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Guldpålen 
• Kandidater ska nomineras av PK/Svensk Grundläggnings styrelse under jan/feb. 

• Guldpålen utdelas på GD Grundläggningsdagen, Älvsjömässan, andra veckan i mars. 
Utdelare ordf. i Svensk Grundläggning resp. Pålkommissionen. 
OBS att pristagaren måste delta! 

• Guldpålen tillverkades ursprungligen i Beslagsfabriken Fjärås (Skanska) men sedan 
2007 hos Danielsson Metallfabrik, Västra Frölunda, ritningsunderlag hos SG. 

• Prissumma 20.000 kr 

Bakgrund 
Jan Pettersson (då Skanska Grundläggning), som tagit fram ett intern pris, i form av en 
silverpåle, till bästa leverantör, föreslog i mitten av 90-talet tillsammans med tidigare 
ordf. för Pålkommissionen Leif Jendeby (då NCC Teknik) att instifta ett 
branschgemensamt pris, i form av en Guldpåle. 

 
Nominering 
Guldpålen utdelas årligen av Pålkommissionen och Svensk Grundläggning. 
Kandidat kan anmälas genom medlemmar inom dessa föreningar. 
Beslut om utmärkelsen fattas av Pålkommissionens(PK) och Svensk Grundläggnings (SG) 
styrelser som också fastställer prissumman. Under åren har en praxis utbildats där PK 
och SG turas om att vartannat år ha företräde till att föreslå en huvudkandidat från de 
som nominerats. Organisationerna ska genom sina respektive ordföranden gemensamt 
fastställa pristagaren. Ledamöterna har tystnadsplikt om pristagaren. 
Pristagaren måste delta vid utdelningen. Guldpålen numreras med årtalet närmast 
föreliggande utdelningen. 

 
Statuter 
Utmärkelsen Guldpålen tilldelas en person som gjort förtjänstfulla insatser inom 
svensk grundläggning – med särskild betoning på pålteknik, stödkonstruktioner, 
branschsamverkan och -utveckling. 
Kandidater vars insatser i någon grad berör alla nämnda delar, har företräde. 
Insatser kan antingen utgöras av verksamhet under längre period, eller av enskild 
insats av väsentlig betydelse. 
Om Guldpålen tilldelas en person som tidigare erhållit utmärkelsen, ska det vara för en 
enskild insats av väsentlig betydelse. 
Guldpålen utdelas på Grundläggningsdagen eller Påldagen. Pristagaren ska erbjudas 
att hålla en presentation på närmast följande Påldag. 
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