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Armeringsjärn
Armeringsjern

Armeringsnät
Armeringsnett

Skarvplåt
Skjøteplate

Buntband
Buntbånd

Distans
Avstandsstykke

Cellplast
Celleplast

Hulling
Mothaker

Hörn 900

Hjørne 90°

Hörn 450

Hjørne 45°

Sockelelement L
Sokkelement L

Fiberduk
Fiberduk
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Grundsektion - Platta på mark
Grunnfundament – Plate på mark

Översiktsbild
Oversiktsbilde
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Motfyllning / Motfylling

Fiberduk

Makadam

Dränering / Drenering



Grundläggning

Sätt ut, schakta och lägg ut fiberduk på ett dränerande lager grus eller makadam. Fyll på med ma-
kadam och packa med padda. Lägg ut ett tunt lager fingrus som sockelelementet ska vila på. Börja 
montera. 
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Grunnarbeid

Foreta utstikking, utgraving og legg ut fiberduk på et drenerende lag av grus eller makadam. Fyll på 
med makadam og komprimer med en «hoppetusse». Legg ut et tynt lag fingrus som sokkelelementet 
skal ligge på. Begynn å montere.
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Vi rekommenderar att
grund görs 50 mm större 
än mått på uterum.

Vi anbefaler at grunnflaten 
gjøres 50 mm større enn 
målet på uterommet. 
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A
Liten bit cellplast 
skärs bort vid anslutning till hörn. 

En liten bit celleplast skjæres 
bort ved sammenføying til hjørnet.

En liten bit celleplast skjæres 
bort ved sammenføying til hjørnet.
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Montera skarvplåt, 1-2 st/block.

Skarvplåt

Kapning
När ett sockelelement ska kapas, använd vinkelslip med coromant klinga eller likvärdigt.  

1 pcs always

1 pcs optional

Kapping

Når et sokkelelement skal kappes, brukes en vinkelsliper med hardmetallklinge eller tilsvarende.

Monter skjøteplate, 1–2 stk/blokk.

Skjøteplate



Lägg ut cellplast och montera hulling, ca 2 st/cellplastskiva.

Hulling och Cellplast

HUSGRUND

PLASTFOLIE

För att ansluta mot befintlig grund använd plastfolie eller dylikt. 

Anslutning mot befintlig grund
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Legg ut celleplast og monter mothaker, ca 2 stk/celleplastskive.

Mothaker og Celleplast

For å tilslutte mot eksisterende grunn brukes plastfolie eller lignende.

Tilslutning mot eksisterende grunn



Skär bort toppen av cellplasten där det 

finns behov av att betongen kommer 

ända ut. 

Skär bort!
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Skjær bort toppen av celleplasten der 

det er behov for at betongen kommer 

helt ut.

Skjær bort!
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Lägg två stycken järn i voten och mattor över hela ytan. Bind ihop med buntband, ca 5 st/m2.  

Armering

Distans ca 1 st/m Distans ca 4 st/m2

Överlapp arm.järn ca 400 mm

Overlapp armeringsjernene ca 
400 mm

Armeringsnät överlappa 1 ruta 

Armeringsnett overlappes 1 rute

Avstandsstykke ca 1 stk/m Avstandsstykke ca 4 st/m2

Legg to stykker jern i hvelvet og matter over hele flaten. Bind sammen med buntbånd, ca 5 stk/m2

Armering
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Motfyllning / Motfylling

Motfyllning / Motfylling

Fiberduk

Makadam

Dränering / Drenering



Box 22238, 250 24 Helsingborg
Tel. 042-210 100

www.skanskabyggvaror.se

Mjåvannsveien 54, 4628 Kristiansand
Tlf. 38 18 18 18

www.grontfokus.no

Tänk på att vibrera betongen noga. 

Eftervattna betongen för att undvika sprickor.

Täck ytor med plastfolie, extra viktigt vid starkt solsken och blåst.

Upprepa momentet flera gånger under 2-3 veckor.

Grunden är nu klar för gjutning

Husk på å vibrere betongen godt. 

Ettervann betongen for å unngå sprekker. 

Dekk til flater med plastfolie, ekstra viktig ved sterkt solskinn og vind. Gjenta dette momentet flere 

ganger i løpet av 2-3 uker. 

Grunnen er nå klar for støping


