Karlatornet, Göteborg
Borede pæle til Nordens højeste bygning

I svenske Göteborg udfører Aarsleff funderingsarbejderne forud for etableringen
af Karlatornet, der med 245 meter bliver
Nordens højeste bygning. Kontrakten med
Serneke Group omfatter udførelse af 57
borede pæle, fordelt på 1 prøvepæl og 56
produktionspæle, udført med casingrør
ført ned til fjeldet, hvorfra der bores yderligere op til syv meter ind i fjeldet. Projektet udføres i samarbejde mellem Aarsleffs
svenske og danske funderingsspecialister.
Karlatornet får 593 lejligheder fordelt på 73
etager. Ud over Karlatornet opføres otte
til ti andre bygninger, hvoraf tre bliver
over 100 meter høje. Karlastaden, som hele
området kaldes, strækker sig over 33.000
kvadratmeter, som ud over mere end 2.000
lejligheder kommer til at bestå af erhverv,
skoler og børnehaver.

Tidlig involvering
Aarsleff blev involveret i projektet i begyndelsen af 2015, hvor en projektgruppe
undersøgte, om projektet kunne gennemføres på et af de – rent geoteknisk –
dårligste steder i Göteborg. Fra bunden
af Karlatornet er der 55-75 meter ned til
grundfjeld, og derimellem består undergrunden primært af Göteborg-ler, der er
kendetegnet ved meget lav styrke og ved

at være meget sensitiv under udførelsen.
Derudover er der et varierende lag friktionsmaterialer umiddelbart over fjeldet
samt generel risiko for at træffe store sten
i de aktuelle aflejringer.

Udførelse
De 57 borede pæle med en diameter på
�2000 millimeter udføres efter Kelly-metoden. Pælene udføres ved, at casingrøret
føres ned til og ind i fjeldet, indtil fuld kontakt er opnået for at sikre mod utæthed og
indstrømning af materialer udefra. Derefter udskiftes boreværktøjet, og der bores
op til syv meter ind i fjeldet afhængigt af
pælens placering og funktion. Røret er
hele tiden fyldt med vand for at sikre mod
bundbrud i pælen under produktionen.
Efter afsluttet boring renses hullet via airlifting, og når hullet er renset, sænkes
armering ned i casingrøret. For at optimere montagen samles armeringen på
forhånd i tre nedrammede 30 meter lange
montagerør. Støbningen foregår med et
støberør, som fra bunden af røret trækkes op sammen med casingen i takt med
støbningen.

Høje kvalitetskrav
Indledningsvist blev der udført en prøve-

pæl, som skulle dokumentere, at vi kunne
udføre pælene efter de strenge kvalitetskrav, der var krævet i udbudsmaterialet.
Kravene var blandt andet maks. to millimeter uønsket materiale i overgangen
mellem fjeld og betonstøbningen i bunden
af pælen. Samtidig skulle det dokumenteres, at den anvendte metode for verificering af hærdning af betonen, TIP (Thermal Integrity Profiling), virkede, og at
pælen havde den profil, som var krævet.
Prøvepælen blev godkendt efter supplerende injiceringer i overgangen mellem
fjeld og beton.

Særlige udfordringer
Indledningsvist blev der lagt stor vægt på
risikoen for, at casingen skulle vokse fast i
leret, så det blev bestemt, at den ikke måtte stå stille mere end maksimalt 24 timer.
Dette har senere vist sig ikke være et problem, idet vi har haft casingen stående
fast i leret i op til 13 døgn uden problemer.
Dette skyldes dog også, at vi anvender
nogle meget store rørdrejemaskiner, der
sikrer en god og stabil arbejdsgang.
Fjeldet har vist sig at være ekstremt hårdt
at bore i, og der er løbende afprøvet flere
forskellige værktøjer for at hæve produktionen.
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• 57 stk �2000 borede pæle
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Joint venture mellem
Aarsleff Grundläggning AB
og Per Aarsleff A/S

VBK og Norconsult

Bygherre

Aftaleform

Serneke Group AB

Hovedentreprise
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Fundering beskæftiger sig med alle former for
ramme-, bore- og funderingsopgaver i indog udland. Afdelingen er en af Europas største rammeentreprenører med kontorer i Polen,
England, Sverige og Tyskland.

Vores store maskinpark spænder fra små efterfunderingsmaskiner til store specialmaskiner.
Vi råder således over en meget stor flåde af
fuldhydrauliske ramme-, presse- og boremaskiner samt kraner og vibratorer.
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