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Sammanfattning 
Målet med rapporten är att redovisa erforderliga maskiner, personal och erfarenhetsdata för 
sekantpålning. Detta kan utnyttjas vid jämförelse med andra pålningsmetoder av företag. 
 
Sekantpålning används som en stödkonstruktion, vars uppgift är att stötta jordmassor vid 
schakt. De positiva egenskaperna med denna är en bidragande faktor till ett ökat utnyttjande 
av metoden. Genom att uppnå lägre vibrationsnivåer och minimera grundvattensänkning får 
metoden ett ökat mervärde.  

Sekantpålningsmetoden används i större utsträckning utomlands och det är först nu den börjar 
brukas i Sverige. Genom att Trafikverket har godkänt sekantpålning som en permanent 
konstruktion, kan metoden bryta ny mark i Sverige.  

Sekantpålningsmetoden i sig påverkas ej av det svenska mark- och klimatförhållandet. Det är 
den teknik som man utnyttjar vid sekantpålningen, som påverkas av de geologiska och 
hydrogeologiska förutsättningarna. Mark som består av rikligt med stenblock eller varierande 
sten storlekar bör man använda CSP-tekniken med foderrörsborrning. Tekniker som inte 
klarar av dessa markförhållanden är CFA och CAP, som istället utnyttjar en augerborr. Dessa 
tekniker utnyttjas när marken består av fastlera eller friktionsjord, vilket gör arbetet för 
augerborren betydligt lättare än om marken består av stenblock.  
 
Slutsatsen i rapporten visar att sekantpålning är det dyrare alternativet och att metoden inte 
kan konkurrera med de mer konventionella stödkonstruktionerna ur kostnadssynpunkt. För att 
sekantpålningen ska vara fördelaktig måste metoden ses ur ett större perspektiv och hänsyn 
tas till omgivningspåverkan och markförhållanden. På så sätt kan ett mervärde skapas. 
Metoden lämpar sig väl i innerstadsmiljö med närliggande byggnader, då buller och 
vibrationer är en påverkande faktor.  

Projekt som har utnyttjat sekantpålningsmetoden har varierande kostnader, då de har använt 
olika sekantpålningstekniker. Vid Norra länken 12 och 22 tillämpades CSP-tekniken som 
hade en kapacitet till att göra 2,5 pålar per dag till en kostnad av 11.500 kr/m². Vid Bargers 
plats i Malmö tillämpades CFA-tekniken till en kostnad av 2.500 kr/m². Vid Folkungagatan i 
Stockholm användes CAP-tekniken till en kostnad av 4.500 kr/m².  

Metoden har både för och nackdelar. Fördelarna är att metoden är flexibel vilket innebär att 
den kan anpassas efter önskad geometri. Metoden bidrar till mindre vibrationer som i sin tur 
minimerar risken för sättningar. Nackdelarna är att sekantpålning är dyrare än konventionella 
stödkonstruktioner p.g.a. att metoden är tidskrävande. Vid sekantpålning som permanent 
stödkonstruktion görs efterspänning av ankarstag som är tidskrävande.  
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I rapporten presenteras byggprojekt där sekantpålning använts. Projekt som redovisas i 
rapporten är Odenplan station, Spjutmo kraftstation, Norra länken 12 och 22, Bagers plats och 
Folkungagatan.        
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Abstract 
 

The goal of the report is to present machines, staff and requisite experience data within secant 
piling. The information may be utilized in comparison with other piling methods by 
corporations. 

Secant piling is used as a support structure whose task is to keep the soil from sliding in to the 
pit during excavation. Its positive aspects of the environment are a contributing factor to 
increased use of the method. By achieving lower vibration levels and minimize the reduction 
in the groundwater level, the method adds value. 

The secant pile method is extensively used abroad and nowadays it begins to be operated in 
Sweden. Now when Trafikverket has approved secant piling as a permanent structure, the 
method can lead to more usage in Sweden. 

The secant pile method in itself is not affected by the Swedish soil and climatic condition. It is 
the technique you are utilizing when using secant piling that’s affected by the geological and 
hydrogeological conditions. Soil that is consisting of boulders or variable stone sizes should 
use CSP technology with casing drilling. Techniques that don’t work in these soil conditions 
is CFA and CAP, which instead uses an auger drill. These techniques are utilized when the 
soil consists of solid clay or friction soil, which makes the work of the auger drill much easier 
than if the land consists of stone blocks. 

The conclusion of the report indicate that secant piles are the more expensive option, and that 
the method cannot compete with the more conventional support structures in that regard. To 
understand that secant piles will be beneficial the method must be seen from a broader 
perspective and you have to look at the impact of the surroundings and the soil conditions. In 
this way, added value is created. The method is suitable in urban setting with nearby 
buildings, where noise and vibration is an influencing factor. 

Projects that have embraced the secant pile method have varying costs, since they have used 
different secant pile techniques. At Norra länken 12 and 22 they used the CSP technology that 
had a capacity to make 2.5 piles per day at a cost of 11,500 SEK/m². In Bagers Plats in 
Malmö they used the CFA technology at a cost of 2,500 SEK/m². At Folkungagatan in 
Stockholm they used the CAP technology at a cost of 4,500 SEK/m².  

The method has both advantages and disadvantages. The advantages are that the method is 
flexible which means that it can be adapted to the desired geometry. This method helps to 
reduce vibration, which in turn minimizes the risk of subsidence. The disadvantages are that 
secant piling is more expensive than conventional supporting structures because of the 
method is time consuming. When secant piles that are used as a permanent support structure 
the anchor rods have to be tightened often and that is time consuming. 
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The report presents the construction projects where secant piling is used. Projects presented in 
the report are Odenplan station, Spjutmo kraftstation, Norra länken 12 and 22, Bagers plats 
and Folkungagatan.        
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Ordlista 
Ankarstag infästning av stag i berggrunden som håller emot jordtrycket. 

Armeringskorg ett nät/korg av armering som sänks ner i betongen för bättre hållfasthet.  

Auger navare på svenska, utseendet liknar en isborr, borren används för att borra i jord.  

Betongbasker en behållare som fylls med betong och lyfts med en kran som sedan släpper ut 
betongen vid den tänkta gjutningen.  

Bergchisel är en metallvikt som släps från en höjd för att krossa stenblock.  

Borrschablon en mall som gjuts för att veta var pålarna ska borras och för att säkerställa god 
styrning.  

CAP  står för Cased Auger Piles 

CFA står för Continuous Flight Auger  
 
CSP står för Cased Secant Piles  

Cut and cover eller öppet schakt består av en djup grop som spontas och sedan byggs tunneln 
och sist sker återfyllning.  
 
Dubb är en spetsig metallanordning som förhindrar sekantpålarnas rörelse. 

Foderrör är det rör som borras ner i marken vid konstruktion av sekantpålar.  

Gripskopa är skopan som används vid utgrävning av jordmassor från foderröret.  

Injektering ett hålrum fylls med ett flytande ämne som sedan stelnar.  

Oscillator en maskin som vrider foderröret fram och tillbaka samtidigt som den trycker ner 
foderröret i marken.  

Primär sekantpåle är den pålen som görs först, som blir genomborrad när sekundärpålen 
görs. Primär påle brukar vara utan armering.  

Sekundär sekantpåle denna påle borrar man mellan två primärpålar. Denna påle brukar 
oftast vara armerad.  

Sekantpåle är en betongkonstruktion som gjuts under marken.  

Sekantpålevägg är en rad av sekantpålar som tillsammans bildar en vägg.  

Spont är en stödkonstruktion (se ordlistan), vanligtvis av betong, trä, stål eller HD-polyeten.  

Stödkonstruktion det primära syftet för denna anordning är att stödja jordmassor.  

Top down metod är när man konstruerar toppen på konstruktionen först och sist botten. 

ix 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 
 



Innehållsförteckning 
1 Inledning .....................................................................................................................................1 

1.1 Bakgrund .............................................................................................................................1 

1.2 Mål och Syfte.......................................................................................................................2 

1.3 Avgränsningar .....................................................................................................................2 

1.4 Metoder ..............................................................................................................................2 

1.4.1 Genomförande av fördjupade intervjuer ......................................................................3 

2 Allmän beskrivning av sekantpålar ..............................................................................................4 

2.1 Inledning .............................................................................................................................4 

2.2 Litteraturstudie ...................................................................................................................4 

2.3 Grundprincip .......................................................................................................................6 

2.4 Fördelar och nackdelar med Sekantpålning ..........................................................................6 

2.4.1 Fördelar: ......................................................................................................................6 

2.4.2 Nackdelar: ...................................................................................................................7 

3 Olika sekantpålningstekniker .......................................................................................................8 

3.1 Cased Secant Piles (CSP) ......................................................................................................8 

3.2 Continuous Flight Auger (CFA) .............................................................................................8 

3.2.1 Inledning ......................................................................................................................8 

3.2.2 Arbetsbeskrivning ........................................................................................................8 

3.2.3 CFA-teknikens begränsningar .......................................................................................9 

3.3 Cased Auger Piles (CAP) .......................................................................................................9 

3.3.1 Arbetsbeskrivning: .......................................................................................................9 

4 Fallstudier ................................................................................................................................. 11 

4.1 Inledning ........................................................................................................................... 11 

4.2 Odenplan station, Trafikverket, Bilfinger ............................................................................ 12 

4.2.1 Inledning .................................................................................................................... 12 

4.2.2 Arbetsbeskrivning: ..................................................................................................... 12 

4.2.3 Teknisk data och fakta: .............................................................................................. 18 

4.3 Spjutmo kraftstation, Züblin .............................................................................................. 19 

4.3.1 Inledning .................................................................................................................... 19 

4.3.2 Arbetsgång enligt Züblin: ........................................................................................... 19 

4.4 Norra länken 12 och 22, Bilfinger ....................................................................................... 20 

4.4.1 Inledning .................................................................................................................... 20 

4.4.2 Arbetsbeskrivning: ..................................................................................................... 21 

xi 
 



4.4.3 Val av stödkonstruktionsmetod:................................................................................. 23 

4.4.4 Komplikationer: ......................................................................................................... 23 

4.4.5 Kostnad och påldimension: ........................................................................................ 23 

4.5 Bagers plats och Folkungagatan, Hercules-Trevi Foundations ............................................ 24 

4.5.1 Inledning .................................................................................................................... 24 

4.5.2 Malmö, Bagers Plats .................................................................................................. 24 

4.5.3 Stockholm, Folkungagatan ......................................................................................... 24 

5 Diskussion och slutsatser ........................................................................................................... 25 

6 Förslag på fortsatta studier ....................................................................................................... 28 

7 Referenslista ............................................................................................................................. 29 

 

  

xii 
 



1 Inledning 

 
1.1 Bakgrund 

Examensarbetet skrivs på byggföretaget JM, som är en av nordens ledande projektutvecklare 
av bostäder och bostadsområden. JM har 70 års erfarenhet i byggbranschen och omsätter idag 
cirka 14 miljarder kronor och har 2200 medarbetare (JM, 2015). 
 
Examensarbetet skrivs inom inriktningen anläggningar för infrastruktur på grundnivå, 15 
högskolepoäng på högskoleingenjörsprogrammet, Byggteknik och design, KTH. På grund av 
vår inriktning ville vi göra ett examensarbete inom anläggningsteknik. Vid diskussion med 
JM kom ett förslag fram att skriva om en pålningsmetod/stödkonstruktion som heter 
sekantpålning, som sedan valdes som ämne. Vi tycker sekantpålning är ett mycket intressant 
ämne, eftersom det nyligen blivit godkänt av trafikverket som en permanent stödkonstruktion 
(Lunde Per, Trafikverket).  Pålningsmetoden har använts mycket utomlands och används nu i 
ett stort projekt i Sverige (Norra länken). Vid Norra länken projektet används metoden för att 
skapa tunnelväggar och ersätta spont. Eftersom metoden är ny i Sverige är det viktigt att 
samla erfarenhetsvärden för konstruktion, kapacitet, kostnad etc. Detta görs för att svenska 
företag ska kunna jämföra metoden med traditionella pålningsmetoder och stödkonstruktioner 
i Sverige. 
 
Kortfattat går metoden till på följande sätt: Långa ihåliga rör borras ner i jorden och en 
jordborr eller gripskopa gräver ur jorden. Sedan fylls röret med betong och armering, innan 
det skruvas upp igen. Detta upprepas längs en rad ett antal gånger, tills en stödmur på rätt 
antal meter är uppnådd. Denna stödmur kommer nu att fungera som en stålspont och förhindra 
att jordmassor hamnar i rörelse (Wehr Christoph, Bilfinger). Sekantpålning används idag som 
en bärkraftig och tät stödkonstruktion. Metoden används som ett alternativ till stålspont då 
den bidrar till att minska vibrationer och därmed sättningar. Sekantpålning har också den 
fördelen att det blir mindre buller och är mer vattentät än konventionella metoder. Detta 
innebär att metoden är användbar i stadsmiljö. (Thureson Anders, Hercules, 2015)  
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1.2 Mål och Syfte 

Målet är att göra en sammanställning av maskiner, personal o.s.v. för sekantpålning. Detta för 
att erfarenhetsdata ska kunna användas för att göra en jämförelse med andra pålningsmetoder.  
 
Målet med denna rapport är att besvara följande frågeställningar: 

• Under vilka förutsättningar kan metoden användas? 
o Kontraktspecifika förutsättningar 
o Projektspecifika förutsättningar   
o Geologiska och hydrogeologiska förutsättningar  

 
• Vad erfordras för att använda metoden?  

 
• Vilka kapaciteter kostnader och risker har metoden?  

 
Syftet med rapporten är att redovisa information gällande sekantpålning. Informationen kan 
företag utnyttja för att få en helhetsbild av sekantpålningsmetoden och jämföra olika 
stödkonstruktioner och pålningsmetoder vid givna förutsättningar. 
 

1.3 Avgränsningar 

Rapporten behandlar enbart sekantpålningsmetoden, d.v.s. jämförelse mellan andra 
stödkonstruktionsmetoder görs ej. Vidare studeras endast det svenska mark- och 
klimatförhållandet. Rapporten har ej för avsikt att utveckla och förbättra denna metod utan 
bara redovisa metoden som används idag. Faktainsamlingen baseras på fördjupade intervjuer 
dvs. inga massintervjuer.  

1.4 Metoder 

Metoder som kommer användas är fördjupade intervjuer, företagsbesök, studiebesök där 
metoden används och litteraturstudier. 
De företag som kontaktas är: Hercules, Züblin, Trafikverket och Bilfinger.  
Vi anser att dessa företag har god kunskap och erfarenhet av sekantpålning. Våra 
frågeställningar ska beskrivas och bli besvarade. Informationen kommer att sammanställas 
och analyseras och presenteras. Studiebesöken kommer att ge en god visuell bild på hur 
metoden utförts. Insamlad information från besöken ska sammanställas.  
 
För att få fram en litteraturstudie kommer dessa hemsidor att användas som sökverktyg: 
Google Scholar, KTHB Primo, DIVA, BYGGDOK med flera.  
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1.4.1 Genomförande av fördjupade intervjuer 
Det första steget var att kontakta företag för att sedan bli hänvisad till den person på företaget 
som har mest kompetens och erfarenhet inom området. För att förebereda företaget skickades 
intervjufrågorna i förväg. Därefter gjordes intervjun och platsbesök. De personer som inte 
kunde boka in möte på grund av att de var stationerade i annan stad, har svarat på 
intervjufrågorna via mejlkontakt. Vi valde att göra fördjupade intervjuer, då en massintervju 
inte var genomförbar. Intervjuerna har en betydande roll i detta examensarbete, då de ligger 
till grund för faktainsamlingen. Intervjufrågorna redovisas i bilaga 1. 
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2 Allmän beskrivning av sekantpålar 
 

2.1 Inledning 

Sekantpålning används idag som en stödkonstruktion vid schakt. Sekantpålningsmetodens primära 
uppgift är att förhindra jordmassor från att falla in i den öppna schakten. En annan uppgift är att 
hålla vattenmassor borta, vilket innebär att stödkonstruktionen måste vara tät. De platsgjutna 
pålarna kan antingen vara permanenta eller temporära. Tidigare fick inte sekantpålar utnyttjas som 
en permanentlösning av trafikverket, men nu har trafikverket godkänt metoden som en permanent 
konstruktion (Thureson Anders, Hercules, 2015). För att få de önskade funktionerna av 
stödväggen överlappas de borrade pålarna (Züblin 1, 2013). Sekantpålarna gjuts på plats med 
eller utan armering i betong av olika kvalité.  När en permanent sekantpålevägg skapas används 
vanligtvis armering i alla pålar. Vid en temporär stödvägg kan konstruktionen gjutas med 
varannan sekantpåle armerad (Thureson Anders, Hercules, 2015). Det finns idag ett flertal olika 
arbetsmetoder på hur sekantpålning genomförs. Skillnaden är vilken typ av borrningsmetod som 
används, hur gjutningen går till samt hur anslutningen av armering görs. Vanligtvis armeras 
pålarna med armeringskorgar. Idag görs sekantpålar från diametern 300 mm upp till 3000 mm 
(Wehr Christoph, Bilfinger, 2015). De olika arbetssätten redovisas längre fram i rapporten. Det 
finns en grundprincip hur man generellt går till väga vid genomförande av sekantpålning. 

2.2 Litteraturstudie 
I litteraturen finns sekantpålning beskrivet i dessa två examensarbeten som sammanfattas 
nedan. 

Jämförelse av stödkonstruktioner 
I denna rapport har en beskrivning gjorts på sekantpålar och slitsmurar som jämförs med en 
mer konventionell stödkonstruktion, en stålspont. Projektet vid Kv. Heimdal i Uppsala som 
rapporten är avsedd för, har inte gjorts några mer genomgående provtagningar och tester av 
lermäktigheten. För att få reda på detta användes en enkel matrialmodell Mohr Coulumb för 
att få fram en simulering. Efter det att simuleringen utförts kom de fram till att det inte gick 
att vinna några tekniska fördelar med slitsmurar eller sekantpålar. Syftet är att ta reda på om 
sekantpålning eller slitsmurar kan användas till detta projekt i Uppsala. 
 
I rapporten görs en jämförelse mellan dessa metoder, slitsmurar eller sekantpålar och 
temporär stålspont genom att titta på priset och relativa kostnader. I dagens läge anses inte 
metoden ekonomiskt försvarbar, även om metoden skulle användas som en permanent 
lösning. Hur omgivningen ser ut kan bli en påverkande faktor som gynnar ett ökat 
användande av sekantpålning och slitsmurar. När källarvåningar ska vara synliga kommer de 
estetiska och arkitektoniska aspekterna in i bilden som kan påverka valet av metod. 
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Slutsatsen visar att sekantpålar och slitsmurar inte är den mest lämpliga metoden att använda i 
jämförelse med stålspont och traditionellt byggande specifikt för projektet Kv. Heimdal. 
(Westling Arvid, 2013) 

En annan rapport behandlar borrade permanenta och täta sekantpålar 
Rapportens syfte är att göra en omfattande redovisning av sekantpålning genom att utnyttja en 
luftdriven sänkhammare. Företaget som examensarbetet görs i uppdrag åt är Lemminkäinen 
Sverige AB. 
 
Det första som tas upp i rapporten är en beskrivning av metoder som kan utnyttjas vid djup 
schaktning. De metoder som tas upp är: 

• Stålspont  
• Borrad tät rörspont  
• Berlinerspont  
• Stödvägg med jetinjektering 
• Sekantpålar  
• Tangentpålar 

 
När studenten sedan kommer till sekantpålningsmetoden tas för- och nackdelar upp. 
Dessa för- och nackdelar tagna från rapporten är:  
Fördelar med sekantpålar: 
    1. Ökad flexibilitet på konstruktionens placering samt väggstyvhet jämfört med stålsponter. 
    2. Kan utföras i svåra grunder (stenar/block). 
    3. Används i svåra grundvattenförhållanden utan att sänka grundvattennivån avsevärt. 
    4. Korrekt utförda pålar kan placeras så nära som 1–1,5 m från befintliga byggnader. 
    5. Mindre bullrigt utförande av konstruktionen. 
 
Nackdelar med sekantpålar: 
    1. Vertikala toleranser kan vara svåra att uppnå för djupa pålar. 
    2. Total vattentäthet kan vara svårt att uppnå i skarvarna. 
    3. Ljud och vibrationer uppkommer om foderröret drivs ned och tas upp med 
        hydraulhammare. 
 
Därefter tas projekt upp där sekantpålningsmetoden har använts. Dessa är: 

• Citybanan, entreprenad Söderströmstunnel 
• Norra länken, entreprenad NL22 

 
Efter detta följer sedan en ingående arbetsbeskrivning av sekantpålningsmetoden.  
Resultaten som uppkom efter den enhetliga dokumentation som skedde under examensarbetet 
redovisas i slutet av rapporten. Resultatet beskriver vad i projektet som gick bra och vad som 
gick mindre bra. På det stora hela var sekantpålar med luftdriven sänkhammare en framgång. 
(Häggdahl Camilla, 2013) 
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2.3 Grundprincip 

Första steget är att installera en styrvägg, vars uppgift är att få pålarna i rätt position. 
Styrväggen är av armerad betong och stöds upp av omgivande fast jord. 
Sedan borras hålet för den tänkta pålens placering ned i jorden med en jordborr eller 
foderrörsborr. Jordborren tar bort jorden i samband med att den gör hålet medan 
foderrörsborren i efterhand måste använda en gripskopa. Sedan fylls röret med betong och 
armering innan de skruvas upp igen. Denna beskrivning avser primärpåle 1. På samma sätt 
görs primärpåle 2. Mellan primärpåle 1 och primärpåle 2 borras en sekundärpåle ner som skär 
in i primärpålarna. Föregående beskrivning upprepas längsmed en rad ett antal gånger tills en 
stödmur på önskat antal meter är uppnådd. Stödmuren hålls upp med hjälp av stämp eller stag 
för att hålla pålarna på plats. Stödmuren kommer nu fungera som en stålspont och förhindra 
att jordmassor hamnar i rörelse. (Thureson Anders, Hercules, 2015) 

2.4 Fördelar och nackdelar med Sekantpålning 
2.4.1 Fördelar: 
Stödväggen som bildas av sekantpålarna kan placeras efter en önskad geometri. Det innebär 
att metoden är flexibel och också kan anpassas efter markförhållandena. Detta är en fördel 
mot mer konventionella metoder till exempel stålspont, där pålarna enbart kan placeras i en 
rät linje (Westling Arvid, 2013).   
 
Metoden används som ett alternativ till stålspont eftersom den bidrar till mindre vibrationer 
och därmed sättningar. Sekantpålning har också fördelarna att det uppkommer mindre 
sänkning av grundvattnet, buller och är mer vattentät än konventionella metoder. Det innebär 
att metoden är användbar i stadsmiljö (tätbebyggd miljö). Sekantpålar kan byggas med ”top 
down” metoden vilket innebär att arbetet startar uppe vid markbjälklaget och sedan rör sig ner 
under det redan färdiggjutna bjälklaget och ända ner till bottenplattan. ”Top down” metoden 
kan användas vid djupa schakter och konstruktioner som består av flera plan (Züblin 1, 2013). 
Bilfinger anser att metoden inte har några begränsningar i Sverige. Sveriges markförhållanden 
har en viss påverkan på den sekantpålningsteknik som används. Då sekantpålningsmetoden 
finns med olika tekniker och utföranden kan detta åtgärdas, genom användandet av rätt 
sekantpålningsteknik för rätt markförhållande. Metoden i sig påverkas inte, utan man anpassar 
den teknik som utnyttjas för de krav som ändamålet kräver. (Wehr Christoph, Bilfinger, 2015)  
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2.4.2 Nackdelar: 
Metoden i sig har många fördelar men det som utgör den negativa aspekten är det relativt dyra 
priset. I dagsläget är sekantpålning det dyraste alternativet som stödkonstruktion. Metoden 
kan inte konkurrera ut de mer traditionella metoder som finns idag rent kostnadsmässigt. För 
att sekantpålning ska vara fördelaktigt måste metoden ses ur ett större perspektiv och titta på 
omgivningspåverkan. På så sätt kan ett mervärde skapas. (Westling Arvid, 2013) 
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3 Olika sekantpålningstekniker 
 

3.1 Cased Secant Piles (CSP) 

Foderrörsborrade sekantpålar är den sekantpålningsmetod som är absolut vanligast i Sverige 
idag. Detta beror till stor del på att vi har stenblock i många av Sveriges marker. Blockig 
terräng är perfekt för denna metod eftersom en bergchisel kan användas för att krossa dessa. I 
rapporten har intervjuer gjorts med fyra olika företag. Alla dessa har använts sig av CSP-
metoden. Samtliga företag har sagt att detta är på grund av dessa stenblock. De andra 
sekantpålemetoderna har stora problem med berg och stenblock då de är utformade för att 
användas i lösare markförhållanden. Redovisning av hur CSP-metoden går till beskrivs på 
flera ställen i rapporten och därför hänvisar vi till att läsa dessa. (Wehr Christoph, Bilfinger)  

3.2 Continuous Flight Auger (CFA)  
3.2.1 Inledning 
CFA står för ”Continuous Flight Auger” och är en vanlig sekantpålningsmetod. Metoden 
används när marken är känslig för vibrationer och jordundanträngning. När CFA-tekniken 
används är det viktigt att marken består av fastlera eller friktionsjord. Består marken istället 
av stenblock försvåras arbetet väsentligt och detta kan leda till att en annan metod får 
användas. Pålen består av betong och armering som gjuts på plats och installeras med hjälp av 
augern. Jordborren tar bort marken och den massa som motsvarar pålens volym. (Züblin 2, 
2013) 

3.2.2 Arbetsbeskrivning 
Det första steget är att augern borrar till önskat djup. Hålet gjuts med betong genom 
centrumröret på augern samtidigt som augern förs upp ur hålet utan att rotera. Eftersom 
borren inte roterar när den dras upp lämnas ett hålrum där borren varit. I detta hålrum kan 
betong pumpas ner. Den omkringliggande jorden faller inte in i hålet då jorden lyfts ut 
samtidigt som betongen tillförs av samma volym. När all betong har pumpats ner i hålrummet 
pressas en armeringskorg ner för att uppnå önskad hållfastighet (se figur 3.1).  
(Bauer Pileco, 2015)  
 
Påldimensionen för CFA-metoden: 400-1000 mm (Thureson Anders, Hercules, 2015). 
 
Maskiner: En hydraulisk maskin som är utrustad med en vridmotor som sitter på en styrskena. 
Maskinen är försedd med en augerborr. För att undersöka bärförmågan används 
provningsutrustning. (Thureson Anders, Hercules, 2015) 
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Figur 3.1. CFA utförande. Illustration av CFA metodens utförande i en sektion. 

3.2.3 CFA-teknikens begränsningar 
Användandet av CFA-tekniken är beroende av hur markförhållandena ser ut. Det optimala är 
friktionsjord eller fast lera (Züblin 2, 2013). Består marken av stora stenblock försvåras 
användandet av CFA-tekniken. Problemet som uppstår när marken består av stenblock eller 
berg, är att borren viker av från den ursprungliga vertikala vinkeln. I och med detta kan en 
glipa bildas mellan pålarna. Nu uppnås inte den täthet som önskas av pålarna och jordmassa 
och vatten kan läcka in. (Åhnberg Helen, 2004) 

3.3 Cased Auger Piles (CAP) 

Fördelar med CSP-teknik är bättre toleranser än CFA eftersom den utnyttjar 
foderrörsborrning. Ifall sekantpålarna kommer att vara synliga efter schakten, kan den 
estetiska aspekten vara betydande. CFA-teknik som inte använder sig av foderrör får en 
mycket grövre ytstruktur. CAP-tekniken får en mycket slätare och estetiskt tilltalande 
sekantpålningsvägg eftersom den använder sig av foderrör.  

Teknisk data: Påldimension 600-1000 mm och maximal borr djup 25-26 meter beroende på 
markförhållanden. (Trevi, 2015) 

3.3.1 Arbetsbeskrivning:  
Första steget är att borra ner foderröret. Detta görs med hjälp av en auger borr, precis som vid 
CFA-tekniken men denna gång förs foderöret ner samtidigt. När det önskade djupet är 
uppnått transporteras betong ner via augern samtidigt som augern förs upp ur hålet. Sedan förs 
en armeringskorg ner när betongen fortfarande är flytande (se figur 3.2). När betongen har 
brunnit klart kan schakten påbörjas på planerad sida av sekantpåleväggen. (Trevi, 2015) 
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Figur 3.2. CAP-metodens utförande. Illustration av CAP-metodens utförande i en sektion. 
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4 Fallstudier 
 

4.1 Inledning 

Trafikverket säger att metoden knappt har använts i Sverige så därför finns det nästan ingen 
erfarenhet och företag som har varit villiga till att använda metoden. Detta är orsaken till att 
Trafikverket har dröjt med att godkänna sekantpålning som en permanent konstruktion. 
(Ryberg Ken, Trafikverket) 
 
 Krav som gäller från trafikverket vid användandet av permanenta sekantpålar: 
 
Trafikverket, TRVK Bro 11 (Trafikverkets tekniska krav Bro), Publ 2011:085, Kap. L.2.5 
”En sekantpålevägg ska utformas och dimensioneras enligt SS-EN 1536 och enligt följande. 
I en permanent sekantpålevägg ska samtliga pålar vara armerade. För beräkning av jordtryck 
och rörelser samt beaktande av geotekniska förhållanden, se TK Geo. 
För en sekantpålevägg som används i en tunnelkonstruktion ska kraven för tunnlar gälla i de 
fall dessa är strängare. Objektspecifikt byggherreval, se A.1.3.” (Trafikverket, 2013) 
 
Projekt som beskrivs i följande kapitel: 

• Odenplan station, Trafikverket, Bilfinger 
• Spjutmo kraftstation, Züblin 
• Norra länken 12 och 22, Bilfinger 
• Bagersplats och Folkungagatan, Hercules 
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4.2 Odenplan station, Trafikverket, Bilfinger 
4.2.1 Inledning 
På Odenplan station användes metoden sekantpålning. Bilfinger, som var entreprenören, 
föreslog att sekantpålar skulle användas som stödkonstruktion eftersom Odenplan ligger nära 
byggnader och några av dessa är känsliga för vibrationer som t.ex. Gustav Vasa kyrka. 
Trafikverket ville i början ej använda sekantpålning som Bilfinger föreslog. Efter en tid 
bestämde sig Trafikverket att godkänna anbudet och använda metoden eftersom sekantpålar 
inte vibrerar lika mycket som en mer traditionell stålspont. Metoden visade sig lämplig för 
detta projekt. (Lunde Per, Trafikverket)  

4.2.2 Arbetsbeskrivning:  
Stödkonstruktionen ska utföras med varannan påle armerad, dessa kallas för sekundärpålar. 
De oarmerade kallas primärpålar. Först görs de två primärpålarna och sedan borras 
sekundärpålen ner mellan de två primärpålarna. Utförandet är den samma för primär- och 
sekundärpålar, se figur 5.1. (Lunde Per, Trafikverket) 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.1. Planillustration av sekantpålevägg. Figuren visar hur sekundärpålen och 
primärpålarna överlappar varandra så att stödkonstruktionen blir tät.     
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Steg 1: 
Första steget var att föra foderröret ner i marken. Foderröret som är av stål pressas ner i 
marken med en oscillerande rörelse. Detta innebär att man för röret fram och tillbaka ca ett 
halvt varv ner till det angivna djupet. Denna maskin kallas för en oscillator. När djupet är 
uppnått tar man ur markjorden med hjälp av en gripskopa, med en vikt på 24 ton som förs ner 
i foderröret. Om foderröret stöter på ett stenblock och inte kan ta sig igenom, används en 
bergchisel. Bergchiseln fungerar som en hammare som släpps från högst 1 meter och krossar 
sönder stenblocket så att foderröret kan fortsätta ner i marken.  Maskinen som utför arbetet är 
en Liebherrkran (se figur 5.2). 
 

 
 

Figur 5.2. Anslutning av foderrör. En Liebherrkran som med hjälp av en oscillator placerar 
foderröret och en gripskopa som tar bort jordmassor ur foderröret. 
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Steg 2: 
Därefter skickas en markarbetare ner och gör rent i botten av foderröret så att betongen får en 
ren yta att gjuta på. Sedan förs en armeringskorg ner som har tre stycken fastspända rör på 
insidan (se figur 5.3). Två av rören i armeringskorgen används till att borra ner i berget för att 
fästa en dubb. Dess funktion är att förankra sekantpålen. Anledningen till detta är att förhindra 
horisontella rörelser i sekantpålen. Det sista röret borras också ner i berget, men denna gång 
sprutas betong in i hålet, så kallad injektering. Injekteringens uppgift är att täta sprickor i 
berget och förhindrar att vatten tränger in i konstruktionen.  
 

 
 
Figur 5.3. Installation av armeringskorg. Liebherrkranen för ner armeringskorgen i 
foderröret som består av tre stycken plaströr på insidan av armeringskorgen.   
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Steg 3: 

Nästa steg är att gjuta foderröret i betong genom att utnyttja en betongbasker som fylls på av 
en betongbil (se figur 5.4). Sedan förs foderröret upp genom att rotera i motsatt riktning. En 
stålbalk gjuts 2,7 meter upp från toppen av pålen. För att de sista 2,7 metrarna ska ersättas 
med träbalkar som spont. Detta var ett krav från Stockholmsstad eftersom de ville ha 
möjligheten till att kunna anlägga planteringar och dylikt. 
 

 
 
Figur 5.4. Gjutning av sekantpåle. En betongbil fyller betongbaskern som sedan tappas ur i 
foderröret. 
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Steg 4: 
Nästa steg är att installera stagen som förhindrar att sekantpåleväggen ramlar in i schakten. 
Stagen ska stå emot de krafter som jordmassorna utgör på stödmuren. Först schaktas 
jordmassor bort till det valda djupet som första ankarstaget ska vara på. För att fästa stagen i 
sekantpålen borras en plan yta ca två meter ner från pålens överkant (se figur 5.5). 

 
 
Figur 5.5. Installation av ankarstag. En borr appliceras på sekantpålen som borrar med 40-
45 graders lutning för att få en plan yta till fastspänning av stagen. 
 
Steg 5: 
Nu när cirka fyra meter schakt har grävts, borras den plana ytan med en mindre diameter som 
motsvarar stagens diameter. Hålet blir ca 20 meter djupt och de sista fem metrarna förankras 
med hjälp av betong i berget för att stagen ska fästa ordentligt (se figur 5.6). Stagen går alltså 
från betongklumpen inne i berget, fortsätter sedan 15 meter ut ur berget, genom sekantpålen 
och ut på andra sidan (se figur 5.7). Här fästs stagen i sekantpålen så denna håls fast och inte 
tippar när de resterande schaktmassorna tas bort. Stagen spänns åt och hålls på plats med en 
metallbricka och mutter. 
 
Steg 6: 
Nu schaktas den resterande sekantpålen fram för att installera ankarstaget som befinner sig 
längst ner på pålen. De nedre ankarstagen installeras på samma vis som de övre stagen (se 
steg 5). Sekantpåleväggen/stödkonstruktionen är nu på plats och färdigställd.  
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Figur 5.6. Installation av ankarstag. Ankarstagen borras igenom sekantpålen 20 meter med 
40-45 graders lutning. Stagen spänns åt men en metallbricka och mutter. 

 
Figur 5.7. Sektion av ankarstag. Visar mått och placering av ankarstagen. 
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4.2.3 Teknisk data och fakta:  
Det gjordes totalt 96 st. sekantpålar. Dessa hade en diameter på 1500 mm och placerades med 
ett cc avstånd på 1300 mm. Detta betyder att sekundärpålen borras 200 mm in på 
primärpålarna. Pelarna varierar i djup. I pelarna har man fäst stag för att hålla emot 
jordtrycket. Stagen gjordes i två lager 90 st. på ena lagret och 37 st. på det andra som blir 127 
st. totalt. Projektet kostade totalt 15 000 000 kr och pelarna tog nio veckor att gjuta. Detta 
innebär att man gjorde ungefär två pålar om dagen. Stagen tog lite längre tid att montera. 
Stödmuren blev 125 meter lång. Det krävdes fyra personer för att göra en sekantpåle. En 
kranförare som styrde kranen, en skötte oscillatorn och två personer som svetsade 
armeringskorgar, installerade plaströr och hjälpte till med gjutningen etc.  
 
Informationen ovan baseras på en fördjupad intervju med Lunde Per, Trafikverket och Wehr 
Christoph, Bilfinger. 
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4.3 Spjutmo kraftstation, Züblin 
4.3.1 Inledning 
Züblin Scandinavia AB är dotterbolag till Züblin Spezialtiefbau som håller till i Stuttgart 
Tyskland. Züblin etablerade sig på den svenska marknaden våren 2005. Sedan dess har Züblin 
utfört avancerad anläggning, djupgrundläggning, geoenergi och infrastrukturprojekt. (Züblin 
3, 2015) 
 
Vid Spjutmo kraftstation i Österdalälven har det varit en vattenläcka i Fortums jorddamm. 
Detta har åtgärdats genom tätning med sekantpålar.   
 
Det har visat sig vara lönsamt att använda sig av sekantpålning i Sverige enligt Züblin. De har 
använt metoden på tre projekt i Sverige med fullgott resultat. Züblin anser att metoden är 
mycket bra när kraven på vattentäthet är stor och markens beskaffenhet (fyllnadsmaterial 
och/eller åsmaterial eller bottenmorän) är tuff.  
 
De altenativ som Züblin brukar använda istället för sekantpålning är stålspont och 
jetinjektering. De säger att spont är svår att driva i ovan nämnda material och jetgrouting är 
ofta olämplig pga. risken för markhävning eller urspolning av jord.  
 
Diametern de använt har varierat mellan 1200 och 1500 millimeter. Påldjupet har varierat 
mellan 16 och 35 meter. Züblin har arbetat med projekten 12 timmar per dygn, sju dagar i 
veckan, i två skift. De behövde omkring fem yrkesarbetare och två arbetsledare per projekt. 
Personalen de använt är tysk och österrikisk, då det inte finns svensk personal att tillgå. 
(Hofmann Pontus, Züblin)  

4.3.2 Arbetsgång enligt Züblin: 
1. Hela projektet påbörjas med att gjuta en borrschablon. Detta är en mall som gjuts för 

att veta vart pålarna ska borras och även för att säkerställa god styrning.  
2. En maskin som kallas för casingoscillator placeras över ett hål i borrschablonen. 

Denna maskin justeras så att den är placerad i vertikalt läge.  
3. Ett metalrör (dimension 1200 mm) bestyckat med borrkronor monteras i maskinen.  
4. Maskinen sätts igång och det roterande röret trycks ner i marken.  
5. Under tiden röret borras ner i marken används en gripskopa för att gräva upp 

jordmaterialet. Detta pågår tills det slutliga djupet har uppnåtts.  
6. Det ihåliga röret fylls med betong samtidigt som metallröret dras upp i takt med att 

betongen fylls på. Detta görs till ytan nås.  
7. Nu är den första primärpålen gjuten och ovanstående metod upprepas i vartannat hål i 

mallen. 
8. När primärpålarna är klara kan sekundärpålarna påbörjas. Proceduren är precis 

densamma men denna gång överlappar pålen med primärpålarna (200 mm i varje påle 
i detta fall). Ofta brukar denna påle armeras med det gjordes inte i detta fall. 
(Hofmann Pontus, Züblin) 
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4.4 Norra länken 12 och 22, Bilfinger 
4.4.1 Inledning 
Vid byggandet av Norra länken använde man sig av sekantpålning. Man använde sig av 
metoden på flera entreprenader vid byggandet av Norra länken. Vid två entreprenader 
använde man sig av sekantpålar som stödkonstruktion för att kunna gräva upp ett öppet schakt 
(cut and cover metoden). I detta schakt uppförde man sedan tunneln.  

Entreprenörerna använde sig också av en ovanligare teknik som kallas top down-metoden vid 
bygget av en 200 meter lång betongtunnel. En förklaring av hur metoden utförs visas i figur 
5.8. Fördelen med denna metod var att man på ett smidigt sätt kunde lägga om trafiken så 
biltrafiken aldrig blev förhindrad. (Nohrstedt Linda, 2014)  

På Norra länken uppskattar man att man har sparat 2 miljarder kronor och 1 års tid på grund 
av tillämpning av två byggnadsmetoder som inte brukar användas i Sverige. 
Sekantpålningsmetoden var en av de bidragande faktorerna till detta. (Nohrstedt Linda, 2014) 

 

Figur 5.8. Top down metoden Norra länken. Grafiken visar hur tekniken gick till, vart 
metoden användes och hur trafiken kunde ledas om.  
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Bilfinger är ett internationellt byggföretag med 70 000 anställda och har 130 års erfarenhet 
(Bilfinger Construction, 2015). 
 
Pålarna på Norra länken 12 och 22 var inte permanenta utan de var konstruerade för en 
temporär stödkonstruktion. Vid en permanent konstruktion används speciella ankarstag som 
är dyrare och svårare att installera samt att alla pålarna är armerade vilket också höjer priset. 
Ankarstagen som används vid en permanent konstruktion måste också kontrolleras och 
efterspännas regelbundet, vilket kostar mycket pengar och tid. Detta hade lett till för dyra 
kostnader och därför valdes en temporärlösning. (Wehr Christoph, Bilfinger) 

4.4.2 Arbetsbeskrivning: 
Bilfinger har använt sig av samma sekantpåleteknik som projektet vid Odenplanstation i detta 
projekt. Arbetsbeskrivningen är den samma fram till sekantpålen är färdiggjuten, se stycke 
4.2.2. 
 
Steg 1:  
När sekantpålarna är på plats och gjutna grävs schakten. När detta är gjort byggs 
betongväggar, vars funktion är att ta upp krafterna från jordmassorna när sekantpåleväggen 
inte längre används.  
På Odenplanstation borrades dubbar ner i berget som installerades på de armerade pålarna. 
Sekantpålen borras ca 50 cm in i berget sedan går dubben ytterligare 50cm in i berget. I detta 
projekt användes alltid två stycken dubbar per armerad påle. 
 
Det blev komplikationer med hur stagen skulle installeras vid ett parti där en stor befintlig 
byggnad stod för nära (se figur 5.9). Detta löstes med 35 meter långa stålstämpar som sträckte 
sig tvärsöver sekantpåleväggarna. Balkarna fungerar på samma sätt som stagen, de håller mot 
krafterna som trycks på stödväggarna och förhindrar att sekantpåleväggarna faller ihop när 
schakten är öppen (se figur 5.10).  
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Figur 5.9. Installation av foderrör. Bilden visar hur Liebherrkranen för ner foderrör med 
hjälp av oscillator, nära en byggnad.  
 

 
 
Figur 5.10. Stålstämp. Bilden visar hur stålstämpar håller emot jordtrycket via 
sekantpålarna, som ett alternativ till ankarstag. 
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4.4.3 Val av stödkonstruktionsmetod:  
Marken i området bestod av mycket stora stenblock i sig och det var den största anledningen 
till att man använde sig utav sekantpålar istället för andra spontningsmetoder. De andra 
metoderna skulle inte klara dessa stenblock. Maskinen som användes klarade av att göra 2.5 
pålar per dag. 
För att tillverka en sekantpåle behövdes en person som styr oscillatorn, en kranförare och två 
som svetsar armeringskorgar etc.  

4.4.4 Komplikationer:  
Orsaken till de problem som uppstod under projektet var materialet i marken. Marken bestod 
av mycket varierande stenstorlekar, vilket gjorde det svårt för maskinen när den mötte stora 
stenblock. Man testade först med en maskin som använde sig av en isborrsliknande borr. 
Denna maskin hade svåra problem med stenblocken och därför valde man att använda sig av 
sekantpålar istället. I och med att marken var svår att borra fick man underhålla och byta ut 
tänderna på foderrören. Detta fick man göra efter nästan varje borrad påle. Även vid projektet 
på Odenplan station uppstod det komplikationer när foderröret borrades ner och stötte på stora 
stenblock. Här användes också en bergchisel som krossade sönder blocken så foderröret 
kunde fortsätta rotera vidare nedåt i marken. Bergchiseln är tung och släpps från högst 1 
meters höjd. 
Läckor som upptäcktes vid sekantpåleväggen löstes med hjälp av ett kemiskt medel som 
sprutas in i väggen och därefter täpper till läckagen. 
Under stora delar av året har vi tjäle i marken. Bilfinger hävdar att sekantpålningsmetoden 
inte påverkas av detta. Deras erfarenhet bevisar att metoden lämpar sig väl för svenska mark- 
och klimatförhållanden. 

4.4.5 Kostnad och påldimension: 
Totala kostanden på projektet Norra länken var 250 miljoner kronor, ca 50 % av dessa går till 
grundarbetet. Så 125 miljoner kronor kostade det att göra alla pålar och grunden.  
Dimensionen på pålarna var 1200 mm i diameter i detta projekt Norra länken. Den största 
diametern som Bilfinger kan göra är tre meter.  
 
Informationen på avsnitt 4.4 bygger på en fördjupad intervju med Christoph Wehr, Bilfinger. 
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4.5 Bagers plats och Folkungagatan, Hercules-Trevi 
Foundations 

4.5.1 Inledning 
Hercules är ett grundläggningsföretag som är Sveriges största och ingår i NCC Construction 
AB. Företaget står för 25 % av Sveriges grundläggningsmarknad. De har ca 230 anställda och 
en omsättning på ca 700 miljoner kronor år 2014. Hercules håller på med stödkonstruktioner, 
pålning, grundförstärkning, jordförstärkning och tillverkning av pålar i betong. (Norberg 
Mats, Hercules) 

4.5.2 Malmö, Bagers Plats 
Hercules har använt metoden sekantpålning i två projekt. Det första projektet var i Malmö, 
Bagers Plats. Detta var en temporär stödkonstruktion. Pålarna var en meter i diameter, 12 
meter långa, 208 stycken. Projektet färdigställeds 2010 och arbetskostnaden uppgick till 5,5 
miljoner (ej medräknat armering och betong). Slutkunden var Malmö stad. I detta projekt 
borrades inte pålarna ner i berggrunden. (Blumfalk Johan, Hercules) 

4.5.3 Stockholm, Folkungagatan 
Det andra projektet gjordes på Folkkungagatan 2013 i form av ett påldäck. Orsaken till 
användandet av denna metod var för att minska vibrationer från bussar och andra tunga 
fordon. Påldäcket klarade av 2000 kN per påle. Pålarnas dimension var en meter i diameter 
och 15-18 meter långa. Det var totalt 40 stycken pålar som borrades ner omkring 30 cm i 
berggrunden. Totalt användes 400 m3 betong för att gjuta sekantpålarna. På Folkkungagatan 
användes sekantpålningstekniken Cased Auger Pile (CAP). Detta är en väldigt ovanlig metod 
att använda sig av i Sverige. I detta projekt fungerade metoden med de gällande geologiska 
förutsättningarna. Detta ledde till ett billigare anbud och därför valdes metoden.     
Kontraktsumman blev 2,5 miljoner kronor. (Hercules, 2015) 
 
Hercules har använt CFA teknik på tidigare projekt. Denna teknik fungerar bättre i 
grundförhållanden där stenblock inte förekommer lika ofta t.ex. i svenska städer som 
Sundsvall och Halmstad.  
 
Hercules sammarbetade med Trevi under dessa projekt. Trevi försåg Hercules med maskiner.  
 
Hercules anser att sekantpålningsmetoden oftast är ett dyrare alternativ i jämförelse med en 
mer traditionell stödkonstruktion t.ex. en stålspont. Det som påverkar valet av metod är 
omgivningspåverkan. Sekantpålning bidrar till mindre vibrationer i marken vilket utgör en 
orsak till minskad påverkan på omgivningen. (Blumfalk Johan, Hercules) 
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5 Diskussion och slutsatser 
Sekantpålningsmetoden har både för- och nackdelar vilket framkommit under arbetsgången.  
För att metoden ska vara fördelaktig måste den ses ur ett större perspektiv där man beaktar 
omgivningspåverkan. (Westling Arvid, 2013) För- och nackdelarna presenteras i punktform 
nedan. 
 
Fördelar: 
 

• Flexibel metod som kan anpassas efter önskad geometri. 
 

• Mindre vibrationer i marken vilket minimerar risken för sättningar. 
 

• Mindre sänkning av grundvattnet och dessutom mer vattentät än konventionella 
metoder. 
 

• Låg bullernivå vilket innebär att metoden är användbar i stadsmiljö (tätbebyggt 
område). 
 

• Metoden har inga begränsningar på svenska mark-och klimatförhållanden. 
 

• Kan byggas med ”top down” metoden.  

Nackdelar: 

• Efterspänning av ankarstag vid permanent sekantpålning. 
 

• Sekantpålning är det dyraste alternativet som stödkonstruktion. Metoden har stor 
konkurrens från andra metoder. 
 

• Erforderligt att injektera läckage vid pålning under grundvattenytan för att motverka 
vatteninträngning. 
 

• Tidskrävande metod som erfordrar längre byggtid och etableringstid. 
  

• Sekantpålning som permanent konstruktion är dyrare än temporär konstruktion på 
grund av större erforderlig mängd armering.  

 
 
Sekantpålningsmetoden i sig påverkas ej av det svenska mark- och klimatförhållandet. Det är 
den teknik som man utnyttjar vid sekantpålningen, som påverkas av de geologiska och 
hydrogeologiska förutsättningarna. Mark som består av rikligt med stenblock eller varierande 
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sten storlekar bör man använda CSP-tekniken med foderrörsborrning. Foderrören har så 
kallade tänder i botten som med hjälp av en oscillator roterar ner foderröret i marken. När 
foderrörständerna stöter på stora stenblock som de inte kan gå igenom, krossas stenblocken 
sönder med hjälp av en bergschisel som släpps från en meters höjd. Tekniker som inte klarar 
av dessa markförhållanden är CFA och CAP, som istället utnyttjar en augerborr som borras 
ner i marken. Dessa tekniker utnyttjas när marken består av fastlera eller friktionsjord, vilket 
gör arbetet för augerborren betydligt lättare än om marken består av stenblock.  
 
Eftersom sekantpålningsmetoden är den dyraste stödkonstruktionen att tillgå, så måste andra 
aspekter än priset beaktas. Genom att titta på omgivningen och under vilka förutsättningar 
som finns, kan ett mervärde av metoden skapas. Metoden lämpar sig väl i innerstadsmiljö 
med närliggande byggnader, då buller och vibrationer är en påverkande faktor.  
 
De projekt som har dokumenterats i rapporten har utfört pålningen på liknande sätt. Därefter 
väljs rätt sekantpålningsteknik beroende på aktuella markförhållandena.   
 
Tabell 5.1 är baserad på den information vi erhållit från företag på olika projekt. I tabellen 5.1 
redovisas ett flertal parametrar som på ett enkelt sätt kan jämföras.  

 

Tabell 5.1. Sammanställning av projektdata. 

 

 

 

 

 

Projekt  
Konstruktionens 
längd (m) 

Sekantpålarnas 
djup (m) 

Antal 
sekantpålar (st) 

Pålens 
diameter (m) 

Norra länken 12 och 22, 
Bilfinger, CSP 877 12 850 1,2 
Citybanan Odenplan, 
Bilfinger, CSP 125 ca 8 till 15 96 1,5 
Spjutmo kraftstation,  
Züblin, CSP 124 16 till 35 121 1,2 
Malmö, Bagers plats, 
Hercules, CFA 178 12 208 1 
Stockholm, Folkkungagatan, 
Hercules, CAP 34 15 till 18 40 1 
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Vid jämförelse mellan de olika projekten i tabellen har vi kommit fram till att Norra länken 
12, 22, Spjutmo kraftstation och Odenplan station har likartade kvadratmeterpriser. Orsaken 
till detta är att alla tre projekt använder sig av samma teknik. Tekniken kallas för CSP som 
utnyttjar foderrörsborrning vid tuffa markförhållanden. Eftersom marken består av stora 
stenblock behöver borrkronor underhållas då de utsätts för stora påfrestningar. Detta leder till 
en ökad kostnad och slutpriset blir därmed högre än de andra projekten. Hercules var 
entreprenör för de resterande projekten. Dessa projekts kvadratmeterpriser är betydligt lägre 
eftersom CFA och CAP tekniken har utnyttjats. Dessa tekniker är avsedda för lättarbetade 
markförhållanden t.ex. friktionsjord och lera. CAP är dyrare än CFA-tekniken eftersom den 
använder foderrör vilket gör ytstrukturen slätare och pålen blir mer estetiskt tilltalande. 

 

 

 

 

 

  

Projekt  Kostnad projekt (SEK) Kostnad per m² (SEK) Kostnad per m3 (SEK) 
Norra länken 12 och 22, 
Bilfinger, CSP 125.000.000 11.500 10.500 
Citybanan Odenplan, 
Bilfinger, CSP 15.000.000 10.000 7.500 
Spjutmo kraftstation,  
Züblin, CSP 35.000.000 11.000 10.000 
Malmö, Bagers plats, 
Hercules, CFA 5.500.000 2.500 3.000 
Stockholm, Folkkungagatan, 
Hercules, CAP 2.500.000 4.500 6.000 
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6 Förslag på fortsatta studier 
Det har dykt upp en hel del frågor och fundering under arbetets gång som vi inte har haft 
möjlighet att svara på. Några av dessa funderingar kan ge förslag på fortsatta studier.   

Kostnad för efterspänning av stag 

Sekantpålarna är förankrade med hjälp av stag och dessa behöver efterspännas vid 
permanenta konstruktioner. Det vore bra att göra en undersökning av kostnadsbilden på 
efterspänningen av stagen. En studie kan göras där den ökade kostnaden och tiden analyseras, 
som efterspänningen av stagen bidrar till.  

Är Trafikverkets krav för hårda? 

Trafikverkets tekniska regelverk ”tekniska krav Bro” fastställer att samtliga sekantpålar ska 
vara armerade. Behöver samtliga pålar vara armerade ur hållfasthets- och bärighetssynpunkt? 
Vi har under arbetsgången fått insikt i att trafikverket ställer hårda krav. En undersökning 
rörande ifall sekantpålarna är överdimensionerade anser vi vara nödvändigt.  

Hur görs permanenta stödkonstruktioner utomlands? 

Genom att studera metoden utomlands kan nya idéer fås som kan påverka metodens 
användande i Sverige. Byggs sekantpålarna med liknade dimension, hållfasthet och bärighet 
som i Sverige? Sverige ligger i dagsläget efter i användning av sekantpålningsmetoden i 
jämförelse med andra länder. 

Går metoden att utveckla? 

Kan metoden förbättras på något sätt? Finns det möjlighet till att göra metoden billigare än de 
mera traditionella stödkonstruktionerna till exempel stålspont. Genom att analysera de 
komponenter som innefattar material, maskiner, utförandetid och etableringstid, kan 
marknadsandelar vinnas. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1, fördjupad intervju, intervjufrågor som ställdes till sakkunnig person på företagen 
Züblin, Hercules, Bilfinger och Trafikverket.  
 
Vid vilka projekt har ni använt metoden? 
En beskrivning hur ni genomförde metoden? 
Hur lång tid tog stödkonstruktionen att utföra? 
Hur många pålar gjordes? 
Hur många arbetade med projektet? 
Hur många/vilka maskiner användes? 
Vad kostade projektet? 
                     Maskinkostnad 
                     Arbetskostnad 
                     Materialkostnad 
                     Totalkostnad 
Hur såg konstruktionen (pålen) ut? 
                     Dimension 
                     Armeringsmängd                                                            
                     Längd och Djup 
                     Vilka krafter är konstruktionen dimensionerad för? 
Hur såg markförhållandena ut? 
                     Material: lera, berg, sand, silt? 
Hur påverkas metoden vintertid (tjäle i marken)? 
Stötte ni på några problem? 
                     Vilka var problemen? 
                     Hur löste ni dem? 
Är metoden störningsfri? Eller uppkommer det ofta problem jämfört med andra metoder? 
Varför valde ni sekantpålning i detta projekt? 
                     Jämförde ni med andra metoder? 
Vilka begränsningar har metoden? När går den inte att använda? 
Varför är metoden populär utomlands? 
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