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175 meter stålpæle sørger 
for at nyt hus bliver stå-
ende solidt på Årø

STÅLPÆLE

cbp@licitationen.dk

Udsigten er forrygende 
over Årøsund. Og det skal 
nok blive liggende der, når 
det bliver færdigt. For det 
er i bogstavelig forstand 
skruet fast i øen med 35 
lange skruer. I alt 175 meter 
stålpæle tøjrer det nye 150 
kvm store sommerhus til 
den smukke ø i Lillebælt. 

Sand er der masser af 
på Årø. Og en grundvand-
stand af de høje. Så arkitek-
ten bag huset stort set di-
rekte ud mod Årøsund var 
godt klar over, at der skul-
le et eller andet specielt til 
for at sikre det kommende 
bygningsværk. 

- Der er altid fl ere mulig-
heder, når man skal funde-
re et hus. Man kan ramme 
pæle ned. Men i dette til-
fælde var det med risiko for 
vibrationer, der kunne give 
skader på to nærliggende 
huse. Måske ville det være 
nødvendigt at lave en spe-
ciel forsikring, og der skul-
le laves diverse dokumen-
tation, forklarer Morten G. 
Havndrup, der er projekt-
leder hos fi rmaet Uretek, 
som har speciale i funde-
ringer.

- En anden mulighed ved 
blød bund og høj grund-
vandstand er at bore ned, 

dreje sandet op og fylde be-
ton i hullerne. Men der var 
ligesom ikke relevant at 
skulle over Årøsund med 

masser af betonkanoner. 
Ganske vist er der en fi n 
færge, men den har jo også 
sine begrænsninger, siger 

Morten G. Havndrup.

30 tons pr. pæl
Derfor var Ureteks Funde-

rings skruepæle faktisk en 
ideel mulighed på Årø. Sy-
stemet er britisk og hedder 
ScrewFast. Uretek i Nørre 

Aaby på Fyn har haft den 
danske licens til pælene i 
en årrække og har stor erfa-
ring og ekspertise i, hvor og 
hvornår skruepælene er den 
rigtige løsning.

- Vi har forsynet pælene 
på Årø med ekstra såkaldte 
Helix-plader for at øge bæ-
reevnen. Ingeniøren på pro-
jektet har foreskrevet, at 

Sommerhus skrues fast på ø

Projektleder Morten G. Havndrup 
(th.) aftalte de sidste detaljer med 
montør Peter Isaksen, inden Ure-
tek-folkene kørte til Årø-færgen 
med skruepæle og minigraver. 

Udsigten er fantastisk til et sommerhus. Jordbunden elendig. Sand, sand og mere sand – og høj grundvandstand. 175 meter ScrewFast skruepæle har sørget for solid forankring til 
byggeriet.
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hver pæl skal kunne bære 
15 tons. Vi har så lavet en 
ekstra gardering ved at lave 
pælene med ”Bæreevne 2”. 
Det vil sige, at de simpelt-
hen kan bære det dobbelte 
af det foreskrevne. Altså 30 
tons per pæl. Så huset skal 
nok blive stående med den 
rigtige udsigt, forsikrer 
Morten G. Havndrup.

I praksis foregår funde-
ring med ScrewFast skrue-
pæle ved, at der først laves 
en geoteknisk undersøgel-
se af jordbundsforholdene. 
Arkitekten kommer med 
sit forslag, og ingeniøren 
beregner den nødvendige 
bæreevne. Derefter kan 
eksperterne hos Uretek be-
regne, hvor og hvordan pæ-
lene skal skrues i.

En for en
Et par montører fra Uretek 
rykker derefter ud med en 
minigraver som skruetræk-
ker og skruer pælene i én 
for én, hvor det nu er bereg-
net, at de skal stå. Inklusive 
transport tog operationen 
på Årø godt to dage. I vir-
keligheden var det en nem 
sag. En lastbil med minigra-
ver, skruepæle og to mand 
plus en færge.

- Funderingen på Årø var 
som sådan ikke en usæd-
vanlig opgave for os. Det 
specielle bestod i, at det net-
op var på en lille ø. Vi har 
også sat pæle i både Tåsinge 
og Bornholm. Men ikke tid-
ligere i en ø så lille som Årø, 

fortæller Morten G. Havn-
drup.

Fundering på sand
Undersøgelserne viste, at 
det nye sommerhus kom-
mer til at stå på ren sand-
grund. Først omkring fi re 
meter nede er der bæredyg-
tigt lag. 

Derfor er de 35 Screw-
Fast funderingspæle hver 
fem meter. Sommerhuset 
skal mures op nøjagtig som 
en helårsbolig, og derfor 
kommer der en del vægt på 
grunden.

- Hele projektet forløb 
fuldstændig smertefrit. Og-
så fordi, vi havde en rigtig 

god samarbejdspartner i 
Øsby Entreprenør & Kloak-
service i Haderslev, som er 
entreprenør på byggeriet. 
Afsætningen var på plads 
allerede en uge, før vi kom. 
Så var det ingen sag at sætte 
pælene i, hvor de nu skul-
le være, siger projektleder 
Morten G. Havndrup hos 
Uretek.

Uretek og pælene
Oprindelig er Uretek i Dan-
mark selv funderet på det 
ekspanderende materiale 
Uretek. En fi nsk opfi ndelse, 
som anvendes til at stabili-
sere gulve, fundamenter og 
hele huse. 

Uretek GeoPlus-materi-
alet injiceres under funda-
mentet og ned til bæredyg-
tigt jordlag. Her blander det 
sig med jorden og ekspan-
derer, så der opstår en stabil 
masse med øget bæreevne. 
Hele processen styres meget 
præcist, og Uretek GeoPlus 
kommer til at understøtte 
fundamentet under bygnin-
gen.

For syv år siden udvidede 
Uretek med base i Nørre Aa-
by så ved at etablere samar-
bejde med ScrewFast Foun-
dation i England, som har 
udviklet og arbejdet med 
ScrewFast Skruepæle i mere 
end 15 år. 

Pælene er kæmpe stål-
skruer, som skrues i jorden 
med en entreprenørmaski-
ne som ”skruetrækker”. En 
pæl består af sektioner på 

to meter, og der kobles sim-
pelthen sektioner på i for-
hold til opgaven. 

Da ScrewFast hverken 
fordrer gravning eller støb-
ning, giver systemet ikke 
skadelige vibrationer. Der-
for er ScrewFast helt ideelt 
til fundering og stabilise-
ring i tæt bebyggelse. Det 
britiske system kræver kun 
opgravning i beskedent om-
fang. Derfor kan omkost-
ningerne til reetablering i 
bogstavelig forstand også 
skrues i bund. 

Vandbremser til regnvand og spildevand
 Vi holder styr på vandet…

Søger du en professionel leverandør af a�øbsregulatorer.

Cady Aqua Control ApS sælger kvalitets a�øbsregulatorer/vandbremser til  

regulering af regn- og spildevand i kloaker, overløbsbygværker, bassiner,  

industri, bebyggelser og vejanlæg.

Vi sælger a�øbsregulatorerne direkte til entreprenøren eller igennem VVS gros-

sister, hvor regulatoren vil indgå sammen med de øvrige materialer til projektet.

Bestil fra vores standard sortiment eller få skræddersyet en regulator til den 

opgave du eller din kunde har brug for.

Cady Aqua Control
Tlf.: +45 5919 4940  cady@cac-aqua.dk

Fax.: +45 5919 4840  www.cac-aqua.dk

Cady Aqua Control

CAC

Regnvand RS                                 Spildevand RW                    Kundetilpasset

Fem tons ”skruetrækker” fra 

Uretek Fundering i Nørre Aaby 

skruede 35 lange ScrewFast 

skruepæle ned til bæredygtigt 

lag. Hele operationen to lige godt 

og vel to arbejdsdage – inklusive 

kørsel og færgefart.       


