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Leverans:

Gabionerna levereras i platta paket på pall. Vid leveransen skickas alla nödvändiga tillbehör med såsom 
bindspiraler, bindtråd, distansstag och klammer. Tolago skickar som standard med bindspiraler, distansstag 
samt bindtråd. Klammer skickas endast med om detta är överenskommet med ansvarig säljare.

Montage:

Gabionerna är till viss del förmonterade med klammer för snabbare montage. Sidor + mellanvägg är fästa 
i botten och locket är fäst i bakstycket. Veckla ut gabionerna enligt figur 1.

Figur 1. Figur 2. 

Fäll sedan upp sidorna och använd bindspiralerna för att sätta ihop gavlar/mellanvägg med långsidorna 
enligt figur 2. Skall gabionen förlängas vid gaveln med en annan gabion kan man med fördel använda 
samma spiraler (se figur 3).
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Figur 3. 

Om man istället för spiraler har valt att köpa till klammer så 
monteras dessa med hjälp av en tryckluftsdriven klammermaskin 
vilka kan hyras av Tolago (bild 1). Klamrarna sätts varannan maska 
i det vertikala ledet, locket behöver endast klamras i var tredje 
maska. Se figur 4 samt bild 2.

Bild 1. Bild 2.

Figur 4. 

Vid fyllning av gabioner handstaplas fronten med flata stenar för att ge en 
fin fronyta. Det övriga materialet kan fyllas med maskin så länge som 
håligheter minimeras.

Fyllningen sker en tredjedel av höjden åt gången och höjdskillnaden mellan 
fyllt material, på båda sidor om en mellanvägg, får endast vara en tredjedel 
av höjden, se figur 5. Om Gabionerna endast är <0,7 meter höga gäller halva 
höjden istället för en tredjedel.

Fyllning av gabioner:
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Figur 5.  

För att styva upp fronten sätts bindstag från framstycke till bakstycke. 
Vid gabioner med höjd ≥ 0,7 m sätts stagen på 1/3 samt 2/3 av 
totalhöjden. Vid höjd < 0,7 m räcker det att sätta stag på halva höjden. 
I det horisontella ledet sätts stagen med ett avstånd på 4 maskor, 
se figur 6. Stagen sätts dit alltefter man fyller enligt figur 5.

Figur 6.  

Vid höga murar så rekommenderar även Tolago att man använder någon 
typ av form/stöttning i framkant vid fyllning så inte gabionerna tappar sin 
form.

När gabionerna är helt fyllda fälls locken tillbaka och najas fast med 
bindtråden som skickas med vid leveransen, se figur 7.

Figur 7.  

Fyllning bakom gabion:

Återfyllnad mot gabionmurens baksida bör ske i lämpliga lagerhöjder 
och materialet skall packas med en lätt packningsutrustning. Ett lager 
geotextil bör placeras längs gabionmurens baksida med 30 cm överlapp 
för att inte få materialvandring in i muren.

Efter avslutad byggnation:

Vid avslutat arbete skall visuell inspektion göras för att kontrollera att:

- Gabionmuren följer utstakade linjer och höjder och att inga stora hålrum finns vid 
fronten.

- Alla fogar är ordentligt sammanbundna.

- Att ingen skada skett av gabionnätet och dess korrosionsskydd. Skadade ytor bör 
lagas genom utvändig lappning med nät som täcker den skadade ytan och binds in i 
oskadat nät.


