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SGI:s rapport, en litteraturstudie:
Pålning i förorenade områden
Bakgrund
• Allt mer aktuellt att bygga på förorenade områden
• Vägledning saknas och har efterfrågats
• Litteratursökning – det finns litteratur internationellt (UK Environment Agency, US EPA samt vetenskapliga artiklar)
Syfte
• Ge underlag för bedömning av risker med pålning i förorenade områden
• Identifiera kunskapsluckor
• Underlätta kommunikation
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SGI:s rapport:
Innehåll
Introduktion
• Föroreningsspridning och riskbedömning av
förorenad mark
• Pålning och pålningsmetoder

Kunskapssammanställning om risker
• Sammanställning litteratur
• Risker i olika scenarier

Riskbedömning av pålning förorenat område
• Underlag
• Arbetsgång

Kunskapsluckor

Installation av pålar och spont i förorenad mark
Spridningsrisk och ansvarsfördelning
”Syftet med rapporten är att utreda
kunskapsläget och fördjupa kunskaperna
om risker i samband med pålning och
spontning genom förorenad mark”.
Rapporten finansierad av SBUF och
medverkande företag
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Metodik; SBUF-projektet

Medverkande i referensgrupp och workshops:
Statens Geotekniska Institut, Hercules, Peab, Skanska,
Derome, Miljöförvaltningen i Göteborg, Advokatbyrån
Fröberg-Lundholm och NCC
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Pålning
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Pålning
Funktion:
• Spetsburna pålar för över last till
underliggande jordlager eller berg.
• Mantelburna pålar för över last till
omgivande jordlager genom friktions- eller
kohesionskrafter.
• (Spont)
Material:
• Betong
• Stål
• Trä
Installation:
• Slagna
• Borrade
• Grävda
Pålkommissionen: Pålgrundläggning
Grundinformation för projektörer. Information 2007:1
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Pålning
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Fysikaliska förutsättningar i mark och grundvatten
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Fysikaliska förutsättningar i mark och grundvatten
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Fysikaliska förutsättningar i mark och grundvatten
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Fysikaliska förutsättningar i mark och grundvatten

Naturvårdsverket 1999
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Föroreningar och spridning, exempel
Egenskaper

Transport

Toxicitet

Exempel
Dioxin, PFAS

Vattenlöslighet

Med vattenfas, i grundvattnets
flödesriktning

Metaller, petroleumkolväten, PFAS

Flyktighet

I ångfas, uppåt

Lätta PAH, alifater, aromater

Förekommer i fri fas

Som fri fas längs grundvattenyta om
lättare än vatten, ner genom om tyngre.
Lera ej tätt…

LNAPL, petroleumkolväten
DNAPL, klorerade kolväten

Diffusion, koncentrationsberoende,
långsam

Riskbedömning av förorenade områden

• Kan pålningen göra att nya spridningsvägar bildas?
• Medför pålningen att andra/nya skyddsobjekt kommer i
kontakt med förorening?
• När behöver man vara särskilt försiktig/uppmärksam?
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Att uppmärksamma
Att särskilt uppmärksamma vid pålning i förorenad mark
(UKEA, 2001):
•

om ett lågpermeabelt skikt penetreras av pålarna,

•

om pålarna sammanbinder två tidigare åtskilda akviferer,

•

om föroreningen ligger ovan en akvifer,

•

om det aktuella området ligger inom vattenskyddsområde,

•

om grundvattnet har god kvalitet,

•

om pålen går igenom grundvattenytan,

•

om geologin är sprickig

•

om man arbetar nära ett ytvatten dit förorenat vatten kan rinna av.

Foto: Elin Sjöstedt, SGI

Man bör också vara uppmärksam på om föroreningen i sig har svårbedömda
spridningsegenskaper (tex klorerade kolväten).

Översikt över risker
a) Direkt transport då pålen
slås ned
b) Transport i störd zon
närmast påle
c) Transport genom påle

a)

b)

c)
Förorenad
jord
Lera

Exempel andra risker
• Lågpermeabelt ytlager, ex
deponitäckning penetreras.
• Förorenad jord som tas upp.

Grundvattenakvifer

• Extrema jordar (tex sura)
• Förborrade hål
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Bedömning av risker med pålning i förorenad mark
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Bedömning av risker med pålning i förorenad mark
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Bedömning av risker med pålning i förorenad mark
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Bedömning av risker med pålning i förorenad mark
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En liten bensträckare…

Slussen, betongpålar på 1930-talet.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karl_Johansslussen_bygget_1932.jpg

Riksdagshuset på över 9000 träpålar, slutet av 1800-talet.
Problem pga landhöjning, i övrigt håller de.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Riksdagen_June_2011.jpg

Slussen, pålning mars 2019.
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nya_Slussen,_mars_2019.jpg

Förslag till åtgärder
Scenario 1
I de fall installation av pålar och sponter genom ett lågpermeabelt lager inte uppfyller de krav
som nämns i scenario 1, d.v.s. exempelvis att lerans mäktighet är >5 m, att den hydraulisk
konduktivitet ≤ 10-7 m/s, att man inte planerar att använda stål- eller betongpålar eller att man
befinner sig inom ett område med en underliggande skyddsvärd akvifär, kan följande förslag
på åtgärder medföra att riskerna för föroreningsspridning minskas:
-

Använd en annan metod för pålning, till exempel att istället för träpålar använda stål- eller
betongpålar

-

Anpassa pålarna så att de inte når en akvifär eller att de penetrerar en så kallad akviklud.

-

Schakta bort förorenad jord eller utför åtgärder som förhindrar föroreningar från att spridas
på den plats där pålning kommer att utföras

-

Sanera ytligt grundvatten innan pålningen utförs

-

Sänk grundvattennivån för ytligt grundvatten, innan pålning utförs (för att ta bort den
hydrauliska gradienten)
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Förslag till åtgärder
Scenario 2
I de fall installation av pålar innebär en risk för neddrivning av fasta föroreningar till en
underliggande skyddsvärd akvifär kan följande förslag på åtgärder medföra att riskerna
för föroreningsspridning minskas:
• Använd en annan metod för pålning/spontning, till exempel att konformade spetsar
används.
• Anpassa pålarna så att de undviker att nå en akvifär eller att penetrera en så kallad
akviklud.
• Sanera förorenad jord eller utför åtgärder som förhindrar föroreningar från att spridas
på den plats där pålning kommer att utföras.
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Förslag till åtgärder
Scenario 3
I de fall installation av pålar och sponter riskerar att skapa spridningsvägar som orsakar
transport av förorenade ångor till ytan kan följande förslag på åtgärder medföra att
riskerna för föroreningsspridning minskas:
• Använd en annan metod för pålning/spontning.
• Genomför byggtekniska åtgärder såsom system för gasuppsamling/ventilation,
membran som är ogenomträngliga för gas etc. under byggnaden.
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Förslag till åtgärder
Scenario 4
• För att minska risker vid direktkontakt med förorenade jordmassor och risker för
föroreningsspridning från massor som har tagits upp till ytan kan följande förslag på
åtgärder medföra att riskerna minskas:
• Använd en annan metod för pålning/spontning, t.ex. massundanträngande pålar istället
för borrade pålar
• Sanera förorenad jord på den plats där pålning kommer att utföras.
• Upprätta lämpliga hälso– och säkerhetsrutiner samt rutiner för avfallshantering vid
arbete med förorenad mark och för att hantera uppkomst av avfall
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Riskbedömning
vid pålning i
förorenade
områden
• Underlag
• Dokumentation
• Avstämningar
entreprenör/konsult och
tillsynsmyndighet
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Underlag för riskbedömning
Föroreningssituationen
• Vilka föroreningar? Vilka halter? Toxicitet/ekotoxicitet?
• Spridningsegenskaper. Spridning med grundvatten, som ånga eller fri fas?

Geologiska förutsättningar
• Marklagrens tjocklek, homogenitet och permeabilitet. Sluter leran tätt mot pålen?
• Grundvattenytans placering. Grundvattnets gradient och riktning. Variation över året?

Pålningsmetoder
• Pålar; material, antal, storlek.
• Installationsmetod och eventuella särskilda åtgärder.

Transportvägar
• Skapas nya transportvägar? Kan nya skyddsobjekt exponeras?

Beslutsprocesser
• Miljötekniska utredningar; genomförs tidigt ofta
innan projekteringen av grundläggningen. Av
NVV 5978 (Att välja efterbehandlingsåtgärd)
framgår ”att man vid val av åtgärd för att minska
riskerna kopplat till ett förorenat område kan göra
specifika anpassningar tex vid behov speciell
grundläggning”
• Geotekniska handlingar inför exploatering, MUR
(Marktekniks undersökningsrapport),
projekterings PM och beskrivningstexten (AMA).
• Kap 2, 5§ i Plan- och bygglagen framgår att
bebyggelse och byggnadsverk ska lokaliseras till
mark som är lämplig för ändamålet med hänsyn
till bla jord-, berg- och vattenförhållandena sat
möjligheterna att förebygga vatten- och
luftföroreningar.
28
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Ansvarsfrågan – relevanta frågeställningar
• Är det markägaren, entreprenören, byggherren eller
pålentreprenören (underentreprenören) som är ansvarig
verksamhetsutövare när pålar drivs genom mark som är
förorenad och risk för spridning föreligger?
• Inverkar entreprenadformen på ansvarsfördelningen?
• Kan ansvarsfördelningen formuleras i ett avtal mellan
beställare och entreprenör?
Fröberg & Lundholm advokatbyrå
(Berglund & Heimeryd, 2017)
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Ansvarsfrågan
Miljörättslig ansvarsfördelning
• Vid spridning av föroreningar kan den exploatör som utför pålningsarbeten anses som
en av de ansvariga verksamhetsutövarna och därmed göras ansvarig för undersökning
och efterbehandling.
• Om inblandning av flera exploateringsföretag har orsakat en föroreningsskada kommer
samtliga att anses vara verksamhetsutövare.
• För att bedöma vem som är verksamhetsutövare i en totalentreprenad respektive en
utförandeentreprenad, enligt miljöbalken, bör bedömning ske utifrån det enskilda fallet.
• Det är möjligt att inför entreprenaden hantera frågan i avtal mellan parterna, såsom
inom entreprenadavtalet.
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Ansvarsfrågan
Entreprenadformer
• Totalentreprenad; Entreprenören genomför projektering med stöd av sin konsult och
tar fram en genomförbar lösning utifrån de geotekniska förhållandena på.
‒ PM-Geoteknik med stöd av MUR (Markteknisk undersökningsrapport) upprättas.
‒ I Teknisk beskrivning redovisas förutsättningar som entreprenören ska ta hänsyn till vid
dimensionering av temporära konstruktioner och schakter.
‒ Vid bristfälligt underlag bör kontakt tas med beställaren för att diskutera behovet av att utföra
kompletterande utredning.
‒ ABT 06 är avsedd för totalentreprenader.
‒ Entreprenören att betraktas som verksamhetsutövare, även om beställaren skulle kunna
anses ha kontroll över åtgärden eftersom beställaren har valt platsen där exploatering ska ske.

Ansvarsfördelning
Entreprenadformer
• Utförande entreprenad; Entreprenören ansvarar för att utföra och färdigställa den
redovisade konstruktionen i en utförandeentreprenad. Byggherren ansvarar för att det
är genomförbart.
‒ entreprenören tar fram en arbetsberedning som beskriver det praktiska utförandet inklusive
hur bland annat arbetsmiljöfrågor samt omgivningspåverkan ska hanteras. Risker och kritiska
moment beskrivs.
‒ Det är normalt entreprenörens ansvar att utföra stödkonstruktioner med tillräcklig säkerhet, om
dessa har föreskrivits i bygghandlingen av byggherren.
‒ AB 04 är avsedd för utförandeentreprenader.
‒ Det finns skäl för entreprenören att argumentera för att denne inte har den så kallade faktiska
och rättsliga kontrollen. Dock bör avgränsningen av den ansvariga verksamhetsutövaren
invänta prövning av tillsynsmyndighet och eventuellt också en domstol.
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Ansvarsfördelning
Entreprenadformer
Totalentreprenad

Utförandeentreprenad

Organisatorisk uppdelning vid total- och utförandeentreprenad
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Svenska fallstudier
• Kvarteret Mode, Skövde, problematik med pålning genom förorenat område
har hanterats genom platsspecifik riskbedömning.
• Kvillebäcken lott N, Göteborg, visar hur pålning genom ett förorenat lerlager
har hanterats under pågående saneringsschakt.
• Sörmlands museum, Nyköping, en fastighet där det fanns risk för förekomst
av klorerade lösningsmedel.
• Sågverket, Ulricehamn, provpålning genom förorenad mark.
• Noatun, Uppsala, visar hur pålning genom förorenad mark inom
vattenskyddsområde.
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Slutsatser – SBUF-projektet
• Läckaget i och längs en påle vara försumbart för stål och betongpålar i
lera med mäktighet ≥5 m och hydraulisk konduktivitet ≤ 10-7 m/s.
(Träpålar kräver mer omfattande riskbedömning).
• För slagna pålar bedöms sannolikheten vara liten att jordmaterial sitter
kvar på pålspetsen hela vägen ner till underliggande akvifär. Minimera
mängd jord vid pålspetsen genom att välja en konisk pålspets.
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Slutsatser – SBUF-projektet
• Vid pålning och spontning är förståelse för föroreningssituationen en
förutsättning för att kunna bedöma dess påverkan på:
‒ arbetsmiljö
‒ spridningsrisker,
‒ eventuell påverkan på inomhusmiljön
‒ påverkan på skyddsvärda objekt.

• En fördjupad miljöteknisk riskbedömning bör utföras vid:
‒ förekomst av föroreningar i fri fas som är tyngre än vatten (t.ex. DNAPL, ftalater),
‒ om föroreningssituation är osäker
‒ när förekomst av föroreningar där spridningsförutsättningarna är oklar (t.ex. PFAS) bör.
‒ Vid installation av pålar/spont inom vattenskyddsområden eller andra mer skyddsvärda
36
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Slutsatser – SBUF-projektet
• Pålmetoden kan anpassas eller pålarna placeras så att
spridningsförutsättningarna minskar:
‒ Genom att placera pålarna där de inte penetrerar en akviklud eller når en akvifär kan
föroreningsspridning förhindras.
‒ Området kan saneras innan pålning utförs.

• En fördjupad miljöteknisk riskbedömning görs för att minimera
potentiella risker med spridning av föroreningar i gasfas till markytan.
‒ extra riskminimerande åtgärd kan byggnadstekniska åtgärder, tex system för
gasuppsamling/ventilation
‒ Installera membran som är ogenomträngliga för gas.
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Slutsatser – SBUF-projektet
• Förorenade massor som tagits upp till markytan bör hanteras i enlighet
med projektets riktlinjer.
‒ Minska risken för spridning av föreningar genom ett korrekt
omhändertagande av eventuellt borrslam och spolvatten.

• Beakta arbetsmiljöfrågan särskilt vid pålning och spontning i förorenad
mark.
‒ Ta fram arbetsberedningar och användning av rätt skyddsutrustning.
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Kunskapsluckor
Långtidsperspektivet

Andra kunskapsluckor

• Erfarenhet kring gamla pålar (betong, stål, trä).

• Fältstudier saknas
• Uppföljning av tidigare installerade pålar
• Uppföljning i nya projekt

• Studier av materialen betong, stål och trä…(?)
• Inga studier av koppling till föroreningsspridning.
• Behövs en helhetsbild av systemet
• Detaljerad konceptuell modell
• Kunskap om materialen och hur de reagerar
med föroreningar
• Mekanistisk förståelse
• Studera gamla installerade pålar
• Accelererad åldring

Tack!
Kontakt: charlotta.tiberg@swedgeo.se
Rapport: Pålning i förorenade områden

• Lerlagrets tjocklek
• Föroreningsspridning genom torv

Tack!
Kontakt: anders.bergstom@ncc.se
malin.norin@ncc.se
Rapport: Installation av pålar och spont i förorenad mark
Spridningsrisk och ansvarsfördelning

Webb: www.swedgeo.se
Webb: Rapport hos SBUF
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