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Priset Guldpålen, till Årets Grundläggare x 3
Utnämningen Årets Grundläggare är ett pris som instiftades 1997 av Pålkommissionen och dåvarande
Pålentreprenörerna.
Priset, i form av en guldpåle samt 20.000 kr delas ut av Pålkommissionen & Svensk Grundläggning för –
Förtjänstfulla insatser inom svensk grundläggning med särskild betoning på pålteknik,
stödkonstruktioner, branschsamverkan och -utveckling.
Prisutdelning sker annars årligen på Grundläggningsdagen.

På grund av inställda evenemang under pandemin delades det i maj 2022 ut totalt tre
guldpålar, varav två på Påldagen på Liseberg.

Pristagarna Peter Alheid och Håkan Karlsson flankeras av SG:s ordförande Göran Svensson
(t.v) och Pålkommissionens ordförande Olle Båtelsson (t.h).
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Priset för Årets Grundläggare 2021 tilldelades Peter Alheid!
Motivering:
Årets pristagare besitter en unik mix av nya idéer, entusiasm, kunskap, hängivenhet, nyfikenhet och stor
seriositet inom både pålningsteknik och stödkonstruktioner. Engagemanget är slående och upplyftande
för kollegorna i branschen. Genom en bred kompetens och stort intresse inom pålning har pristagaren
bidragit både i teori och praktik med allt från att utveckla och förbättra betongpåleelement i samverkan
med fabrikerna, vara ett viktigt stöd för produktionen på arbetsplatserna, till att engagera sig i utvecklingen
av AMA och Eurocode. Pristagaren brinner för att medverka och vägleda i projektens olika skeden, är
alltid öppen för att dela med sig av sina gedigna kunskaper inte bara till kollegor inom företaget utan även
till konsulter, konstruktörer och andra entreprenörer. Personen har tagit ett betydande ansvar för
utbildningar och bidragit med ett lysande arbete både inom Pålkommissionen och med Påldagen.
Årets pristagare bör fortfarande se sig som en begåvade ungdom i branschen även om han nu kommer
att betraktas, om inte en PRO'are så som en super senior.
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Priset för Årets Grundläggare 2020 tilldelades
Håkan Karlsson!
Motivering:
Årets pristagare är en praktiskt arbetande geoprojektör som gärna är med i produktionen där de stora
teoretiska kunskaperna omsätts till praktiska lösningar. Väl ute i gropen är engagemanget gränslöst och
allehanda frågeställningar och uppgifter tas om hand. När stövlarna åker av är varken
certifieringsprocesser eller samverkansberäkningar något främmande utan angrips med samma stora
nyfikenhet och lust. Att i stort sett alla problem kan lösas med kraftpilar och diagramkurvor och gärna
förklaras med en liknelse med något vardagligt har även inneburit att pristagaren är en uppskattad
föreläsare både med att introducera ny kunskap internt eller undervisa i dimensioneringsfrågor externt.
Pristagaren har ett stort engagemang för geobranschen och varit ledamot i både SGF:s och
Pålkommissionens styrelser och är en inspiratör som sporrar och peppar sin omgivning.
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Priset för Årets Grundläggare 2019 tilldelades
Viveca Arvidsson!
Motivering:
Årets pristagare söker engagerat optimala lösningar både ur ett produktionstekniskt och ekonomiskt
perspektiv. Engagemanget sträcker sig dessutom långt in på det personliga planet, där pristagaren
verkligen lyfter människor.
Genom att motivera till lärande, oberoende av mottagarens kunskapsbas, förbättrar pristagaren den
ömsesidiga förståelsen mellan entreprenörer, ingenjörer samt beställare och främjar därmed samarbetet
mellan yrkesgrupper.
Vidare har årets pristagare under sin långa karriär på ett osjälviskt sätt delat med sig av sin gedigna
tekniska kunskap samt erfarenhet avseende geokonstruktioner och grundläggning till den yngre
generationen ingenjörer och egentligen alla som fått, och än i dag får privilegiet att jobba med pristagaren.
Dessutom har pristagaren framgångsrikt lett och fullföljt projektet, Sponthandboken 2018.
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Tidigare pristagare
2018 Hans Gullström
2017 Anders Ryner
2016 Pär Land
2015 Leena Haabma Hintze
2014 Mikael Creütz
2013 Jan Romell
2012 Janne Pettersson
2011 Anders Fredriksson
2010 Christer Hermansson
2009 Gary Axelsson
2008 Kurt Palmqvist
2007 Peter Nilsson
2006 Bo Berglars
2005 Claes Alén
2004 Håkan Bredenberg
2003 Leif Jendeby
2002 Bengt Grävare
2001 Björn Lundahl
2000 Per-Evert Bengtsson
1999 Håkan Eriksson
1998 Lars Hellman
1997 Carl John Grävare
1996 Gunnar Holmberg

