
Grundlägg byggnader och utvinn energi på 
samma gång  

Peab Grundläggning AB tillverkade tre  modifierade grundläggningspålar i 

betong, designade för energiutvinning i mark. På en av dessa så kallade 

energipålar har ett termiskt responstest genomförts för att undersöka pålens 

termiska egenskaper samt ta fram designparametrar.     

I examensarbetet har ett termiskt test genomförts på en modifierad grundläggningspåle för att 

undersöka om den kan användas som energiutvinnare i mark. En anläggning med energipålar kan 

alltså fungera både som grundläggning för byggnaden och som energiförsörjare till hela eller delar av 

byggnaden. En fördel med en sådan anläggning är att merkostnaden för själva energisystemet blir 

mindre jämfört med exempelvis en bergvärmebrunn, om ett omfattande grundläggningsarbete ändå 

ska utföras för byggnaden.   

Peab Grundläggning AB har under arbetets gång tillsammans med författaren tillverkat tre 

energipålar, och slagit ner dem i marken med en pålkran. Med ytterligare hjälp från borrfirman HP-

Borrningar i Klippan AB har ett termiskt responstest genomförts på en av pålarna för att undersöka 

pålens termiska egenskaper. Resultatet från testet, bland annat energipålens termiska motstånd, ska 

kunna användas som ett ingående värde vid design av en energianläggning med denna typ av 

energipålar. 

För att kunna jämföra testresultaten har också olika teoretiska modeller, som tar hänsyn till 

energipålens utformning, geometri och materialegenskaper, använts för att modellera energipålens 

termiska motstånd.  

En del viktiga praktiska erfarenheter, exempelvis vid installation av pålen, har gjorts under arbetets 

gång. Rekommendationer för möjligt effektuttag för denna energipåle har också redovisats.  

Slutsatserna som kunde dras var att Peabs energipåle kan användas som energiutvinnare i mark och 

en av de viktigaste designparametrarna kunde beräknas med hjälp av testet. För att få ytterligare 

klarhet bör fler tester genomföras på pålen.  

Eftersom energipålar inte slagit igenom i Sverige än finns det fortfarande en del frågetecken kring 

energipålar och dess användbarhet i Sverige. Till exempel hur pålens bärförmåga påverkas av 

effektuttag under flera uppvärmningssäsonger. Detta examensarbete är därför en grund till 

ytterligare spännande projekt.    


