som	gäller	och	vilka	
krav	som	finns	efter	utfört	arbete.	
	
Funktionen	är	beroende	på	markens	sammansättning	och	beskaffenhet.	Med	
metoden	kan	man	få	hjälp	att	föra	ned	belastningen	till	större	djup	och	dels	
erhåller	man	en	bättre	lastfördelning	och	lastspridning	vilket	medför	att	
lasttrycket	per	ytenhet	kan	bli	mindre.	
	
	
3.	Hur	påverkar	geopolymermetoden	själva	marken	och	miljön?		
	
Materialet	binder	samman	marken	och	bildar	sammanhängande	”kuddar”	vilket	
ju	bl.	a	medför	att	man	kan	få	en	jämnare	lastfördelning	och	lastspridning.		
I	friktionsjord	kan	dessa	”kuddar”	bli	lite	större	och	mer	sammanhängande	än	i	t	
ex	kohesionsjord.	Detta	är	avhängigt	markens	kornstorleksfördelning.	
	
Vad	gäller	miljön	så	är	den	sammanlagda	bedömningen	att	det	inte	föreligger	
någon	risk	för	föroreningar	av	luft,	mark,	yt-	eller	grundvatten.	Detta	på	grund	av	
att	Geopolymeren	har	slutna	celler	och	en	mycket	låg	permeabilitet	koefficient.	
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4.	Hur	går	arbetet	till	när	man	injekterar	geopolymer?	
	
Arbetet	tillgår	så	att	Stab	Tech	kartlägger	konstruktionens	skador,	genomför	
markundersökningar	och	därefter	tar	fram	en	åtgärdsplan.	Förberedelsearbetet	
är	viktigt	för	att	få	en	högpresterande	åtgärd	som	uppfyller	ställda	krav	från	
beställaren.	
	
När	alla	förberedelser	är	klara	bygger	arbetet	på	att	geopolymeren	injekteras,	
under	högt	tryck,	på	de	olika	nivåer	i	marken	som	överenskommits	utifrån	
åtgärdsplanen.	Trycket	är	upp	emot	100	bar.	Geopolymeren	sprider	sig	och	
binder	samman	lösa	fraktioner	och	fyller	hålrum.		
	
Installationen	bygger	på	att	två	komponenter	Stab	Tech	404	(Polyol)	och	dess	
härdare	reagerar	med	varandra	i	injektorer	(härdkammare)	som	appliceras		
i	12	mm	hål	borrade	genom	konstruktionen	som	skall	stabiliseras	eller	lyftas.	
Under	reaktionen	som	sker	fullt	ut	i	härdkammaren	produceras	en	geopolymer	
som	åstadkommer	ett	gjuttryck	som	först	komprimerar	och	stabiliserar	
underlaget	och	därefter	lyfter	konstruktionen.	Via	en	mobil	processutrustning	
och	nivelleringslaser	styrs	och	kontrolleras	processen	av	speciellt	utbildade	
tekniker.		
	
Utrustningen	är	konstruerad	så	att	processen	omedelbart	blockeras	om	tryckfall	
uppstår	i	någon	av	två	matarledningar,	vilket	förhindrar	fel	blandning	av	
geopolymer.	
	

- Produktionen av geopolymeren sker i ett slutet system.  
	

- Geopolymeren är stabil och reagerar inte med vatten eller andra kända 
kemikalier.  

	
- Den samlade bedömningen är att det inte föreligger någon risk för 

föroreningar av luft, mark, yt- eller grundvatten. Ej heller någon risk för 
påverkan av arbetsmiljön.  

	
	
5.	Fördelarna	med	att	använda	geopolymer	metoden,	framför	pålning?	
	
Smidigheten	vid	arbetet	och	hur	snabbt	det	genomförs.	Kunden	behöver	inte	
anpassa	sin	verksamhet	under	arbetets	genomförande	vilket	spar	mycket	tid	och	
pengar.	
Pålningen	är	dessutom	i	sig	en	dyr	lösning	och	kräver	ett	större	ingrepp	i	den	
befintliga	byggnaden.	
	
En	annan	stor	fördel	med	geopolymermetoden	är	att	kunden	på	ett	smidigt	sätt	
kan	få	sin	sättningsskadade	konstruktion	lyft.		
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6.	Finns	det	några	begränsningar	för	användningen	av	
geopolymermetoden?	
	
I	de	flesta	fall	fungerar	geopolymermetoden	utmärkt	som	
grundförstärkningsmetod.	
Men	eftersom	geopolymermetoden	är	en	reparationsmetod	är	den	mindre	
lämplig	vid	nybyggnation.	
	
	
7.	På	vilket	sätt	är	geopolymermetoden	mer	ekonomiskt	än	pålning?		
		
Rent	generellt	kan	man	säg	att	pålning	är	en	dyrare	lösning	än	
geopolymermetoden	bl.	annat	då	den	kräver	ett	större	ingrepp	på	den	befintliga	
byggnaden.	
	
Dessutom	är	geopolymermetoden	mycket	snabb	och	smidig	vilket	innebär	att	vi	
kan	arbeta	medan	verksamheten	i	lokalen	bedrivs	i	vanlig	skala.	Vi	har	en	lätt	
och	smidig	utrustning	vilket	gör	att	vi	lätt	kommer	fram	med	utrustningen	samt	
att	vi	kan	arbeta	i	trånga	utrymmen.	
	
Vid	pålning	av	samma	byggnad	behöver	verksamheten	stoppas	upp	och	flyttas.	
Dessutom	krävs	en	helt	annan	typ	av	utrustning	och	utrymme	för	att	genomföra	
pålningen.	De	kostnader	som	uppstår	i	samband	med	avbrott	i	verksamheten	är	
också	ofta	så	stora	att	geopolymermetoden	blir	väldigt	ekonomiskt	fördelaktig.	
	
	
	
8.	Vilka	är	den	vanligaste	orsaken	till	sättningsskador	som	ni	har	
erfarenhet	av?			
	
Sättningar	i	kohesionsjord	beror	på	ökad	belastning	av	underliggande	jordlager	
som	då	konsolideras/komprimeras	vilket	medför	att	man	får	sättningar.	Dessa	
belastningar	beror	ofta	på	en	grundvattensänkning	i	leran.	
	
Sättningar	i	friktionsjord	härrör	ofta	från	erosion	och	slukhål.	Erosion	beror	på	
vattenströmmar	vilket	ofta	bidrar	till	att	finare	materialfraktioner	försvinner	ner	
bland	grövre	fraktioner	på	större	djup.	

	
Ett	slukhål	bildas	när	friktionsjorden	av	olika	anledningar	eroderar,	oftast	
beroende	på	vattenströmmar.	Slukhål	kan	också	bildas	på	grund	av	tjälskjutning.	

	
Slukhål	är	ingen	vetenskaplig	term,	utan	ett	vardagsord	för	ett	hål	som	plötsligt	
öppnar	sig	i	marken.	Det	finns	grovt	sett	naturliga	slukhål	och	slukhål	som	har	
med	människans	byggnationer	och	aktiviteter	att	göra.	Naturliga	slukhål	är	dock	
väldigt	ovanliga	i	Sverige.	
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6	Slutsats	
	
	
Syftet med detta examensarbete var att göra en allmän jämförelse mellan pålningsmetoden 
och geopolymermetoden med hänsyn till de ekonomiska och tekniska aspekterna.  
Slutsatsen för huvudfrågan är att geopolymermetoden är en innovativ lösning med en positiv 
utveckling för att lösa framtida sättningsproblem. Trots detta är geopolymermetoden inte lika 
populär och används inte lika frekvent som pålningsmetoden idag. Förmodligen kan detta 
bero på brist på kunskap om andra existerande grundförstärkningslösningar som kan vara ett 
bättre, smidigare alternativ för att lösa sättningsproblem.   
 
 
 
	

6.1	Förslag	till	fortsatt	arbete	
	
Det finns flera frågor som har dykt upp under detta examensarbetes gång som är lite för stora 
för arbetets omfattning. Som förslag till fortsatt arbete skulle det kunna vara intressant att 
göra en fallstudie för att kunna göra en mer fördjupad jämförelse i de olika aspekterna som 
har presenterats i detta examensarbete. 
 
Ett annat bra förslag vore att utveckla och fördjupa sig in i geopolymermetoden för att kunna 
öka förståelsen i en mer fördjupad kemisk nivå på hur geopolymeren fungerar i helhet. 
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