
GUIDE
SKRUVPÅLE

HÅLLER VAD DU LOVAR

Nu är det lätt att bygga grund!

Nu är det lätt och smidigt  
att bygga grund för bl.a.

RAW-skruvpåle är en nordisk innovation för grundläggning. RAW är ett ansvarsfullt val som representerar ett underhållsfritt  
miljöbyggande långt i framtiden. En lätt och snabb installation gör byggandet kostnadseffektivt. Inom lätta användningsområden  
är det bara din egen fantasi som sätter gränser!

• Terrasser
• Staket
• Brevlådor
• Förråd
• Lusthus

• Bryggor
• Utekök
• Stolplyktor
• Flaggstänger
• Olika typer av skyltar

Kan installeras för hand eller med lätt  
installationsutrustning dygnet runt

Utmärkt lastförmåga

Kräver inte mark- eller tjälisoleringsarbeten, 
täckdikning, gjut- eller formarbeten

När det är fråga om tyngre byggprojekt 
(förråd, lusthus m.m.) är det konstruk-
tionsplaneringen och grundundersök- 
ningen som avgör om produkten är 
passande eller inte.
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1. Ta bort markytan (vid behov).

2. Lägg marktäckväven (vid behov).

3. Markera platser där pålarna ska stå.

4. Installera pålarna. Använd järnspett, jordborr eller en liten hjullastare som 

hjälp. Om du installerar för hand, gör först ett 10–20 cm djupt starthål med 

järnspett i marken för att underlätta installationen. Sätt pålen i hålet och vrid 

medurs antingen ensam eller tillsammans med någon annan. Vrid pålens 

spets under tjälgränsen. Använd monteringssats för att få en mer ergonomisk 

arbetsställning.

5. Montera pålen till önskad nivå och installera ett fäste som passar för än-

damålet. Om du inte har höjdjusterbara fästen är pålens nivå samma som 

monteringsnivån.

6. Om pålen går emot en liten sten, ta 1–1,5 varv moturs och försök på nytt. 

Oftast flyttar stenen på sig. Om stenen är för stor använd vinkelslip eller bågfil 

för att kapa pålen. Använd slagfästen så att man inte behöver borra nya hål i 

pålen eller använda betong.

7. Om pålen går emot sten och inte längre går att vrida, kapa pålen och byt slag-

fästen. Om detta inte hjälper, fyll röret med betong och montera ett fäste som 

är avsett för detta ändamål på pålen.

8. Montera fästena på spännmuttrarna.

INSTALLATION AV RAW-SKRUVPÅLE

När man bygger grund till en byggnad är det bra att välja ett fäste med vertikalled. På detta sätt är 
det lätt att bygga en grund som står helt vågrätt, och dessutom är det lättare att justera byggnadens 
ställning efteråt vid behov.

Det kan finnas vassa kanter på skruvpålarna. Använd därför alltid skyddshandskar.

BRA STANDARDSTORLEKAR ÄR 
1150 MM, 1500 MM ELLER 1650 
MM, BEROENDE PÅ TJÄLENS DJUP.

Se ytterligare information 
om produkterna i RAW-
produktbroschyren.

HÅLLER VAD DU LOVAR

Bra standardstorlekar är: 
• 1150 mm 
• 1500 mm  
• 1650 mm  
beroende på tjälens  
djup.

1. Ta bort markytan (vid behov).
2. Lägg marktäckväven (vid behov).
3. Markera platser där pålarna ska stå.
4.  Installera pålarna. Använd järnspett, jordborr eller en liten hjullastare som 

hjälp. Om du installerar för hand, gör först ett 10–20 cm djupt starthål med 
järnspett i marken för att underlätta installationen. Sätt pålen i hålet och vrid 
medurs antingen ensam eller tillsammans med någon annan. Vrid pålens 
spets under tjälgränsen. Använd monteringssats för att få en mer ergonomisk 
arbetsställning.

5.  Montera pålen till önskad nivå och installera ett fäste som passar för än-
damålet. Om du inte har höjdjusterbara fästen är pålens nivå samma som 
monteringsnivån.

6.  Om pålen går emot en liten sten, ta 1–1,5 varv moturs och försök på nytt. 
Oftast flyttar stenen på sig. Om stenen är för stor använd vinkelslip eller båg-
fil för att kapa pålen. Använd slagfästen så att man inte behöver borra nya 
hål i pålen eller använda betong.

7.  Om pålen går emot sten och inte längre går att vrida, kapa pålen och byt 
slag-fästen. Om detta inte hjälper, fyll röret med betong och montera ett fäste 
som är avsett för detta ändamål på pålen.

8. Montera fästena på spännmuttrarna.

Installation av skruvpåle

När man bygger grund till en byggnad är det bra att välja ett fäste med vertikalled. På detta sätt  
är det lätt att bygga en grund som står helt vågrätt, och dessutom är det lättare att justera bygg-
nadens ställning efteråt vid behov. Det kan finnas vassa kanter på skruvpålarna. Använd därför  
alltid skyddshandskar. Se ytterligare informa-

tion om produkterna i 
RAW-produktbroschyren.

Info


