
BORRAD GRUNDLÄGGNING.
Släntberg, stenblock i marken, 
stora punktlaster? 

När traditionell 

pålning inte fungerar 

är borrpålning det 

självklara alternativet.

När traditionell 

pålning inte fungerar 

är borrpålning det 

självklara alternativet.



StyR U D
Block i marken eller släntberg? 
Läckande grundvatten som försenar 
bygget? Stora punktlaster? Vibra-
tionskänsliga byggnader i närheten? 
Brobygge under tidspress? Framtida 
utbyggnadsplaner i berg? 
     Borrad grundläggning är den 
smartaste lösningen på en rad van-
liga byggtekniska problem. Läs mer!

Den största fördelen med borrad grundläggning - 

pålborrning, borrad spont osv - är säkerheten. 

Oavsett om det finns hinder i marken eller berget 

lutar, så kan du vara helt säker på att borrpålarna är 

stabilt förankrade i berget. Perfekt för stora punkt-

laster eller då husgrunder ska byggas i väglöst land, 

långt från närmaste bebyggelse. 

     Sak samma i stadsmiljö då vanlig pålning kan 

skada vibrationskänsliga byggnader i närheten. 

      Och det är likadant vid grundvattensänkning;

en borrad spontvägg går snabbt att bygga och blir 

tät, vilket betyder att du slipper förseningar. Inga 

byggnader i närheten påverkas, med oväntade 

garantikostnader som följd.

     Fördelen med att borrad grundläggning går 

snabbt visar sig t ex vid brobyggen då borrade bro-

fästen blir klara på några dagar. Den prefabricerade 

brobaneplattan lyfts på plats och bron är trafikklar 

på bråkdelen av den tid som traditonell teknik 

skulle ha tagit.

     Tid är pengar. Säkerhet också. Därför innebär 

borrad grundläggning rejäla kostnadssänkningar.

Borrad grundläggning  - 
snabbt, säkert och ekonomiskt.

FördeLar med Borrad 
gruNdLäggNiNg

•	 stenblock	och	andra	hinder	i	marken	

 behöver inte orsaka problem

•	 pålar,	spont	och	brofästen	stabilt	

 förankrade i berg

•	 grundvattennivån	påverkas	inte	

•	 kringliggande	jordlager	eller	fastigheter		

 påverkas mindre av vibrationer

•	 snabbt

•	 borrad	grundläggning	är	tyst,	jämförd		

 med traditionell pålslagning 

•		varje	påle	kan	dokumenteras

•	 påldimensioner	upp	till	813	mm	

 diameter är möjliga



StyR U D
Smarta lösningar på kniviga problem.

BrokoNStruktioNer

Att bygga eller renovera väg- och järnvägsbroar på 

vanligt sätt är komplicerat. Inte nog med att en plats-

gjuten brokonstruktion med traditionell grundlägg-

ning blir dyr - anläggningsarbetet tar dessutom lång 

tid och orsakar stora störningar för trafiken. Byggan-

de i vatten kräver dessutom nästan alltid omfattande 

miljöutredningar.

     Borrade brostöd eliminerar i många fall dessa 

problem. De borras ned till berg på tillräckligt avstånd 

från vattnet och bildar sedan ett säkert underlag för 

brobaneplattan. Oavsett om plattan är platsgjuten 

eller prefabricerad, så kan den enkelt och snabbt 

lyftas på plats. 

 Brobanepelare kan ha en diameter ända upp till 

813	mm, vilket betyder att varje pelare klarar mycket 

stora laster. Och att betydligt färre pelare behövs.

Borrad pLiNtgruNd, 
peLare och BorrpåLar

Vid många tillfällen är borrad plintgrund den bästa 

lösningen på komplicerade grundläggningsproblem. 

Fritidshus i en fjällsluttning är ett exempel då en bor-

rad plintgrund är både bäst och billigast. På vintern 

är det dessutom lätt att få borrutrustningen på plats, 

utan problem med sankmark eller markskador. 

     Borrade, synliga pelare för viadukter är ett bra 

exempel på förhöjd grundläggning. Styrud har den 

kraftigaste utrustningen i Norden och klarar diameter 

ända	upp	till	813	mm.

     Borrade pålar och pelare utförs på samma sätt - 

genom att ett stålrör borras ned genom marken och 

in i berget. Vi använder gärna RD-pålen från finska 

Ruukki – ett höghållfast stålrör som klarar stora laster.

Att pålen är stabilt förankrad i berg betyder att risken 

för framtida sättningar och sidorörelser elimineras. 

Ett smart alternativ är att borra ned pålarna så djupt 

i berget att du, när behovet uppstår, kan gräva bort 

jordmaterialet kring pålarna och bygga t ex parkerings-

garage. Här finns potential till rejäla besparingar och 

våra projektledare berättar gärna mer!

Borrad SpoNt

Läckande spontväggar är ett välkänt problem, 

som kan försena och fördyra ett byggprojekt. 

Finns sten- och blocklager närmast berget 

är det alltid svårt att få bra resultat med 

traditionell spontslagning. 

 Är oturen framme kan byggnader i 

närheten av byggplatsen påverkas av 

oönskad grundvattensänkning, vilken 

kan kosta stora pengar i form av 

garantikostnader. 

 Lösningen är borrad spont. 

Denna kan utföras som glesspont 

med	ett	avstånd	på	högst	1000	mm	

mellan de rör som borras ner i marken. 

Den fria ytan mellan rören tätas med 

stålplåtar, sprutbetong eller inbrädning. 

Alternativt utförs 

sponten som s k 

RD-vägg, som byggs 

upp av rörpålar med 

påsvetsade spontlås. 

När pålarna borras ned

i berget och hakas i 

varandra blir väggen tät. 

JORDLAGER

TOPPLÅT

STÅLRÖR

ARMERING

BETONG

BERG



För borrad 

grundläggning 

kontakta: 

Styrud TGB AB
Elverksvägen 10
177 41 JÄRFÄLLA
Tel. 08-445 02 15
Fax. 08-28 25 00
styrudtgb@styrud.se

Du har alltid
nära till Styrud

Styrud AB är landets

ledande entreprenör inom 

jord- och bergborrning för 

t ex grundläggning och 

entreprenad, schaktfri 

ledningsbyggnad, 

geoenergi, vatten och 

mineralprospektering. 

Koncernen omsatte 

senaste verksamhetsåret 

drygt 300 miljoner kronor. 

Regionkontor finns i 

Kiruna, Sundsvall, 

Stockholm, Göteborg, 

Malmö och Helsingfors. 

Viktiga kunder är 

byggföretag och 

markentreprenörer, 

nätägare inom el och

IT, kommuner, fastighets-

ägare och gruvföretag.

Läs mer på www.styrud.se
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