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Sammanfattning 

Det finns en innovativ, grön grundläggningsteknik kallad energigrundläggning. Principen är 

att integrera redan erforderliga, strukturella element såsom pålar med en värmeväxlare i syfte 

att utvinna energi. Tekniken har funnits sedan tidigt 80-tal men har knappt används i Norden. 

Tekniken visar på stor potential då man kan uppnå synergi genom utvinning av värme under 

vinterhalvåret och kyla under sommarhalvåret. 

I detta arbete redogörs för grundläggande principer och mekanismer bakom 

energigrundläggning samt en omfattande litteraturstudie av vad som tidigare har studerats 

inom området. Det finns få exempel i litteraturen på problematiken med förändrade 

geotekniska egenskaper hos jorden på grund av energiutvinningen och än färre exempel på 

knäckningsproblematiken hos slagna, slanka stålrörspålar. Tyngdpunkten i arbetet har varit 

just denna förändring av de geotekniska egenskaperna, främst skjuvhållfastheten och hur 

denna förändring påverkar pålens bärförmåga. 

På grund av saknad av originell data har flera antaganden och erfarenheter tagits från Tidfors 

(1987) som undersökte förändringar hos olika lerors geotekniska egenskaper då de utsattes för 

olika temperaturdifferenser. 

I arbetet har två konsekvenser av användning av energipålning studerats i en fallstudie, 

nämligen temperaturinducerad rörelse av pålen och försämrad bärförmåga med avseende på 

knäckning. Fallstudien är ett nyligen färdigställt projekt i Jyväskylä, Finland där en 

kommersiell byggnad grundlagts på energipålar. 

De temperaturinducerade rörelserna hos pålen har undersökts analytiskt genom beräkning 

med gällande förutsättningar i Jyväskylä. De axiella lasterna som uppkommer i studien visar 

inte de storlekar som krävs för att innebära ett strukturellt problem. Dock visar fenomenet på 

ett reellt problem som måste tas i beaktning. Det är även svårt att modellera problemet då det 

är svårt att avgöra vilken slags inspänning pålen har. 

Knäckningsproblematiken studerades även den analytiskt genom beräkning. En typ-påle 

dimensionerades enligt gällande normer med en gradvis försämrad och förbättrad 

skjuvhållfasthet. Förändringen av skjuvhållfastheten byggde på antaganden baserade på 

resultaten presenterade av Tidfors (1987). Den försämrade skjuvhållfastheten innebär 

självfallet försämrad bärförmåga. Brottmoden knäckning blev dimensionerande vid en 50 % 

försämring av skjuvhållfastheten. 

Användandet av energigrundläggning medför förändringar av jordens geotekniska egenskaper 

och innebär att ett behov av att kvantifiera dessa förändringar uppstår. Vidare måste 

konsekvenserna av användande integreras i dimensioneringsprocessen så att framtida 

ekonomiskt gångbart användande är möjligt. På så sätt kan tekniken växa och infria sin stora 

potential.  
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Summary 

There is an innovative, green foundation technique called energy foundation. The principle is 

to integrate already required structural elements such as piles with a heat exchanger to extract 

energy. The technology has been around since the early 1980’s but has hardly been used in 

the Nordic countries. The technique shows great potential as one can achieve synergy by 

extracting heating in wintertime and cooling in the summertime. 

This thesis presents the basic principles and mechanisms of energy foundation and an 

extensive literature review of what has been previously studied in the area. There are few 

examples in the literature on the problems associated with the changes of geotechnical 

properties due to energy extraction. Even fewer examples of the buckling problem of driven, 

slender steel pile. The focus of this thesis has been this change of the geotechnical properties, 

mainly the shear strength and how this change affects the pile bearing capacity. 

Because of a lack of original data, several assumptions and experiences has been derived from 

Tidfors (1987). She subjected different clays to different temperatures and investigated the 

changes in the various clays’s geotechnical properties. 

In the thesis has two consequences of the use of energy piles been studied in a case study. The 

two consequences are temperature-induced motion of the pile and buckling problems due to 

loss of shear strength of the soil. The case study is a recently completed project in Jyväskylä, 

Finland, where a commercial building’s foundation has been laid on energy piles. 

The temperature-induced motion of the pile has been investigated analytically by calculation 

given the conditions in Jyväskylä. The axial loads arising in the pile did not show the sizes 

needed to represent a structural problem. However, the phenomenon presents a real problem 

that must be taken into consideration. It is also difficult to model the problem as it is difficult  

to determine what kind of restraint the pile got. 

The buckling problem was also studied analytically by calculation. A typical pile was 

designed according to current standards with a gradual deterioration and improved of the soils 

shear strength. The change in the shear strength was based on assumptions corresponding to 

the results presented by Tidfors (1987). The deterioration of the shear strength did obviously 

reduce the pile’s carrying capacity. Failure by bucklingmode came into play at a reduction of 

the shear capacity of 50 %. 

The use of energy foundation results in changes of the soil’s geotechnical properties and 

creates a need to quantify these changes. Furthermore must the consequences by using energy 

foundation be integrated into the design process so that in the future economically viable 

usage is possible. By doing so the technology can grow and fulfil its great potential. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Bygg- och anläggningsbranschen blir alltmer medveten om vikten och värdet av hållbar, 

miljömässig god design och utförande av byggnadsverk. Inom detta område sker ständigt 

framsteg med nya tekniska lösningar och effektivare logistik. Ett byggnadsverk börjar från 

grunden men idag används endast ett fåtal eller inga gröna grundläggningsalternativ.. 

Energipålen representerar ett behövligt grönt alternativ. Att integrera en markvärmeväxlare i 

redan erforderliga pålar innebär en minimal merkostnad vid installation jämfört med 

kostnaden för grundläggningen som helhet. Pålarna blir en del i ett system som kan försörja 

ovanliggande byggnadsverk med värme och/eller kyla. 

Användning av tekniken i Sverige är till dagens datum sparsam. Enstaka projekt har 

genomförts men utan större genomslag. I övriga Europa är energipålar till största del 

utformade som grävda eller borrade in-situ pålar. Dessa pålar har en mycket stor diameter och 

utgör en väldigt liten del av den svenska marknaden. En i Sverige mer passande påle för 

energipålning är stålrörspåle. Stålrörspålar får en större och större andel av den svenska 

marknaden. Under 2010 installerades 634 000 meter stålpålar i Sverige där majoriteten 

(85,5 %) var slagna stålrörspålar Ø <300 mm (Westberg, 2011). 

Erfarenheter i Centraleuropa visar att besparingar på upp till två tredjedelar av konventionella 

uppvärmningskostnader är möjliga (Brandl, 2006). En påldiameter på 0,3-0,5 m ger en effekt 

på 40-60 W/m påle. Hamada et al. (2007) genomförde ett fältförsök i Japan med ett system 

energipålar kopplade till en värmepump och utvann genom detta 53,81 W/m. Systemet bestod 

av 26 stycken pålar med längden 9 meter, detta ger en effekt på cirka 12 kW. Om 

värmepumpen är i bruk 2000 timmar per år ger systemet 25 MWh vilket motsvarar ett typiskt 

småhus årsförbrukning.  
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1.2 Syfte 

Energipålens sparsamma användande i Sverige gör att jag i detta arbete vill höja kunskapen 

om utformningen av energipålar i allmänhet och samt ur olika perspektiv förklara relevanta 

mekanismer kopplade till användning av energiuttag ur jord. I litteraturen finns få exempel på 

geotekniska konsekvenser vid användning av energipålar och än färre om energipålar 

utformade som stålrörspålar. Syftet har därför varit att visa på vilka konsekvenser energiuttag 

i mark har och hur dessa påverkar dimensioneringen av en påle. Sammanfattningsvis har tre 

stycken frågor formulerats som frågeställningar i arbetet. 

 

1. Vad är principerna bakom energigrundläggning, speciellt energipålning?  

 

2. Hur påverkas jordens geotekniska egenskaper av energiuttag? 

 

3. Hur påverkas pålens konstruktiva bärförmåga med avseende på knäckningsbrott vid 

energiuttag?   

1.3 Genomförande 

En omfattande litteraturstudie har genomförts för att kunna förklara principerna bakom 

energiuttag i mark. En påles olika sätt att bära last har förklarats för att sedan mer ingående 

redovisa för en energipåles utformning samt systemet den är en del av. Praktiska 

referensobjekt från litteraturen har återgetts och förväntat beteende hos en energipåle har 

studerats. Problematiken med temperatur inducerad rörelse har förklarats och diskuterats ur 

referensobjektens perspektiv. 

Olika geotekniska begrepp som effektivspänning, portryck, konsolidering har förklarats samt 

hur förändringar av dessa påverkar den odränerade skjuvhållfastheten. Ur litteraturen har 

återgetts hur temperaturvariationer påverkar samtliga av dessa parametrar. Fenomenet 

fryskonsolidering har redogjorts samt diskuterat hur det kan påverka en påles bärförmåga. 

En genomgång av dimensionering av pålar enligt svensk praxis har gjorts för att kunna visa 

hur förändrade värden hos den odränerade skjuvhållfastheten påverkar en påles bärförmåga.  

En fallstudie om ett pilotprojekt i Jyväskylä, Finland rörande användning av energipålar har 

genomförts. Inom ramen för fallstudien har en påle dimensionerats med avseende på dess 

konstruktiva bärförmåga. Problematiken med brottmoden knäckning har behandlats genom att 

variera den odränerade skjuvhållfastheten. Storleken på variationen har tolkats ur litteraturen 

och en diskussion om problemet har genomförts. Även de temperaturinducerade rörelserna 

har beräknats och problematiken diskuterats. 

Slutligen har en diskussion kring ställda frågeställningar samt energipålens potential förts.  
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1.4 Avgränsningar 

I arbetet har följande avgränsningar gjort 

 Vid beskrivning och utförande av dimensionering av pålar har endast valda delar 

rörande stålrörspålar visats. Dimensionering berör många fler aspekter men ryms inte 

inom detta arbete. Målet har varit att belysa problematiken. Dimensionering av pålar i 

andra material behandlas inte. 

 Förändrade geotekniska egenskaper har i fallstudiens dimensionering av pålar endast 

tagits i beaktning som försämrad odränerad skjuvhållfasthet. Ingen förändring av 

lasteffekten har utförts i beräkningen. 

 Termisk prestanda eller optimering i ett värme-/kylsystem behandlas inte i detta arbete. 

 Inom ramen för fallstudien har den geotekniska bärförmågan verifierats på platsen. 

Eventuell förändring av den på grund av energiuttag har inte behandlats i detta arbete.  

 Deformationer i form av sättningar har inte behandlats beräkningsmässigt. 

Sättningarnas effekt på pålen har endast diskuterats. 
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2 Litteraturstudie 

2.1 Värmeväxla i mark 

System för att utvinna värme och kyla ur mark blir allt mer vanliga (Rosén et al. 2001). 

Marktemperaturen vid ytan varierar med uteluftstemperaturen under året. Dessa 

säsongsvariationer avtar med djupet för att bli konstant vid 6-8 m djup. Det är detta fenomen 

som möjliggör att värme kan utvinnas under vintertid och kyla sommartid.  

Principen bakom systemen är att anlägga en markvärmeväxlare mellan en värmepump och 

värmekällan. Markvärmeväxlaren består i allmänhet av kollektorslang i polyeten som 

installeras i marken. I rören flödar sedan en värmebärarvätska som värmeväxlar mellan 

byggnadsverket och marken. Systemen klassas i två huvudkategorier, horisontell eller vertikal 

installation. Vid horisontell installation placeras kollektorslang på ytliga djup (1 m) genom 

schaktning och manuell placering av slangen. Denna metod kräver stor areal och innebär ett 

stort ingrepp i naturen. Se Figur 2.1 för en schematisk bild över olika system till ett småhus. 

Exempel på vertikal installation är bergvärmebrunnar vilket är en teknik som används mer 

och mer i Sverige. Ett hål borras till minst 100 meters djup och utrustas med kollektorslang 

som kopplas till en bergvärmepump. Fördelar är att det är en långvarig, stabil energikälla och 

mindre yta tas i anspråk. Nackdelar är kravet på passande berggrund, att el krävs för pumpen 

samt en dyr investeringskostnad. Det är ur det sista argumentet idén till en annan form av 

vertikal installation fötts. 

 
Figur 2.1 Schematisk bild över uppvärmning och nedkylning av ett småhus. Andra typer av 

system än energipålar visas också (Brandl, 2006). 
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Denna annorlunda form av vertikal installation är energigrundläggning. I begreppet ryms 

bottenplattor, slitsmurar och pålar som integreras med ett värmeväxlarsystem (Brandl, 2006). 

Den grundläggande idén är att element som redan finns på grund av strukturella aspekter kan 

integreras med markvärmeväxlaren vilket reducerar installationskostnaden och värmeväxlaren 

tar inget extra utrymme i anspråk. 

Tekniken med energigrundläggning har använts sedan 1980-talet i Centraleuropa. Den kan 

användas för uppvärmning och/eller avkylning av alla slags byggnader samt väg- och 

brobanor.  

2.1.1 Värmetransport i mark 

Värmetransporter i mark sker genom fyra mekanismer: ledning, strålning, konvektion och 

ångdiffusion (Sundberg, 1991). Begrepp av vikt inom termiska egenskaper är 

Värmeledningsförmåga, λ [W/(m °C)] (transport av energi), 

Värmekapacitet, C [kWh/(m
3
 °C)] (lagring av energi), 

Värmediffusivitet, κ [m
2
/s] (utjämning av temperaturskillnader), 

Dessa tre förhåller sig till varandra enligt 

 

  
 

 
       (2.1) 

 

För jordar i temperaturintervallet aktuellt för energipålar är värmeledning den mekanism som 

dominerar och bestäms av λ. Två viktiga parametrar för λ är vattenhalten och porositeten,  , 

som definieras (Larsson, 2008): 

 

  
  

 
       (2.2) 

 

där    är porvolymen och   den totala volymen. 

 

Låg porositet innebär att kornen ligger närmare varandra vilka leder värme bra. Vattenhalten 

spelar in då vatten har ett högre  -värde än luft vilket ger en bättre kontakt mellan kornen om 

vattenhalten ökar. Generellt medför ett högt  -värde ett lägre värde på λ men ett högre C. 

Inom ramen för detta examensarbete behandlas inte jordens termiska egenskaper något 

närmare. 
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2.2 Pålar 

Pålar är ett långsmalt konstruktionselement placerat i jord (Olsson et al., 1993). Pålar används 

för att överföra eller sprida laster från ovanliggande byggnationer genom svaga eller instabila 

jordlager ner till mer bärkraftig jord eller berg. Genom detta vill man uppnå en ökad 

bärförmåga och/eller minimering av sättningar. Pålning används främst i jordar med 

otillräcklig bärförmåga, typiska sådana är leror, torv, gyttja samt mellanjordarter som silt och 

finsand. 

Den vanligaste påltypen i Sverige är prefabricerade betongpålar (ca 80 %) men stålrörspålar, 

som det här arbetet koncentrerar sig på, tar mer och mer marknadsandelar (Westberg, 2011). 

Det finns även ett antal andra typer såsom träpålar, injekterade pålar och grävpålar. Idag 

installeras en bit över 2 miljoner löpmeter pålar varje år i Sverige och trenden är ökande. 

2.2.1 Grävpålar 

Ute på kontinenten är grävpålar den vanligaste påltypen (Olsson et al., 1993). Man borrar eller 

gräver ett hål med relativt stor diameter, vanligtvis mellan 0,8 – 2,0 meter i diameter. Sedan 

gjuts pålen på plats och kan vara både armerad såväl som oarmerad. Fördelar med denna typ 

av påle är att den kan överföra stora laster samt att den kan utföras med låg buller- och 

vibrationsnivå. Att den inte är vanlig i Sverige tros beror på svårigheter i bedömningen ur 

kapacitets- och kostnadssynpunkt. Eftersom grävpålen är den vanligaste typen av påle ute på 

kontinenten är den också den hittills vanligaste typen av energipåle. 

2.2.2 Stålrörspålar 

Stålrörspålar delas normalt in i slanka respektive grova stålrörspålar. Till grova stålrörspålar 

räknas pålar med en grövre diameter än 0,3 meter. Typen är vanligare utomlands och används 

i Sverige mest för grundläggning av broar och kajer. Pålen har en godstjocklek på mellan 10-

16 mm och är spiralsvetsad. Efter slagning kontrolleras stålets integritet och sedan sänks en 

armeringskorg ner och gjuts in i högvärdig betong.  

Den slanka stålrörspålen, även kallad mikropåle, är en spetsburen påle som är utvecklad för 

grundförstärkning och grundläggning till nya lättare byggnader, till exempel småhus. De kan 

antingen borras eller slås till behövligt djup. Pålen består oftast av relativt korta segment i 

korrosionsskyddat stål som är skarvbara. Det är denna typ av påle som används i fallstudien, 

se kapitel 3. 

2.2.3 Pålars bärförmåga 

En påles last överförs till omgivande jord via spetsen, manteln eller en kombination av bägge. 

För en spetsburen påle överförs den huvudsakliga lasten via spets till berg eller fast jordlager. 

Påle installerad till berg överför så gott som all last via pålspetsen. Påle installerad till ett fast 

jordlager kan även överföra en del av lasten via pålens mantelarea. 

Mantelburna pålar delas upp i två kategorier beroende på typ av omgivande material. 

Friktionspåle är en mantelburen påle i friktionsjord där huvuddelen av lasten överförs via 

friktion mellan manteln och jorden. Kohesionspåle är en mantelburen påle i kohesionsjord där 

huvuddelen av lasten överförs via adhesion mellan manteln och leran. Principerna över de 



7 

 

olika bärförmågorna illustreras i Figur 2.2. Hos en friktionspåle finns en viss spetsbärförmåga 

vilken är försumbar hos en kohesionspåle.  

Direkt efter installation av pålar blir jorden störd vilket påverkar pålens bärförmåga. För 

friktionspålar växer bärförmågan med tiden. Vid installation av påle i lera blir leran kraftigt 

störd med nedsatt skjuvhållfasthet som följd. Med tiden rekonsolideras leran runt pålen och 

för en normalkonsoliderad lera återfås i princip den tidigare bärförmågan. För en 

ursprungligen överkonsoliderad lera övergår den till att vara en normalkonsoliderad efter 

rekonsolideringen.  

En mantelburen påles längd går att förutbestämma vid dimensionering då bärförmågan går att 

beräkna om de geotekniska egenskaperna hos jorden är kända. Till skillnad från en spetsburen 

påle som måste slås till stopp vilket kan vara svårbedömt i förväg. 

 

 
Figur 2.2 Principer för en påles bärförmåga. Från vänster: friktions-, kohesions- och 

spetsburen påle (Westberg, 2007). 
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2.3 Utformning av energipålar 

Den vanligaste utformningen av energipålar var ursprungligen prefabricerade friktionspålar då 

deras längd går att förutbestämma. Prefabriceringen ger att det är lätt att gjuta in kollektorrör i 

pålen på fabrik (Hamada et al., 2006). Kollektorslangen är vanligtvis i polyeten med en 

diameter 20 eller 25 mm med 2 eller 2,3 mm väggtjocklek (Brandl, 2006).  

En annan använd utformning av energipålar är som grävpåle där kollektorslangen fästs i en 

armeringskorg som sedan gjuts in i betong på byggplatsen. Denna variant kallas således för 

in-situpåle, se Figur 2.3. Vid denna variant utrustas in- och utflödesändarna av 

kollektorslangen med låsventil respektive en manometer. På så sätt kan slangen trycksättas 

när den gjuts in för att undvika skador på slangen. Ett annat sätt att garantera integriteten hos 

kollektorslangen är att använda sig av kraftigare, styvare armering och att svetsa ihop 

armeringskorgen istället för att använda najtråd. 

Ytterligare en variant av energipåle är slagen eller borrad stålrörspåle. Pålen installeras på 

konventionellt sätt och utrustas sedan med kollektorslang som gjutes in (Ruukki, 2011). En 

fördel med denna typ av energipåle är att den kan utföras med en diameter med stor variation 

(75-320 mm). Nackdelar med tekniken är att så slanka pålar endast ger utrymme till en 

kollektorslang. Detta faktum samt att kontaktytan mot jorden är mindre än hos in-situ pålar 

leder till sämre termisk förmåga (Brandl, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2.3 Den vanligaste utformningen av energipåle, så kallad in-situ påle (Brandl, 2006). 
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2.4 Utformning av ett energipålningssystem 

När grundläggningen är genomförd kopplas pålarnas kollektorslangar samman via 

anslutnings- och samlingsrör fram till värmepumpen (Brandl, 2006). Principen bakom en 

värmepump är den samma som hos ett kylskåp med en förångare, kompressor och kondensor. 

(Thermia, 2012).  

Kollektorrören i pålarna är ett slutet system kallat primärkretsen. Vanliga värmebärarvätskor 

är vatten, vatten med antifrysmedel eller saltlösning (Brandl, 2006). Värmepumpen är 

kopplad till den sekundära kretsen vilken utgörs av rör med värmebärarvätska kopplat till 

byggnadsverkets värme- och kylsystem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2.4 Princip för utformning av system (modifierad efter Brandl, 2006). 
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2.4.1 Systemets verkningsgrad 

I värmepumpen höjs temperaturen på vätskan i sekundära kretsen från vanligtvis 10-15°C till 

25-35°C. För detta krävs att det tillförs energi i form av elektricitet. Måttet ”coefficient of 

performance”, COP, kallat värmefaktor på svenska, definierat (Brandl, 2006)  

 

    
                                

                      
   (2.3) 

 

Värmepumpens verkningsgrad är starkt beroende på temperaturdifferens i värmepumpen. En 

hög inflödestemperatur från den sekundära kretsen tillsammans med en låg temperatur från 

den primära kretsen sänker dess effektivitet. På grund av ekonomiska skäl bör COP>4 uppnås 

vilket motsvarar att temperaturen i sekundära kretsen inte ska överstiga 35-45°C och inte 

understiga 0-5°C i den primära kretsen (Brandl, 2006). Se Figur 2.4 för principen bakom ett 

system med      . 

Ett annat sätt att gradera ett system är med hjälp av Season Performance Factor, SPF (Brandl, 

2006).  

 

    
                             

                                     
   (2.4) 

 

Måttet tar hänsyn till den tillförda energi som värmepumpen förbrukar vilket gör att måttet 

ger en mer rättvis bild av systemet som helhet. Idag kan värden kring SPF=4 uppnås. För 

Hamada et al. (2007) uppnåddes endast SPF på 3,2 men innebar trots det en besparing på 

23,2 % jämfört med konventionella metoder för uppvärmning och nedkylning. 

2.4.2 Termisk influens 

Vid värme- respektive kyluttag ur marken påverkas jorden närmast pålen mest och avtar 

sedan i det närmast exponentiellt med avståndet från pålen (Rosén et al. 2001). Detta kallas att 

området runt pålen påverkas av termisk influens. Storleken på området som påverkas av 

termisk influens beror på markens värmeledningskoefficient och pålens 

värmeöverföringseffekt. Om man utvinner mer värme under vintern än man återladdar den på 

sommaren (kyluttag) växer detta område år för år (Repo, 2009). I litteraturen finns exempel 

på påverkan mellan 3,5–5,5 meter från pålens mantel. Avståndet mellan pålarna måste 

avgöras för varje projekts förutsättningar för att säkerställa att de inte påverkar varandra. Om 

inte hänsyn tas till detta vid dimensionering kommer den förväntade temperaturen på 

värmebärarvätskan inte uppnås vilket resulterar i lägre värde på     likväl som     då 

värmepumpen måste förbruka mer energi för att uppnå dimensionerande temperatur på 

värmebärarvätskan. 
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2.5 Referensobjekt 

Flera studier inom området energipålning har genomförts tidigare. Merparten av dem, till 

exempel Hamada et al. (2007) och Gao et al. (2008), tog dock inte hänsyn till geotekniska 

aspekterna. Fokus låg på att analysera kapaciteten i ett system och optimering av termisk 

prestanda.  

Hamada et al. (2007) genomförde en studie av en byggnad i Sapporo, Japan. Systemet av 

energipålar bestod av 26 stycken friktionspålar i betong på nio meters längd. Uppmätt 

genomsnittstemperatur för pålarnas yta var 6,7 °C. Temperaturen fluktuerade dock ner till 

runt 0°C. Ett COP på 3,9 uppnåddes vilket var det riktvärde fastställt av Brandl (2006).  

 

Ett fåtal fältförsök har genomförts geografiskt närmare Sverige och behandlat termisk-

mekaniska och geotekniska egenskaper samt förändringarna till följd av energiutvinning. 

Laloui et al. (2006) utförde mätningar på en påle under termo-mekanisk last i ett fältförsök i 

Lausanne, Schweiz. Resultaten från mätningarna jämfördes med en simulering av pålen i en 

Thermo-Hydro-Mechanical (THM)-modell. Försökspålen utsattes för uppvärmningscykler vid 

olika tillfällen under uppförandet av ovanliggande byggnad.  

Den mekaniska lasten, i form av vikten från det ovanliggande byggnadsverket, var stor i 

toppen av pålen för att avta med djupet och bli i det närmaste noll vid spetsen. Den termiska 

lasten, orsakad av temperaturväxlingarna, uppkom längs med hela pålen och varierade 

beroende på egenskaperna hos den kringliggande jorden. Den termiska lasten var dubbelt så 

stor som den mekaniska vid pålens spets, se Figur 2.5. Enligt simuleringen blev belastningen 

på jorden aldrig så stor att påverkan av porvattnet eller förändringar av jordens 

effektivspänning skulle äga rum. 

 

 

 

 
Figur 2.5 Uppmätta termo-mekaniska laster i försökspåle i Lausanne (Laloui et al., 2006) 
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Vid Lambeth College i London, England utfördes ett fältförsök för att utöka kunskapen om de 

geotekniska förändringarna av Bourne-Webb et al. (2009a). Målet var att se om cyklisk 

uppvärmning och nedkylning påverkade pålens strukturella bärförmåga. Resultaten jämfördes 

med de av Laloui et al. (2006) med slutsats att liknande beteende observerades vid bägge 

försöken. Förändringar av den axiala lasten och mantelbärförmågan kommer bero på hur 

pålen är förhindrad att röra sig. Den förhindras dels beroende på typ av inspänning i 

ovanliggande byggnad och spets samt av friktionen mot omkringliggande jordmaterial. 

Mantelbärförmågan eller friktionen mot omkringliggande jord, är direkt beroende av 

skjuvhållfastheten, se kapitel 2.7. Resultatet från mätningarna visas i Figur 2.6. Tendenser 

som kunde utläsas var att vid nedkylning av pålen ökar den axiala lasten i botten av pålen. 

Vid uppvärmning observerades den axiala lasten öka i toppen av pålen vilket betyder att 

figurerna är varandras spegelbilder. Mantelbärförmågan blev, när pålen kyldes ned, så gott 

som oförändrad i översta del för att öka i mittdelen och sedan vända i nedersta delen. Även 

här visade sig ett spegelvänt förhållande vid uppvärmning.  

 

För bägge dessa försök användes dock borrade in-situ pålar i armerad betong med en mycket 

stor diameter. I Lausanne hade provpålen en diameter på 88 cm och i London användes en 

diameter på 60 cm. Försökspålen i Lausanne var ensam bland 97 pålar att vara utformad som 

energipåle. Interagerande effekter såsom termisk influens kunde därför inte observeras. 

Bourne-Webb et al. (2009a) påpekar behovet av vidare undersökning av mantelbärförmågans 

påverkan orsakad av temperaturförändringar.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.6 Observerat beteende hos försökspålen i Lambeth, England. Till vänster visas 

beteende efter avkylning och till höger efter uppvärmning. De olika markeringarna 

representerar data från olika mätinstrument (modifierad efter Bourne-Webb et al., 2009b). 
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2.5.1 Temperaturinducerad rörelse 

När en påle utsätts för en temperaturskillnad kommer den vilja töja sig genom att antingen 

expandera (temperaturökning) eller kontrahera (temperaturminskning) (Bourne-Webb et al. 

2009b). Om pålen inte är förhindrad i någon riktning kommer denna töjning vara 

 

               (2.5) 

 

där   är temperaturutvidgningskoefficienten och    temperaturdifferensen. Hur stor 

töjningen blir ges av 

 

                (2.6) 

 

där    är pålens ursprungslängd. 

En påle är i verkligheten inte fri utan förhindrad i ändarna. Om man ser pålen som fast 

inspänd i bägge ändar, en i berget och en i ovanliggande byggnad, kan töjningen,     , 

uttryckas som en axiellt verkande kraft på pålen enligt 

 

              (2.7) 

 

där   är pålmaterialets elasticitetsmodul och   dess tvärsnittsarea. Om pålen är fast inspänd i 

bägge ändar blir          . 

2.5.2 Observerat beteende hos referensojekten 

Reaktionerna observerade hos testpålarna i Lausanne och Lambeth skiljer sig en del åt 

(Bourne-Webb et al., 2009b). Relativt enkla mekanismer kan användas för att förklara 

beteendet hos pålarna. Om pålen är under enbart mekanisk last hamnar den under tryck vilket 

kommer bäras av mantelbärförmågan. Om denna antas var likformig längs hela pålen kommer 

axial lasten avta linjärt med djupet som visat i figur 2.7 (a). Om pålen utsätts för en termisk 

last i form av nedkylning kommer pålen vilja kontrahera. Så länge pålen är fri att röra sig i 

bägge ändar kommer det uppkomma dragkrafter i pålen. Mantelfriktionen vid pålens yta 

kommer motverka kontraheringen vilket ger att mantelbärförmågan byter tecken vid en tänkt 

nollpunkt, mitt i pålen. Om denna termiska last kombineras med den mekaniska lasten 

kommer den av mekaniska lasten orsakade tryckkraften minska och eventuellt övergå i 

dragkraft. Samtidigt ökar den mobiliserade mantelbärförmågan över den tänkta nollpunkten 

och minskar under den, se figur 2.7 (b). Vid uppvärmning av pålen vill den istället expandera 

vilket beroende på typ av inspänning kommer ge upphov till tryckkraft i pålen. På samma sätt 

som friktionen vid pålens yta arbetar mot kontraheringen vid nedkylning kommer den arbeta 

mot expanderingen vilket ger att mantelbärförmågan mobiliseras i samma grad fast med 

omvänt tecken. Om den termiska lasten vid uppvärmning kombineras med den mekaniska 

lasten blir den resulterande tryckkraften än större och den mobiliserade mantelbärförmågan 

minskar över pålens nollpunkt och ökar under den, se figur 2.7 (c). 

Vid jämförelse av figur 2.7 (b) och den vänstra bilden i figur 2.6 ses att tendenserna stämmer 

överens. Det konstateras att vid nedkylning finns risk för negativ mantelbärförmåga i botten 

av pålen samt att pålen utsätts för dragspänningar. Om dragspänningarna blir för stora finns 

en risk för sprickor i betongen. Vid försöken i Lambeth var uppmätta dragspänningar aldrig i 

den storleksordningen att sprickor skulle uppkomma. Fluktueringen på kurvorna från de 
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verkliga mätningarna kan förklaras med variationen i skjuvhållfastheten hos de olika 

jordlagren.  

Vid jämförelse av figur 2.7 (c) och kurvorna till höger i figur 2.6 ses överstämmande 

tendenser med ökande tryckkraft samt negativ mantelfriktion i övre delen av pålen. 

 

Resultaten från uppvärmningen av pålen i Lambeth kan jämföras med resultaten från 

Lausanne. Skillnaden i resultaten kan härleds till dels skillnaden i jordprofil men framförallt 

hur pålen var inspänd. Pålen i London kan ses som en mantelburen påle, nästan helt fri att röra 

sig i bägge ändar medan den i Lausanne var begränsad dels av en ovanliggande byggnad och 

dels av berget vid spetsen, se figur 2.8. När pålen i Lausanne värmdes upp kunde den i det 

närmaste betraktas som fast inspänd i bägge ändar med en betydande ökning av axiallasten 

som följd. Därav kan den nästan dubbelt så stora termiska lasten vid pålens spets i Lausanne 

förklaras. Motsvarande last var knappt större än den mekaniska vid pålspetsen i Lambeth. 

Detta faktum belyser vikten av hur inspänningen av pålen styr storleken på uppkomna krafter 

på grund av temperaturväxling. 

Det finns ingen data från någon av studierna om lerans skjuvhållfasthet har förändras på 

grund av temperaturväxlingarna. Vid Lambeth försöket konstaterades att högsta mobiliserade 

skjuvhållfasthet, 75 kPa, understeg det tillgängliga, 90 kPa. Detta verifierades först vid 

försökets slutpunkt. 

 

 

 
 

 

 

Figur 2.7 Principer för pålens beteende i Lambeth. Från vänster: enbart last, last och 

nedkylning av pålen och last och uppvärmning av pålen. De streckade linjerna motsvarar 

kraftigare uppvärmning eller nedkylning. P står för axiallast och q för mantelbärförmåga 

(Bourne-Webb et al., 2009b) 

 

(a) (b) (c) 
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Figur 2.8 Principer för pålens beteende i Lausanne. Till vänster uppvärmning och till höger 

nedkylning bägge med last (Bourne-Webb et al., 2009b). 
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2.6 Påverkan av de geotekniska egenskaperna 

2.6.1 Effektivspänningsförändringar 

Det är sedan länge känt att temperaturförändringar i lera ger upphov till volymändringar av 

både mineral och porvatten (Rydell et al. 1984). Mineral utgör en mycket mindre del av en 

jords totala volym och har även en väsentligt lägre temperaturutvidgningskoefficient än vatten. 

Därav är porvattnets volymändring av större vikt vid temperaturförändringar. Porvattnets 

högre temperaturutvidgningskoefficient tillsammans med en leras låga permeabilitet orsakar 

vid uppvärmning ett porvattenövertryck. Detta leder i sin tur till att lerans effektivspänning 

förändras då 

 

           (2.8) 

 

där σ’ står för effektivspänningen, σ för jordens totalspänning och u för porvattentryck. 

Totalspänning är den spänning som uppstår av ovanliggande jord samt krafter som verkar på 

jordytan. Effektivspänningen är reduktionen från totalspänningen då vattnet också tar upp 

kraft. Oftast är den vertikala effektivspänning     av intresse då den är en central parameter 

inom jordmekanik och användbar för att uppskatta jordens skjuvhållfasthet, se kapitel 2.6.3. 

2.6.1.1 Portrycksförändring 

Campanella och Mitchell (1968) utförde omfattande kompressionstester på odränerad lera vid 

olika temperaturer och presenterade följande samband för portrycksökningen,    , vid ökande 

temperatur 

 

   
  

  
 
          

       
         (2.9) 

 

där    är temperaturökningen,    är kompressabilitet hos jordstrukturen,     är densitet,   är 

vattenkvoten,    är temperaturutvidgningskoefficient hos mineralet,    är 

temperaturutvidgningskoefficient hos porvattnet och     är en fysisk-kemisk koefficient för 

strukturell volymändring orsakad av temperaturförändring. Förändringen av porvattentrycket 

ger upphov till en hydraulisk gradient vilket leder till porvattenströmning till de kallare 

regionerna (Adolfsson et al. 1987).  

Temperaturhöjning orsakar en elastisk hävning (volymökning) av leran orsakad av en 

minskning av    på grund av en höjning av   (Tidfors, 1987). Vid en sänkning uppkommer 

en motsatt reaktion och en elastisk kompression (volymminskning) uppkommer. 

2.6.2 Deformationer 

Deformationer kan delas upp i två huvudtyper, volymändring och formändring (Larsson, 

2008). Dessa förändringar kan vara både elastiska, återgå efter avlastning, eller plastiska, 

permanenta. Den omlagring av mineralkornen som sker vid deformation ger i regel upphov 

till en volymändring. Omlagringen ger antingen upphov till en ökning eller minskning av 

volymen. En jord kallas dilatant om en volymökning skett eller kontraktant om 

volymminskning ägt rum. 
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2.6.2.1 Konsolidering 

Deformationer kan också klassas som momentana eller tidsbundna. Tidbundna deformationer 

avser konsolidering och krypdeformationer. Med konsolidering menas deformationer 

orsakade av volymminskning och ger upphov till en vattenutpressning i samma storlek som 

volymminskningen. Konsolidering är med andra ord den process som resulterar i en 

volymminskning när en jord utsätts för spänningar (laster) och packas tätare. Man skiljer på 

primär och sekundär konsolidering. Vid primär konsolidering hindras volymminskningen av 

hydro-dynamiska krafter medan den sekundära sker så långsamt att en hydraulisk gradient 

knappt uppkommer. Den sekundära konsolideringen består främst av krypning och är både 

volym- och formändrande. Larsson (1986) fann ett samband för när krypning startar (2.10) 

samt når sitt maximum (2.11). 

 

                 (2.10) 

 

            (2.11) 

2.6.2.2 Förkonsolideringstryck 

Förkonsolideringstrycket     är det tryck som leran har konsoliderats under och kan 

bestämmas i försök med ödometer (Larsson, 2008). Om det rådande vertikala trycket i jorden 

    är lika stort som     kallas jorden normalkonsoliderad. Om däremot     är större än      

benämns jorden som överkonsoliderad. Förhållande mellan de två kallas Overconsolidation 

ratio,   . 

 

    
   

     
     (2.12) 

 

   . benämns också jordens spänningshistoria. I Sverige anses de flesta leror vara normal 

eller svagt överkonsoliderade (Moritz, 1995). 

2.6.2.3 Samband mellan deformationer och förkonsolideringstryck 

Förändringar av effektivspänningarna kan leda till små eller stora deformationer beroende på 

relationen till förkonsolideringstrycket.  

 

               (2.13) 

 

 

               (2.14) 

 

En spänningsökning    som uppfyller (2.13) ger endast upphov till små deformationer som i 

huvudsak är elastiska. Uppfylls däremot (2.14) blir deformationerna markant större och 

plastiska. 

2.6.2.4 Deformationsegenskaper vid temperaturförändringar 

Flera forskare, däribland tidigare nämnda Campanella och Mitchell (1968) har undersökt 

lerors förändrade deformationsegenskaper vid temperaturförändringar. Cekerevac et al. (2004) 

konstaterade att spänningsförändringarna som uppkommer på grund av en 

temperaturinducerad volymändring beror på spänningshistorien, det vill säga OCR. Vid 

uppvärmning av normalkonsoliderad lera beter den sig kontraktant och en överkonsoliderad 

beter sig dilatant.  
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Inom svenska förhållanden presenterade Tidfors (1987) hur     sjunker linjärt med 

temperaturen på ett antal svenska leror. Hon föreslog att sedimentationsmiljö, vattenhalt och 

lerhalt är tre viktiga faktorer vid avgörandet av en leras förändrade deformationsegenskaper. 

Hon insåg behovet av ett mått på denna förändring och rekommenderade flytgränsen att 

referera till. Detta redovisas i Figur 2.9. Flytgränsen    definieras som övergången mellan 

flytande till plastisk konsistens. 

Det finns en stor spridning i resultat när relaterat till flytgänsen vilket speglar komplexiteten i 

frågan. Tidfors (1987) uppskattade sänkningen av     till 4-5 kPa per 10°C temperaturökning. 

Detta överensstämde bra med den linjära regressionen som visas till vänster i Figur 2.9. 

 

Moritz (1995) genomförde en kombinerad laboratorie- och fältstudie för att undersöka 

egenskaperna hos lera vid höga temperaturer. Via ödometerförsök utvärderade hon att 

förkonsolideringstrycket sjönk med ökande temperatur och presenterade ekvation (2.15) som 

samband. 

 

          
 
  

 
 
    

     (2.15) 

 

där      
 är uppmätt förkonsolideringstryck vid rumstemperatur,   korresponderande 

rumstemperatur och   temperaturen i jorden. Temperaturpunkterna för mätning var 20, 40 

och 70°C. Ekvation (2.15) stämmer bra överens med sambanden presenterade av Tidfors 

(1987). 

När förkonsolideringstrycket sjunker kan man förvänta sig att krypning kommer ske vid en 

lägre effektivspänning enligt (2.10) (Moritz, 1995). Det innebär att enbart små höjningar av 

temperaturen hos en normalkonsoliderad lera skulle orsaka stora krypdeformationer. Det 

flesta leror i Sverige är något överkonsoliderade vilket ger att ingen stor primärkonsolidering 

tar plats vid små temperaturökningar. En svagt överkonsoliderad lera skulle behöva en stor 

temperaturökning, väl utanför temperaturintervallet hos en energipåle, för att bete sig som en 

normalkonsoliderad.   

Sammantagna resultat visar att i odränerade förhållanden ger en höjning av temperaturen än 

svällning (hävning) och ett ökat porvattentryck. Om temperaturen åter sänks kommer 

porövertrycket minska. Detta är ett cykliskt förlopp som följer en temperaturväxlings intervall. 

Vid dränerade förhållanden uppkommer en konsolidering som ersätter det ökade 

porvattentrycket. En temperaturcykel medför en viss permanent deformation som kan bli 

förklarad som krypning vilken är som störst efter första cykeln (Moritz, 1995). Paaswell 

(1967) konstaterade att redan vid låga temperaturdifferenser uppkom effekter på den 

sekundära konsolideringen.  
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Figur 2.9 Till vänster: förhållandet mellan förkonsolideringstrycket vid försökstemperaturen 

och vid 7°C som funktion av försökstemperaturen. De fyra linjerna representerar de fyra 

olika lerorna som undersöktes. Till höger: Reduktion av utvärderat förkonsolideringstryck 

per 10°C temperaturökning som funktion av flytgränsen. Luleå-försök avser mätvärde från 

det enda resultatet vid en liknande undersökning i litteraturen vid tidpunkten (Tidfors, 1987). 
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2.6.3 Skjuvhållfasthet 

Skjuvhållfastheten i jord består främst av friktionskrafter som är direkt beroende av 

effektivspänningen (Larsson, 2008). Det särskiljs på dränerad    och odränerad      

skjuvhållfasthet. För grovkorniga jordar är endast    aktuell. För mer finkorniga jordar som 

lera är     av intresse. Enligt Mohr-Coulombs brottkriterium (2.16) ökar skjuvhållfastheten 

med effektivspänningen, kohesionen   , och jordens inre friktionsvinkel   , där de två 

sistnämnda beror på ingående material. 

 

                    (2.16) 

 

I odränerad jord förhåller sig effektivspänningarna relativt lika i horisontell och vertikal 

riktning. På grund av tidigare diskuterat fenomen med förhöjt portryck vid spänningsökning 

blir effektivspänningarna vid brott desamma oavsett vilka spänningar som rådde i jorden 

innan belastning. Hållfastheten vid odränerade förhållanden     och den odränerade 

skjuvhållfastheten    kan därför sättas lika. 

 

           (2.17) 

 

   antas förenklat vara ett konstant värde vid en aktuell provpunkt och nivå i jorden. Att    

skulle vara oberoende av spänningshistorien stämmer inte utan avtar med     enligt 

 

                   (2.18) 

 

där     är odränerad skjuvhållfasthet för normalkonsoliderad lera. 

2.6.3.1 Utvärdering av odränerad skjuvhållfasthet 

För att utvärdera    genomförs försök i fält och/eller fallkonförsök i ett laboratorium (Larsson 

et al. 2007). Dessa kompletteras med hållfastheter utvärderade från CPT-sondering. 

Resultaten korrigeras med hjälp av empiriska värden för att erhålla ett härlett värde på den 

odränerade skjuvhållfastheten. Nedan visas kortfattat vilka ekvationer som styr utvärdering i 

normalkonsoliderade och svagt överkonsoliderade jordar.  

De två med försök uppmätta skjuvhållfastheterna    vid vingförsök i fält respektive    vid 

fallkonförsök i laboratorium multipliceras med en korrektionsfaktor   och ger då den aktuella 

lerans   .   är beroende av flytgränsen   . 

  

               (2.19) 

 

   
    

  
 
    

         (2.20) 

 

Utvärdering med hjälp av CPT-sondering utförs enligt 

 

   
      

           
     (2.21) 

 

där    är det totala spetsmotståndet vid sondering, se även kapitel 2.7.4.2. Friktionspåle  
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2.6.3.2 Hansbos relation 

Hansbo fann 1957 ett empiriskt samband mellan den okorrigerade skjuvhållfastheten och 

förkonsolideringstrycket enligt 

 

       
             (2.22) 

 

Erhållna värden på hållfastheten enligt ekvationer (2.19) och (2.20) kan kontrolleras mot detta 

samband för att bedöma deras rimlighet (Larsson et al. 2007). Är erhållna värden avsevärd 

större än motsvarande värde ur ekvation (2.20) bör   väljas till ett större värde än vid 

normalfallet.  

2.6.3.3 Skjuvhållfasthetens förändring vid temperaturförändring 

Skjuvhållfastheten sänks vid en temperaturhöjning då effektivspänningen sänks till följd av 

portryckshöjningen. Det är dock svårt att kvantifiera denna försämring. Moritz (1995) kunde 

inte se någon klar trend från snabba triaxialförsök. Vid triaxialförsök utförda vid en lägre 

hastighet syntes en klar trend i försämrad maximal skjuvhållfasthet. Den kvarvarande 

skjuvhållfastheten verkar dock vara oförändrad, se Figur 2.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2.10 Resultat från långsam, odränerad triaxialförsök på försökskropp från 6 meters 

djup (Moritz, 1995). 
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2.6.4 Tjälbildning 

I mark ovanför grundvattenytan, det vill säga den omättade zonen finns vatten bundet 

antingen kapillärt eller adsorbtivt vilket innebär att vattnet är bundet till mineralkornens yta 

beroende på ytaktiva krafter (Rosén et al. 2001). När temperaturen sjunker fryser detta vatten 

och den gräns till vart vattnet har frusit kallas tjälfronten. Mineralen under tjälfronten vill 

behålla sitt adsorbtivt bundna vatten. Löst bundet vatten vandrar uppåt pga av ett undertryck 

skapat av det frusna vattnet och bildar där islinser. Denna vattenvandring fortgår så länge 

temperaturen är under 0 °C samt att tillgång av vatten finns. Summan av dessa islinser är vad 

man i vardagligt tal kallar tjällyftning (Johansson et al. 2005).  

Is har cirka 9 % större volym än vatten vilket ger en jord som fryser ökad volym.  

När tjälen tinar finns ett överskott av vatten som måste dräneras bort. Om detta inte sker i 

samma takt som nytt vatten bildas via issmältning minskar effektivspänning för att i värsta 

fall försvinna helt. Detta fenomen är känt som tjällossning. Eftersom jordens bärighet är 

direktberoende av effektivspänningen ger fenomenet kraftig reducerad bärighet i system som 

till exempel mindre vägar under våren. Tillåts överskottet av vatten att dräneras bort kommer 

effektivspänningen och bärigheten att öka. Efter en tid har samma förhållande som innan 

frysning uppnåtts men hos leror kommer volymen vara avsevärt mindre än ursprungsvolymen. 

Detta medför att vattenkvoten kommer ha sänkts hos en sådan jord efter frysning och tining 

med tillhörande dränering. Jorden har således blivit överkonsoliderad. 

2.6.4.1 Fryskonsoliderings påverkan av lerstrukturen 

Det tidigare beskrivna adsorbtivt bundna vattnet till lerpartikelns yta fryser inte vid samma 

temperatur som det fria vattnet (Johansson et al. 2005). Som tidigare nämnt ger detta upphov 

till ett undertryck. Om det inte finns tillgång till vatten som vandrar till frysfronten kommer 

det vatten som finns att omfördelas. Vattnet kommer dras ur den befintliga lerstrukturen till de 

växande islinserna som oftast finns i de lite större porerna i jorden. Undertrycket i porvattnet 

ger att effektivspänningarna är högre än totaltrycket i vissa delar av jordstrukturen. Detta ger i 

sin tur att dessa delar av strukturen komprimeras. När jorden sedan tinar kan inte vattnet 

återgå till de delar som har komprimerats utan vattnet ansamlas i porerna och kan dräneras 

bort. Överkonsolideringen har alltså enbart skett på grund av frysning och tining inklusive 

dränering. Eftersom överkonsolideringen sker ojämnt i lerstrukturen förändras även 

flytgränsen med antal fryscykler, se Figur 2.11. 

 

 
Figur 2.11 Förändring av flytgränsen med antalet fryscykler (Johansson et al. 2005) 
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2.6.5 Kommentar om påverkan av de geotekniska egenskaperna 

Bestämningen av en leras    är mer komplex än vad som åskådliggjorts här men målet med 

detta avsnitt var att belysa att det finns ett samband mellan temperaturskillnad,     och   . 
Och i slutändan hur alla dessa påverkar    vilken är av stor vikt vid dimensionering av en 

påles bärförmåga. Samt påvisa att det finns en osäkerhet av bestämningen och att vissa 

fenomen medför risker vid feldimensionering av den slutgiltiga pålen.  

De plastiska deformationer som kan uppkomma vid en belastning av leran vill undvikas då 

det med andra ord är sättningar vilket kan skada ovanstående byggnadsverk. Deformationen 

eller sättningarnas storlek är starkt beroende på     som i sin tur förändras med 

temperaturförändringar. Frysning av lera måste undvikas då sättningar till följd av 

fryskonsolidering inte kan accepteras hos ett sådan betydande strukturellt element som en påle. 

Om leran skulle tillåtas att frysa kommer skjuvhållfastheten inte längre följa Hansbos relation, 

se kapitel 2.6.3.2. 
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2.7 Dimensionering av pålar enligt svensk praxis 

2.7.1 Dimensioneringsprincip 

För en påle gäller i allmänhet att den dimensionerande lasteffekten ska vara mindre än den 

dimensionerande lastkapaciteten eller den dimensionerande geotekniska bärförmågan 

(Bengtsson et al., 2000). Efter installation är en påle inte tillgänglig för inspektion eller 

underhåll och måste därför dimensioneras för en teknisk livslängd på 100 år eller minst likt 

ovanliggande byggnadens tekniska livslängd. 

Nedan beskrivs de olika delarna i dimensioneringsprocessen översiktligt med betoning på 

sektioner där skjuvhållfastheten är en central parameter. 

2.7.1.1 Eurokod 

Sedan maj 2011 skall dimensionering av bärande konstruktioner i Sverige utföras enligt de 

europeiska normerna, Eurokod (Boverket, 2012). Detta har i praktiken medfört små skillnader 

för dimensionering av pålar. De analytiska beräkningsmodellerna är de samma som med de 

tidigare Boverkets konstruktionsregler, BKR (Holmberg, 2011). Eurokod använder sig av 

partialkoefficientmetoden för att uppnå erforderlig säkerhet. 

2.7.1.2 Gränstillstånd 

Pålar ska dimensioneras för två olika gränstillstånd, brott- och bruksgränstillstånd. Vilket 

gränstillstånd som är aktuellt styr val och placering av partialkoefficienterna. För själva pålen 

gäller konstruktiv dimensionering, STR. Då är hållfastheten hos materialet avgörande och 

partialkoefficienterna läggs på lasten och materialegenskaperna. För omkringliggande jord 

gäller geoteknisk dimensionering, GEO. Då är hållfastheten hos jorden eller berget avgörande 

och partialkoefficienterna läggs på lasten och den geotekniska bärförmågan. 

2.7.1.2.1 Brottgränstillstånd 

Vid dimensionering i brottgränstillstånd får inte brott eller svår skada uppkomma. Detta 

kontrolleras bland annat genom kontroll mot materialbrott på grund av tryck, böjning eller 

kombinationen av båda. 

2.7.1.2.2 Brukgränstillstånd 

Vid dimensionering eller kontroll i bruksgränstillstånd skall byggnadsverket ha 

tillfredställande funktion vid normalt användande. Med andra ord skall skadliga eller 

besvärande sprickor eller deformationer inte uppkomma.  

 

2.7.1.3 Dimensionerande värde för en leras skjuvhållfasthet 

Det dimensionerande värdet,   , för en geoteknisk parameter bestäms enligt 

 

   
 

  
          (2.23) 

 

där    är det dimensionerande värdet,    en fast partialkoefficient för materialparametern,   

en omräkningsfaktor bestående av 8 stycken delfaktorer som beaktar olika skaleffekter och    

är ett värderat medelvärde baserat på härledda värden (IEG, 2008). 
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Vid bestämmande av den dimensionerande odränerade skjuvhållfastheten för en lera     

kallas    för lerans karakteristiska odränerade skjuvhållfasthet    . Förenklat sagt kan man 

säga att för     gäller (Karlsson, 2012) 

 

        
 

    
   

    

 
     (2.24) 

 

där    är teoretiska knäckningslängden och   är en faktor som varierar mellan 1,0–1,5.     är 

medelvärdet av    över knäckningslängden. 

(2.24) blir då 

 

    
          

   
       (2.25) 

 

Omräkningsfaktor   bör ligga i intervallet 0,7-1,0 och partialkoefficenten       för 

skjuvhållfasthet (IEG, 2008). Se även Bilaga A Procedur för analytisk beräkning av en 

stålpåle. 

2.7.2 Lasteffekt 

Med lasteffekt avses normaltryckkraft, normaldragkraft, böjande moment, tvärkraft, vridande 

moment och kombinationer av dessa (Westberg, 2007). Lasteffekten är alltså den inverkan 

inklusive last orsakad av jordrörelser, som i olika gränstillstånd före, under och efter 

installation som kan komma att påverka en påle (Blomdahl et al. 1995). En installerad påle 

kan betraktas som en pelare stöttad i sidled av omkringliggande jord, se Figur 2.13.  

 

2.7.2.1 Påhängslast 

Påhängslast beror på fenomenet med negativ mantelfriktion. Negativ mantelfriktion 

uppkommer när jorden runt pålarna rör sig neråt relativt pålarna till följd av sättningar i 

jordlagren under och mellan pålarna (Eriksson et al., 2004). Effekten beaktas längs den del av 

pålen där den omgivande jorden sätter sig 5 mm eller mer. En noggrann bedömning av 

jordens och pålens rörelse är ofta svår beroende på ofullständig utredning av olika jordlagers 

egenskaper i en jordprofil eller förutseende av förändringar av lastbilden. Påhänglaster måste 

dock beaktas i fall då ekvation (2.10) uppfylls. Detta eftersom krypning är en långtidssättning 

och kommer öka påhängslasten med tiden. Påhängslast behandlas analogt med andra laster. 

2.7.2.2 Initialkrokighet 

En påle har alltid en initialkrokighet som ökar med belastning av pålen. För den maximala 

initialkrokigheten,   , gäller 

 

              (2.26) 

 

där    är den geometriska initialkrokigheten som bestäms antingen via mätningar eller 

schablonvärden och    är en fiktiv initialkrokighet för att ta hänsyn till egenspänningar i pålen. 
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2.7.3 Konstruktiv bärförmåga 

En påles konstruktiva bärförmåga är dess förmåga att bära lasteffekter (Westberg, 2007). Den 

är beroende på följande huvudparametrar; 

 Installationens inverkan på materialegenskaperna 

 Pålmaterialets beständighet 

 Pålens initialkrokighet 

 Jordens sidomotstånd mot pålen 

En påles konstruktiva bärförmåga kan utnyttjas fullt ut så länge den geotekniska bärförmågan 

är tillräcklig. Ökad initialkrokighet och minskad styvhet samt minskat sidomotstånd från 

jorden mot pålen leder till minskad lastkapacitet. För verifiering av en påles konstruktiva 

bärförmåga krävs två kontroller, tvärsnittskontroll för materialbrott och knäckningskontroll 

med avseende på 2:a ordningens teori. 

Figur 2.12 Initialutböjning vid analytisk 

beräkningsmetod (Pålkommissionen d, 

1998) 

Figur 2.13 Principen för en axiellt tryckbelastad påle 

(Pålkommissionen d, 1998) 
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Stukning (materialbrott) är oberoende av omkringliggande jord medan knäckning är beroende 

av jordens sidomotstånd. Med knäckning av pålen menas att pålen blir instabil och som helhet 

böjer ut, knäcker. 

2.7.3.1 Jordens sidomotstånd mot pålen 

För att modellera jordens sidomotstånd förutsätts en elastisk-plastisk modell som är beroende 

av lerans bäddmodul,   och gränstryck,  .     är medelbrottrycket då leran plasticeras. Denna 

varierar med pålens råhet. Bäddmodulen, k definieras som 

 

   
   

   
 

 

 
               (2.27) 

 

där     är det dimensionerande gränstrycket och     det dimensionerande gränsvärde för 

sidoförskjutning då     uppnås. 

Sambandet mellan   och   åskådliggörs bäst i så kallade arbetskurvor, se Figur 2.14. På grund 

av konsolidering av leran runt pålen på lång sikt och för att minska risken för krypbrott finns 

empiriska värden för   och   beroende på tidsförhållandena. Med lång sikt avses last med 

större varaktighet än en vecka. 

För korttidsförhållanden gäller (Bengtsson et al. 2000) 

 

   
       

 
      (2.28) 

 

               (2.29) 

 

För långtidsförhållanden gäller 

 

   
      

 
      (2.30) 

 

               (2.31) 

 

där   är pålens tvärsmått vinkelrätt mot utböjningen. I fallet med ett cirkulärt rör blir   dess 

diameter. Termen      brukar kallas jordens styvhet och används för att bestämma teoretisk 

knäckkraft och teoretisk knäcklängd. 

Bäddmodulen, gränstryck och sidoförskjutning beror på lasters olika varaktighet och detta ger 

effektiva dimensionerande värden på parametrarna som kan utläsas ur Figur 2.14. På y-axeln 

avläses       och på x-axeln avläses   relativt   därefter kan      beräknas enligt (2.27). 

Som framgår kan sidomotståndet maximalt bli      . 

Alternativt kan de effektiva värdena beräknas genom interpolation enligt 

 

     
   

       
 

   

 
     (2.32) 

 

           
 

 
            (2.33) 

 

    
   

  
      (2.34) 

 

där     andelen långtidslast. 
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Figur 2.14 Arbetskurvor för korttids- och långtidsförhållanden samt lastförhållanden med 

olika andelar av långtidslasten (Bengtsson et al., 1998) 

2.7.3.1.1 Ekvivalent bäddmodul 

Jordmotståndet varierar med tillskottsutböjningen, se Figur 2.14. För att bestämma 

lastkapaciteten när       överskrids, det vill säga att tillskottsutböjningen överskrider       

och jorden plasticeras krävs en reducerad bäddmodul,      baserad på principen om 

ekvivalent arbete.  

Som det framgår av Figur 2.13 kan en påle betraktas bestå av ett antal knäckningsvågor som 

är sinusformade med knäckningslängden   . Detta ger att initialkrokigheten   och 

tillskottsutböjning   också är sinusformade enligt 

 

         
   

  
      (2.35) 

 

         
   

  
      (2.36) 

 

För maximala tillskottsutböjningen   , se Figur 2.12, gäller 

 

   
  

  
 

  
      (2.37) 
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där P är den axiala lasten och    är den elastiska knäcklasten som beräknas enligt 

 

                 (2.38) 

 

med tillhörande teoretiska knäcklängden 

 

      
  

    

 
     (2.39) 

 

Med hjälp av      reduceras    och    ökas vilket åstadkoms med parametern  . Om 

tillskottsutböjningen inte når plasticeringsgränsen för leran, det vill säga        gäller 

    annars 

 

     
    

  
 

 

 
                              (2.40) 

med         
   

  
  

 

Knäckkraften blir då i 2:a ordnings teori 

 

                
  

     
    (2.41) 

 

Detta kan åskådliggöras grafiskt enligt Figur 2.15 

 

 

 

 
Figur 2.15 Princip för ekvivalent jordtryck mot pålen (Blomdahl et al. 1995) 
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2.7.4 Geoteknisk bärförmåga 

Den geotekniska bärförmågan   definieras som jordens och/eller bergets förmåga att vid en 

påles spets och längs dess mantel ta upp påförda lasteffekter utan att det uppstår brott i 

jord/berg eller att skadliga rörelser uppstår (Westberg, 2007). För bärförmågan gäller generellt 

 

             (2.42) 

 

där   är den totala bärförmågan,    är mantelbärförmågan,    spetsbärförmågan (Olsson et 

al. 1993).  

Bärförmågan måste verifieras med hjälp av beräkningsmetoder baserade på antingen 

geotekniska parametrar eller sonderingar.  

2.7.4.1 Kohesionspåle 

En kohesionspåles geotekniska bärförmåga baseras på uppmätta geotekniska parametrar samt 

empiriska samband. Metoder delas upp i totalspänningsanalys och effektivspänningsanalys 

även kallat α- respektive β-metoden. 

2.7.4.1.1 α-metoden 

α-metoden är den traditionellt mest använda metoden i Sverige och baserades på den 

korrigerade odränerade skjuvhållfastheten. Eriksson et al. (2004) föreslog att metoden skulle 

baseras på den ej korrigerade odränerade skjuvhållfastheten då denna är basen från vilken 

dagens empiri är hämtad. 

  

   
 

  
  

 

     
 

 

   
 

   

    
   

   

     

  

    

   

    
  (2.43) 

 

där     är pålens längd,   är vidhäftningsfaktor,   är pålens omkrets,     är bärighetsfaktor 

för pålspets,    pålspetsens tvärsnittsarea och   är partialsäkerhetsfaktorer. 

Vidhäftningsfaktorn,  , väljs till 1,0 för normalkonsoliderad jord och reduceras sedan ner 

med avseende på inverkan från pålens diameter och form samt för jordens     och tiden 

efter installation av pålen.  

2.7.4.1.2 β-metoden 

β-metoden används främst för överkonsoliderade jordar och är beroende av den dränerade 

skjuvhållfastheten men behandlas inte vidare i detta arbete. 

2.7.4.2 Friktionspåle 

En friktionspåles bärförmåga beror på ett stort antal faktorer såsom installation, 

bärförmågetillväxt över tid samt mobiliserad spetsbärförmåga. Eftersom samma parametrar 

påverkar nedträngningen av en sondstång som för en påle anses idag sondering vara den mest 

tillförlitliga metoden att bestämma en friktionspåles bärförmåga, främst CPT (Axelsson et al. 

2007). Metod för utvärdering kan sammanfattas enligt 

 

 

                       (2.44) 

 

Där       är sonderingsmotståndet vid spets respektive längs manteln,      är 

korrelationsfaktorer för spets respektive mantel och      är spets- respektive mantelarean. 
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2.7.4.3 Spetsburen påle 

En spetsburen påles bärförmåga beror på om den är slagen till fast, kristallint berg eller till ett 

tillräckligt fast jordlager. Om den är slagen till berg är normalt den geotekniska bärförmågan 

större än lastkapaciteten som då blir dimensionerande. Detta ska verifieras med 

stötvågsmätning. Om pålen däremot är slagen till ett fast jordlager blir pålen ett mellanting 

mellan mantel- och spetsburen påle men spetsbärförmågan dominerar. 

2.7.5 Beräkningsgång för dimensionerande lastkapacitet 

Nedan följer en kortfattad beräkningsgång av den dimensionerande lastkapaciteten hos en 

påle. För mer noggrann beräkningsprocedur, se Bilaga A Procedur för analytisk beräkning av 

en stålpåle. Tvärsnittsdata såsom area,  , tröghetsmoment,  , diameter,  , och böjmotstånd, 

  är kända. Likaså materialparametrar såsom stukgräns,    och elasticitetsmodul,  . 

1. dimensionerande material- och jordegenskaper bestäms med hjälp av (2.23)  

2. tvärsnittets normalkrafts- och böjmomentskapacitet,    , respektive    , bestäms enligt 

 

                 (2.45) 

 

                  (2.46) 

 

där   är formfaktor vid böjning och    är en reduktionsfaktor 

3.   för 100 % långstidslast samt    bestäms med (2.30) & (2.39). 

4. Den initiala utböjningen bestäms med (2.35) 

5.       och tillhörande       bestäms med hjälp av (2.33) & (2.27) 

6. Sambandet mellan axiallasten,  , och momentet,  , utrycks som 

 

    
     

 
      (2.47) 

 

där P bestäms med hjälp av (2.38) 

7. För tvärsnittskapacitet gäller interaktionsformel enligt Eurokod SS-EN 1993-1-1 

 
   

   
 

   

   
         (2.48) 

 

8. Iteration kan nu ske med avseende på   för att uppnå ett värde så nära 1 som möjligt för 

(2.48). Resultatet presenteras som ett diagram med pålens tvärkapacitetskurva och 

lasteffektkurva. 

9. För beräkning av annat gränstillstånd återupprepas proceduren från steg 3. 
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3 Fallstudie 

3.1 Bakgrund 

I Jyväskylä har Finlands första byggnad grundlagd på energipålar uppförts (Uotinen et al. 

2012). Byggnaden, kallad Technopolis Innova 2, är en kommersiell lokal och invigdes den 9:e 

maj 2012. Den sex våningar höga byggnaden har en basarea på cirka 1700 kvadratmeter. 

Byggherre har varit NCC Konstruktion i Finland AB och pålar har tillhandahållits av Ruukki. 

Enligt genomförd simulering av energiförbrukningen tillsammans med en jämförelse av 

aktuellt pris på energi vid tillfället, beräknades avbetalningstiden vara 9-10 år. 

3.2 Grundläggning 

Byggnaden är grundlagd på 246 stycken spetsburna pålar inom intervallet 22-29 meter. Av 

dessa är 65 stycken prefabricerade betongpålar och 181 stycken är stålrörspålar i tre olika 

dimensioner, se Tabell 3.1. Alla tre dimensioner har utnyttjats som energipålar. Samtliga pålar 

är slagna och utrustade med bergskor samt tryckplattor. RR220 är skarvade med invändig, 

konisk hylsskarv och RR170 med utvändig, fastsvetsad hylsskarv. 

3.3 System 

3.3.1 Utformning av energipåle och system 

Energipålarna har slagits på konventionellt sätt och utrustats med Uponor PE-Xa U-formade 

kollektorrör med en yttre diameter på 25 mm med hjälp av en bottenvikt. Kollektorrören har 

sedan gjutits in i bruk. 

 

Tabell 3.1 Indata för pålar 

Produktnamn Dimensioner  Påles lastkapacitet i 

bruksgränstillstånd [kN] Diameter [mm] Godstjocklek 

[mm] 

RR 220/12,5 219,1 12,5 1350 

RR220/10 219,1 10,0 1000 

RR170/10 168,3 10,0 691 
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Det är ingen skillnad på utförd energipåle jämfört med standardiserade RR-pålar förutom en 

specialutformad tryckplatta för genomledning av kollektorslangen, se figur 3.1.  

38 stycken av stålrörspålarna eller cirka 15 % av samtliga pålar är utformade som energipålar. 

Se pålplanen enligt figur 3.2. I genomsnitt täcker en påle 40 kvadratmeter basarea. Avståndet 

mellan pålarna är mellan 5,5 – 7,8 meter för att undvika termisk influens. 

Kollektorrören från energipålarna är kopplade via isolerade anslutningsrör till sju olika 

samlingsrör. 4 – 6 kollektorrör är med andra ord kopplade per samlingsrör. Från 

samlingsrören går huvudrören till värmepumpen.  

 

 
Figur 3.1 Schematisk bild över en energipåles anslutning (Uotinen et al., 2012) 

 
 

Figur 3.2 Energipålningssystem i Jyväskylä (Uotinen et al., 2012). 

Energipåle 
Kollektorrör 

Samlingsrör 

Huvudrör 
Temperaturmätare i mark 
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3.4 Energiproduktion 

En simulering av energiproduktionen har genomförts av det finska företaget Olof Granlund 

OY. Värme- och kylbehovet per år har uppskattats till 318 MWh respektive 427 MWh. 

Markens temperatur var antagen till att vara konstant 8 °C och skall under drift hållas mellan 

0 – 14 °C. 

Med dessa antaganden simulerades energiproduktionen med tre olika värmeledningsförmågor, 

 , hos marken, 1,1, 1,8 och 2,2 W/m°C. I laboratorium har   sedan verifierats till ca 1,8 

W/m°C. Vid detta   kommer, enligt simulationen, den erhållna energiproduktionen motsvara 

50 respektive 38 % av värme- respektive kylbehovet. Återstoden av behovet täcks av 

fjärrvärme och kylning med hjälp av eldrivna kompressorer. 

3.5 Mätningar 

Jordens temperatur mäts kontinuerligt i tre punkter. Två stycken är under byggnaden emellan 

energipålar och en är belägen 15 meter från byggnaden, se Figur 3.2. Energipålens påverkan 

på jordens temperatur som funktion av tiden kommer att kunna åskådliggöras. Dessa siffror är 

ännu inte offentliggjorda. 

3.6 Geotekniska förutsättningar 

Byggnaden befinner sig på gammal sjöbotten där markytan befinner sig på nivå +79,6 - +80,6. 

Jordlagerföljden är grovkornig fyllning, finkornigt sediment, lös till tät silt och grovkornig 

morän. 

Den grovkorniga fyllningen har en mäktighet på 1-3 meter och är delvis uppblandad med de 

undre finkorniga sedimenten. Dessa finkorniga sediment är i huvudsak lera och silt med en 

hög halt av organiskt material och vattenkvoten varierar mellan 30 – 60 %. Mäktigheten hos 

lagret är 3 – 6 meter.  

Under de finkorniga sedimenten finns den lösa till täta silten med en vattenkvot på 19 – 26 % 

och en mäktighet på igenomsnitt 15 meter. Under detta finns grovkornig morän med många 

block. Hejarsondering är genomförd och nått nivå +49 - +53 och har stoppats av block eller 

möjligen berg. 

3.7 Dimensionering 

För att studera vad utnyttjande av energipålar skulle kunna innebära för konsekvenser har två 

problem studerats. Påverkan av knäckning av pålen och temperaturinducerade rörelser i pålen. 

3.7.1 Knäckning 

Enligt det geotekniska PM:et aktuellt för projektet är den karakteristisk odränerad 

skjuvhållfasthet,    , på 12 kPa i det svagaste lagret. Som tidigare redovisat i kapitel 2.6 
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kommer temperaturvariationer att påverka skjuvhållfastheten. Att kvantifiera denna 

försämring är svår men följande resonemang förts. 

Litteraturen ger flera exempel på hur förkonsolideringstrycket sjunker med ökande temperatur. 

Enligt Hansbos formel är förkonsolideringstrycket direkt beroende av uppmätta 

skjuvhållfastheten genom en faktor beroende på flytgränsen. Under antagande att flytgränsen 

inte påverkas av temperaturspannet i aktuellt system kan skjuvhållfastheten antas försämras 

kring 3 – 5 kPa per 10°C tolkat ur Figur 2.9.    har därför antagits öka samt minska med 2 

kPa, se tabell 3.2. Detta för att åskådliggöra i vilken omfattning försämrad skjuvhållfasthet 

påverkar bärigheten i en påle ur ett knäckning map 2:a ordningens perpektiv.  

Vidare medför ett sänkt förkonsolideringstryck att deformationer uppstår vid en lägre 

spänningsökning enligt ekvation (2.10). Därmed bör påhängslaster på pålen beaktas. Detta är 

inte genomfört i detta arbete med anledning av avsaknaden av tillräckligt grundläggande 

undersökningar. Erforderlig lastkapacitet bestäms inte av lasteffekten i påltopp utan i ett 

dimensionerande snitt vilket inte behandlats i detta arbete.  

Genom användandet av beräkningsgången beskriven i kapitel 2.7.5 har analytiska 

beräkningarna genomförts. Risken för knäckning är större ju slankare pålen är har beräkningar 

endast utförts på slankaste pålvarianten, RR170/10. 

 

3.7.2 Temperaturinducerad rörelse 

Den axiella kraften som uppkommer på grund av temperaturen har beräknats med hjälp av 

ekvationerna (2.5) – (2.7). Beräkningarna står att finna i Bilaga C. Beräkning 

temperaturinducerad rörelse. Vissa antaganden har gjorts. I enlighet med förutsättningarna 

för simuleringen av energiproduktionen har marken antagits hålla konstant 8°C och 

temperaturintervallet skall hållas inom 0 - 14°C. Detta ger         °C &          °C. 

Eftersom pålarnas längd varierar mellan 22 – 29 m har värsta fallet med       m valts. 

Pålen antas vara fast inspänd i båda ändar och kan därför inte röra sig i vertikalled, det vill 

säga          .  

 

 

 

 

Tabell 3.2 Karakteristik samt dimensionerande skjuvhållfastheter för de olika beräkningarna. 

   [kPa]    [kPa] 

18 10,8 

16 9,6 

14 8,4 

12 7,2 

10 6,0 

8 4,8 

6 3,6 
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3.8 Resultat 

3.8.1 Knäckning 

Pålens lastkapacitet har kontrollerats mot tvärsnitts- och knäckningskapacitet. Figur 3.3 visar 

resultatet vid            vilket var den lägsta skjuvhållfastheten i denna fallstudie innan 

påverkan från temperaturvariationer. Genom att följa den blåfärgade tvärkapacitetskurvan tills 

den skär den streckade lasteffektkurvan kan dimensionerande värden för momentet och 

normalkraften utläsas. Markerat med en cirkel i diagrammet. Dimensionerande värden vid 

varierande storlek på     finns presenterade nedan i tabell 3.3. I Figur 3.3 skär 

tvärkapacitetskurvan lasteffektkurvan innan den senare har uppnått sitt maximala värde vilket 

betyder att brottmoden materialbrott är dimensionerande. 

Den rödmarkerade kurvan avser brott med anledning av excentricitet vid pålspets och 

behandlas inte i detta arbete och skall därför bortses från. 

 

Tabell 3.3 Resultat från analytiska beräkningar av pålen 

   [kPa]    [kPa]   [m]  [kN]  [kNm] 

18,0 10,8 4,5 965,0 23,4 

16,0 9,6 4,6 943,0 25,0 

14,0 8,4 4,8 915,0 26,0 

12,0 7,2 5,0 879,0 27,7 

10,0 6,0 5,2 827,0 30,5 

8,0 4,8 5,5 746,0 34,2 

6,0 3,6 5,9 630,0 31,9 
 

 
Figur 3.3 Resultat vid            
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Förändringar utsatta på      förändrar utseendet på knäckningskapacitet men inte 

tvärsnittskapacitet vilket kan ses i Figur 3.4och Figur 3.5 där     sänkts respektive höjts med 

4 kPa. Vid båda beräkningarna är det fortfarande materialbrott som är dimensionerande.  

 

 
Figur 3.4 Resultat vid           

 

 

 

 

Figur 3.5 Resultat vid           . 
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Genom att studera samtliga kurvor redovisade i Bilaga B. Diagram resultat knäckning ser 

man att det är inte förrän en sänkning till           som knäckningsbrott blir 

dimensionerande, se Figur 3.6. 

3.8.1.1 Diskussion och slutsatser 

Resultatet av de analytiska beräkningarna visar att en försämring av skjuvhållfastheten leder 

till en minskad konstruktiv bärförmåga hos pålen. Försämringen hos normalkraften för  

      kPa jämfört med        kPa är 133 kN vilket motsvarar en försämring på 15 %. 

Antagandet med en försämring på 4 kPa hos skjuvhållfastheten stämmer väl överens med 

resultat presenterade av Tidfors (1987). Vid givna lasteffekten för denna fallstudie ledde 

försämringen till att knäckning blev dimensionerande först vid       kPa, det vill säga en 

halvering .  

Försämrad skjuvhållfastheten leder dock till en förändrad lasteffekt vilket inte behandlats. 

Tidigare diskuterat i kaptiel 2.6.5 kommer temperaturhöjningen i marken att sänka 

förkonsolideringstrycket vilket i sin tur leder till dels tidigare deformationer samt större risk 

för plastiska deformationer. Dessa deformationer skulle då ge upphov till en negativ 

mantelfriktion hos pålen vilket i sin tur skulle behöva behandlas som en påhängslast. Både 

Bourne-Webb et al. (2009a) och Laloui et al. (2006) visade också att mantelbärförmågan, som 

är direkt beroende på skjuvhållfasheten, förändrades vid energiuttag. Påhängslasten skulle 

förändra lasteffekten och öka risken för knäckningsbrott. 

När knäckningsbrott blev dimensionerande var den dimensionerande normalkraften 630 kN. 

Av konstruktören var den dimensionerande nominella lasten satt till 691 kN. Någon särskild 

beaktning till ökad knäckningsproblematik har inte tagits vid dimensionering av pålarna i 

Jyväskylä. Av intresse skulle vara att ha inblick i hur påhängslaster tagits med vid 

dimensioneringen. 

  

 

 
Figur 3.6 Resultat vid          . Knäckningsbrott dimensionerande. 
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3.8.2 Temperaturinducerad rörelse 

I Tabell 3.4visas storleken på de temperaturinducerade axiella lasterna med förutsättningar 

angivna i kapitel 3.7.2. 

 

3.8.2.1 Diskussion och slutsatser 

Antagandet med fast inspänning i bägge ändar stämmer inte helt överens med verkligheten 

som diskuterat i kapitel 2.5.1. Förutsättningen ger dock upphov till maximal axiallast vilket är 

mest ogynnsamma förhållanden. Att pålens rörelser skulle kunna rubba ovanliggande 

byggnad är osannolikt, däremot kan man föreställa sig att pålspetsen inte är helt hindrad från 

att lyfta sig när pålen kyls av. Vilket skulle leda till en minskning av tryckspänningar i pålen. 

Dock skulle denna lyftning vara i storleksordningen 2-3 mm. 

Under sommarhalvåret, när pålen värms, kan den ses som fast inspänd även i spetsen då 

berget eller blocket kan antas inneha en mycket högre hållfasthet än pålen. För att rubba 

pålspetsen 1 mm krävs ungefär 1000, 1500 samt 2500 kN för respektive pålstorlek. De krafter 

genererade i pålen av temperaturdifferensen är i jämförelse inte tillräckliga. Kraftökning 

innebär att det uppstår inre tryckspänningar i pålen dock i måttliga storlekar. 

Sammanfattningsvis anses storlekarna på krafterna och rörelserna under dessa förutsättningar 

inte tillräckliga för att påverka grundläggningens strukturella bärförmåga.  

 

 

Tabell 3.4 Resultat för storleken på axiell last uppkommen på grund av temperaturdifferenser. 

Axiell last nedkylning av påle 
 

Axiell last uppvärmning av påle 

Påltyp Axiell last [kN] 
 

Påltyp Axiell last [kN] 

RR 170/10 155,0 
 

RR 170/10 116,2 

RR 220/10 231,1 
 

RR 220/10 173,3 

RR 220/12.5 258,1 
 

RR 220/12.5 193,6 
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4 Slutord 

Energipålning visar på stor potential och kan i framtiden vara ett grönare alternativ inom 

grundläggning. Principen med att integrera markvärmeväxlare i redan erforderliga pålar är 

fördelaktig men enbart om pålens bärförmåga inte påverkas. Genom att studera forskning till 

dagens datum kan det konstateras att energiuttag påverkar marken runt pålen. Denna påverkan 

kommer i sin tur att påverka en påles konstruktiva bärförmåga som visat i detta arbete. 

Storleken på förändringarna är svåra att uppskatta vilket litteraturstudien visar. I fallstudien 

visade sig bärförmågan försämras med 15 % när antaganden enligt Tidfors (1987) användes. 

Brottmodulen knäckning blev inte dimensionerande vid dessa förutsättningar men 

försämringen visar på den omedelbara risk det innebär om en påle är dimensionerad enbart 

med hänsyn till lastkapacitet. 

4.1 Deformationsproblematik 

En påle är först och främst där på grund av sin strukturella funktion. Den kan som en 

sekundär funktion bidra till energiutvinning. Detta ger att vissa fenomen som energipålning 

medför är viktiga att tag i beaktning. Frysning och sedan tining av jorden skall absolut 

undvikas eftersom fryskonsolideringen innebär en förändrad vattenkvot och innebär en 

förskjutning av flytgränsen. Detta skulle medför dels att Hansbo’s relation inte längre gäller 

samt att antaganden om försämrad skjuvhållfasthet inte följer mönstret presenterat av Tidfors 

(1987).  

Litteraturstudien visar att förkonsolideringstrycket kan sänkas i och med 

temperaturdifferensen. Det betyder att en lera som var överkonsoliderad snarare beter sig som 

normalkonsoliderad. Förkonsolideringstrycket styr när deformationer uppkommer. Dessa 

deformationer eller sättningar måste då behandlas som påhängslast för pålen vilket inte har 

utförts i detta arbete. Förändringarna av de geotekniska parametrarna beror på rådande 

förhållande i jorden vilket sällan är homogent längs hela pålens längd. Det är därför viktigt att 

vid dimensionering se till det mest utsatta tvärsnittet i olika perspektiv. 

Det kan även tilläggas att i fallstudien Jyväskylä är varje energipåle omgiven av 

konventionella pålar vilket kompenserar för eventuella problem orsakade av 

temperaturinducerade rörelser eller försämrade geotekniska egenskaper. 
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4.2 Temperaturinducerade rörelser 

De temperaturinducerade rörelserna med förutsättningarna gällande i fallstudien var inte i 

storleksordningen att de ensamma innebar ett problem. Att denna typ av rörelser kan innebära 

reella problem i andra fall, med andra förutsättningar, är uppenbart. En påle som är tillräckligt 

lång och utsätts för ett tillräckligt stort temperaturintervall kommer vilja röra sig vilket skulle 

förändra kraftspelet i pålen. Något som inte tagits hänsyn till i detta arbete är om den 

spänningsökning som inspänningarna medför kan komma att påverka initial- eller 

tillskottsutböjningen hos pålen vid dimensioneringsstadiet. Temperaturinducerade rörelserna 

och knäckningsproblematiken hör med andra ord ihop och påverkar varandra. 

4.3 Energipålens potential och begränsningar 

I likhet med fallstudien Jyväskylä har de flesta byggnader i Europa utrustade med 

energigrundläggning varit kommersiella byggnader som kräver mer värme och kyla. Än så 

länge är det den enda typ av byggnad som varit ekonomiskt gångbar. Marknaden för 

energigrundläggning av småhus är orörd och besitter en stor potential. 

Styrsystemet i Jyväskylä är sådant uppbyggt att markens temperatur skall hållas mellan 0 - 

14°C för att undvika riskabla geotekniska konsekvenser. Detta begränsar systemet främst 

under sommaren då kylproduktionen begränsas av den övre gränsen. Som påvisat här så 

innebär en högre temperatur en högre risk för påverkan av pålens strukturella egenskaper men 

på grund av begränsningen kan endast 50 % av värmebehovet och 38 % av kylbehovet 

produceras av energipålarna. Resterande behov täcks av andra källor. Potentialen finns för att 

öka andelen som produceras av energipålningen. 

Till energipålens nackdel är det faktum att det är ytterst svårt att inspektera eller reparera 

eventuellt skadat system. På så sätt medför användande av tekniken en viss risk. 

Det är av stor vikt att ta ut lika mycket värme som man laddar (kyler) marken. Obalans mellan 

dessa två kan leda till en förskjutning av jordens temperatur vilket då påverkar de geotekniska 

egenskaperna. 

Som diskuterat i inledningen utgör grävpålar en ytterst liten del av den svenska marknaden. 

Slanka stålrörspålar är mer passande för svenska förhållanden och kan därmed introducera 

tekniken med energipålning även här. 

Antalet pålar eller dimensionen på pålen måste optimeras så att energiuttag inte innebär 

försämrad bärförmåga till den grad att det inte blir lönsamt. 

4.4 Framtida studier 

Det är uppenbart att förändringar av skjuvhållfastheten hos jorden kommer påverka en påles 

bärförmåga vilket arbetet också belyst. Hur denna förändring skall integreras i 

dimensioneringsprocessen kan framtida arbeten utröna. 

Ännu ej redovisade mätdata från Jyväskylä kan erbjuda både bättre trimning av det befintliga 

systemet samt ge en bättre inblick i problematiken med knäckning. Ett mer renodlat fältförsök 

med inriktning på samma frågeställning som detta arbete skulle ge originell data vilket skulle 

kunna fylla det hål med okunskap som finns kring problemen.  
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Kommer förändringar av de geotekniska egenskaperna att påverka avrostningen hos pålen? 

Pålen skall dimensioneras för en teknisk livslängd på 100 år. Hur den påverkas av energiuttag 

under lång tid är något som framtida forskning kan svara på. 

Ett intressant område vore en redogörelse om en jämförande kostnadsanalys av 

energigrundläggning jämte konventionell bergvärme. 
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6 Bilagor 

Bilaga A Procedur för analytisk beräkning av en stålpåle 

Nedan följer en detaljerad beskrivning över tillvägagångssätt använt vid dimensionering av 

RR170/10 stålpålar och ligger till grund för figurerna och tabellerna i kapitel 3.8.1Knäckning. 

Proceduren baserar sig på Pålkommissionens rapporter 96:1, 98 och 84a med tillhörande 

supplement samt gällande Eurokod. Brottgränstillståndet har antagits som det 

dimensionerande. 
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Index förklaring 

Index Betydelse 

K karakteristisk/knäckning 

M material 

D dimensionerande 

S stål 

C betong 

R reducerad 

El elastisk 

pl plastisk 

U undrained 

B Brott 

 

Tvärsnittsklass 

Tvärsnittet har klassats till klass 1 med hjälp av 

                  pga. stålkvalité 

 

Materialvärden 

     
  

  
   Materialvärdenas dimensionerande värde enligt Eurokod 

 

För materialparametern,    gäller 

 

 

 

 

 

Omräkningsfaktorn,  , beaktar följande 8 st. delfaktorer 

   , egenskapens naturliga variation 

   , antal oberoende undersökningspunkter 

   , osäkerhet relaterad till bestämning av jordens egenskaper 

   , geokonstruktionens närhet till undersökningspunkt 

   , omfattningen av den del av marken som bestämmer beteendet hos 

geokonstruktionen i det betraktade gränstillståndet 

   , geokonstruktionens förmåga att överföra laster från veka till fasta delar i marken 

   , typ av brottmekanism (sprött eller segt) 

   , parameterns vikt i förhållande till övriga parametrar 

 

Omräkningsfaktorn har i detta fall bedömts till      . 

 

Installationens inverkan 

Stukgränsen har även reducerats pga. inverkan av slagning enligt 

 

                      ständigt 

 

Tvärsnittskonstanter 

Area, A, tröghetsmoment, I och böjmotstånd, W, var känt från tillverkaren. Hänsyn togs till 

avrostning 2 mm utvändigt pga. den tekniska livslängden på 100 år. Övriga konstanter 

bestämdes enligt 

 

Parameter    

skjuvhållfasthet 1,5 

E-modul (tryck) 1,0 

Stukgräns 

(tryck) 

1,0 
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            Elastisk momentkapacitet 

               Plastisk momentkapacitet,      avståndet mellan tyngdpunkten 

för halva rörarean och rörets centrum. 

  
   

   
  Plastiskt böjmotstånd 

    
 

 
  formfaktor. Begränsad till 1,25 för tvärsnittsklass 1 

    
      

   
 Normalkraftskapacitet för tvärsnittet.         pga. säkerhetsklass 

           
         

   
 Momentkapacitet för tvärsnittet i brottgränstillstånd 

 

Brottgränstillstånd 

Böjstyvhet 

E-modulen för stål reducerades med 10 % pga. inverkan av egenspänningar och betongen har 

ej tillgodoräknats.  

            

 

Bäddmodul 

             jordens böjstyvhet vid 100 % långtidslast och långtidsförhållanden. 

 

     
  

    

 
  teoretisk knäcklängd 

 

Initialkrokighet 

Dimensionerande geometriska initialkrokighet,   , har bestämts enligt 

                  utan rakhetskontroll 

 

   
 

   
    

  

 
    

 

   
  schablonvärde för pålelementets initialkrokighet 

 

     
  

 
 ,antal skarvar. 6 m pålelement. Avrundat till 1 st. 

 

     
  

   
 maximal tillåten vinkelavvikelse i skarv. 

 

Egenspänningars inverkan 

Fiktiva initialkrokigheten pga egenspänningar i stålet bestäms enligt 

Stålpåletyp godstjocklek egenspänningsgrupp Fiktiv initialkrokighet,    

Svetsade cirkulära 

rör 
       2          

 

          Total initialkrokighet 

 

Gränstryck 

            tryck då plasticering inträffar vid 100 % långtidslast och 

långtidsförhållanden. 

 

    
   

    
  tillskottsutböjning vid plasticering. 
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Lasteffekt i påle 

Om jorden ej tillåts plasticera 

              
 knäcklast 

 

  
      

      
  Axiallast 2:a ordningens teori 

 

  
        

  
 

  

  samband mellan totalmoment och axiallasten 

 
 

   
 

 

   
     kontroll enligt interaktionsformel i Eurokod 1993-1-1. Om mindre 

än 1 och mer last vill bäras kan jorden tillåtas plasticeras 

 

Jorden tillåts plasticera 

 

                 
  

 

  
  
  

 Axiallasten enligt 2:a ordningens teori där    är 

tillskottsutböjningen. 

För   gäller: 

             

 

         
 

 
                               

                       
 

    
     

 
  samband mellan totalmoment och axiallasten 

 
 

   
 

 

   
     när lika med 1 har sökta maximala värden funnits 

 

Excentricitet vid pålsko 

Excentriciteten vid pålskon pga. drivning har tagits i beaktning enligt 

            drivning i normal jord 

 

     
 

  
 

 

   
   

 

Lokal buckling 

Kontroll för lokal buckling, dvs. att tvärsnittet tillhör tvärsnittsklass 1 har genomförts. 

      
            

           
     

 

Redovisning 

Resultatet presenteras i form av tabell innehållande                samt diagram med pålens 

tvärkapacitetskurva, lasteffektkurva och kurvan för knäcklast beroende på excentricitet vid 

pålsko. 

 



Bilaga B. Diagram resultat knäckning 

50 

 

Bilaga B. Diagram resultat knäckning 

Nedan följer samtliga diagram visande resultatet för den analytiska beräkningsmetoden för en 

stålpåle vilka delvis redovisas i kapitel 3.8.1 Knäckning. 
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Bilaga C. Beräkning temperaturinducerad rörelse 

Nedan följer beräkningen som ligger till grund för resultatet redovisat i kapitel 3.8.2 

Temperaturinducerad rörelse 
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Indata 
  

    

Påltyper 
diameter, D 
[mm] 

godstjocklek, t 
[mm] Tvärsnittsarea [mm2] 

 RR 170/10 168,3 10 4973 

RR 220/10 219,1 10 6569 

RR 220/12.5 219,1 12,1 8113 

    Materialparametrar 
   

temperaturutvidgningskoefficienten, α 1,20E-05 
stål ≈ 
betong 

temperaturdifferans när pålen kyls av, ΔTkyl 8 °C 

temperaturdifferans när pålen värms, ΔTvarm 6 °C 

Elasticitetsmodulen för stål, Ea 
 

210000 Mpa 

Elasticitetsmodulen för betong, Ec 33000 Mpa 

     Ursprunglig längd, L0 
 

29 m 

     Töjning         

     ekv (2.6)  ε=αΔT 
   ekv (2.7)  ΔL=L0*ε 
   

     Kylning 
    ε= 0,000096 - 

  ΔL= 2,784 mm 
  

     Värmning 
    ε= 0,000072 - 

  ΔL= 2,088 mm 
  

     Total teoretisk längdskillnad 4,872 mm 
 

     Resultat Axiell last       

     ekv (2.8) P=EA*ε 
   

     EA [kNm2] 
    

Påltyp 
Betongarea, Ac 
[mm2] EAtot [kNm2] 

  RR 170/10 17273,2 1614344,8 
  RR 220/10 31133,8 2406906,0 
  RR 220/12.5 29834,1 2688256,7 
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Axiell last nedkylning 
av påle   

 

Axiell last uppvärmning 
av påle   

Påltyp Axiell last [kN] 
 

Påltyp 
Axiell last 
[kN] 

RR 170/10 155,0 
 

RR 170/10 116,2 

RR 220/10 231,1 
 

RR 220/10 173,3 

RR 220/12.5 258,1 
 

RR 220/12.5 193,6 

 

 

 


