
Installationsanvisning

Gräsarmering 2020-12-16

Sida 1 av 2

Tolago Infra AB     |     Holmsmalma, 731 94 KÖPING     |     0221 - 810 08     |     info@tolago.se

Installationsanvisning:

Platsförberedelse

Förbered platsen enligt designspecifikationerna (lutning, geometri, 

jordkomprimering etc.) Området bör vara fritt från jordklumpar, rötter, stenar 

eller fordonsavtryck. Eventuella tomrum ska fyllas för att få en jämn läggningsyta 

som möjliggör gräsarmeringen att passa jämnt mot markytans konturer.

Installation

Gräv ett förankringsdike där ett sådant dike är angivet, där bör varje panel 

förankras högst upp på lutningen vars dimensioner bestäms av  lutningens 

geometri (Se fig. 1). För grunda sluttningar krävs inte alltid förankring, då 

används ibland stift för att fästa systemet i sluttningen då det kan ge 

tillräcklig förankringsstyrka.

Gräsarmeringen kan utökas till den helt öppna dimensionen, parallellt med 

flödesriktningen (Se fig. 3).

Förankra panelen längst upp i sluttningen och fäst den vid botten av diket med 

stift (min. 8 mm diameter och vanligtvis 300- 450 mm i längd beroende på under-

laget).

Förankringsdiket längst upp kan fyllas med lämpligt fyllnadsmaterial. Om möjligt, 

fyll på med betong för att minska förankringens inbäddade längd (Se fig. 1).

Placering av gräsarmeringen

Längs sluttningen ska geocellerna förankras med stift typiskt 300- 450 mm långa 

beroende på lutningens underlag. Avståndet mellan stiften bestäms av design 

med varje stift placerad på korsningarna på panelen som visas i fig. 4.

Fäst stiften ordentligt på panelen och se till att de sitter ordnade i samma 

mönster som nummer 5 på en tärning. Intilliggande paneler ska fästas med 

samma stift, ett stift var annat till var fjärde cell, beroende på vald armering

 (Se fig. 4).



Fyllning av armeringen

Påfyllning kan utföras manuellt eller utföras med mekanisk hjälp som till exempel frontlastare och traktorgrävare. 

Armeringen kan fyllas med jord eller annat material som gräs, grus eller till och med betong etc., beroende på 

finalestetik och vegetationskrav. Fyllningsmaterialet ska placeras ungefär 20 mm över toppen av cellerna och sedan 

lätt trampas och planas till höjden på cellerna. 
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Sådd och efterbehandling

Om sådd anges är det rekommenderat att placera fröna cirka 20 mm under 

den färdiga nivån. Applicera sedan ytterligare ett lager på cirka 10-20 mm fin 

överjord, det rekommenderas även att efter sådd att detta sista skiktet ska 

rakas lätt (för att kunna täcka cellerna jämnt. Sådda områden kan skyddas 

med lätt fibertäcke, särskilt där branta sluttningar är konstruerade.
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Viktiga installationsråd:

Tåförankring - Figur 5

Det är viktigt att säkerställa att de nedre cellerna vid tån på lutningen är 

fixerade i en basgrav eller säkras försiktigt med stift. När detta inte görs 

ordentligt kan den nedre cellraden lyftas in en "krokodilmunsform". Infiltra-

tionsvatten, som passerar genom cellöppningarna, orsakar då tömning av 

fyllningen från botten. När den första raden med celler är tom börjar den 

andra raden att stiga, och så vidare. Erosion fortsätter upp till första stiftet 

som kan lyckas motstå att cellen stiger. Därför är det viktigt att den första 

raden av celler är ordentligt fixerad, så att detta problem inte uppstår. 

Brist på stift - Figur 6

Om antalet stift är färre än vad som krävs eller om valda stift inte är korrekta, 

överförs det lokala trycket till korsningarna, vilket kan bryta dem. Fel på en 

korsning överför en överbelastning till intilliggande korsning, sålunda 

producerar ett progressivt misslyckande. Det är därför viktigt att valet och 

placeringen av stiftet inte äventyras och att stiftdesignen är noggrant utvald 

för att passa lutningen.

Intensiv avrinning - Figur 7

Om det finns en lång sluttning uppströms, eller om det finns orsak till intensiv 

avrinning kan de översta raderna vara föremål för intensiv erosion. 

Förändringen av lutningsvinkeln orsakar faktiskt en lokal ökning av vatten-

flödeshastigheten. För att undvika denna typ av erosion är det nödvändigt att 

täcka zonen med en biomatta eller, bättre, med en geomat. Det 

rekommenderas starkt att gräva ett dräneringsdike längstmed ytan så att den 

skyddas, vilket minskar avrinningen.


