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Monteringsanvisning Gabiola® Rak 
 

Förberedelser 
Om den befintliga marken är av fast material räcker det att ställa gabionmuren på 

ett 20 cm packat bärlager av grus. Bärlagret bör vara 15 - 20 cm bredare än 

gabionen. En fristående gabionmur bör grävas ner ca. 10% av höjden om muren är 

högre än 1,5 m. 

 

Generellt om motfyllnad mot gabionmur 
En gabionmur som är fylld med sten och har ett djup på 0,5 m klarar i regel 1 m 

jordtryck utan jordarmering. Vid högre murar, mer jordtryck eller annan yttre 

belastning kan man göra muren 1 m djup eller förankra den med ett geonät, och om 

möjligt ha en lutning på 10:1.  

 

I de fall ett geonät används kan det förankras i gabionernas låsspiraler. 

Förankringen bör främst ske vid gabionens bas/botten, eftersom jordtrycket är 

störst där. Vid mur med höjd över 1 m ska varje nytt gabionlager förankras, 

lämpligtvis genom att geonätet läggs på locket av det undre skiktet och sedan låses 

fast med låsspiralen. Ett geonät behöver läggas i rätt material för att fungera 

optimalt. Bergkross och makadam fungerar vanligtvis bra.  Vid återfyllnad mot en 

stödmur ska ett materialavskiljande lager geotextil användas för att förhindra fint 

material från att tränga in i gabionen. Väldränerande stenmaterial bör användas i 

direkt anslutning mot muren. 
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Tips vid fyllning av gabion 

» Lämplig stenstorlek är vanligtvis 80 – 150 mm. 

» Större sten kan användas i gabionen, men den får inte blockera 

distansstagens funktion. 

» Stenar med en slät yta läggs lämpligtvis plant mot ytterväggarna för bästa 

resultat och utseende (så kallad ”frontning”). 

» Det är bättre att hålla en jämn nivå vid frontning än att börja med en mycket 

hög nivå som sedan gradvis blir sämre. 

» Ju större gabionmur som byggs desto mindre viktig blir frontningen ur 

estetiskt perspektiv. Däremot blir tätheten i fyllningen (d.v.s att det inte finns 

mycket hålrum mellan stenen) viktigare ju högre muren är, för att muren ska 

hålla sin form över tid. 

» En liten grävmaskin kan användas för att försiktigt och gradvis fylla sten i 

gabionen, men fyllnaden behöver läggas till rätta för hand för att få bort 

håligheter, särskilt om gabionmuren byggs i flera lager. Mindre 

stenfraktioner lämpar sig bäst vid maskinfyllning, men stenen bör 

naturligtvis inte vara så liten att den ramlar ut mellan nätmaskorna.  
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Montering av Gabiola rak gabion 

 

1. Lägg ut gabionnäten plant på 

marken. Om en längre sträcka 

ska byggas, lägg ut så lång 

sträcka som möjligt. 

 

2. Montera låsspiralerna mellan 

botten och väggarna (här färgade 

orange för att de ska synas 

bättre). Låsspiralernas 

överskjutande ändar kan vikas in, 

läggas omlott eller klippas av. 

Tänk på att endast ett nät 

används som mellanvägg mellan 

två sektioner. 
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Viktigt: 

När en gabionmur byggs löpande, 

tänk då på att också få med botten  

till nästa sektion i samma låsspiral 

som botten på föregående sektion 

och mellanväggen. 

 

3. Lyft upp väggarna och montera 

lodräta låsspiraler. 

 

 

Viktigt: 

När en gabionmur byggs löpande, 

tänk då på att också få med nästa 

gabionsektions väggar i samma 

låsspiral. 
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4. Fyll gabionburarna jämnt över hela/delar av muren upp till 30 cm och montera 

det första lagret av distansstag. Beroende på typ av stenfyllning och hur 

försiktig man är vid fyllningen kan distansstagen behövas monteras på ett 

tidigare stadie för att förhindra att väggarna börjar bukta ut.  

Fem distansstag används per lager från långsida till långsida på en 

tvåmeterssektion. Mera information om åtgång av distansstag finns längre ner 

i monteringsanvisningen. CC-mått mellan distansstagen ska vara 30 – 40 cm. 

Diagonala distansstag monteras endast på yttergavlar, och sätts motsvarande 

varje rad/lager av distansstag. 
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Viktigt: 

Distansstagen monteras över de 

punktsvetsade kryssen enligt bild.  

Packa sten som stöd under 

distansstagen för att förhindra att de 

böjs av stenen ovanifrån. 

 

5. Fyll upp till en höjd av 60 – 70 cm 

och montera en ny rad 

distansstag i de fall då 

gabionburarna är 1 m höga. 

 

6. Fyll med sten och montera på 

locket med låsspiralerna. Toppen 

jämnas av med sten i mindre 

storlek. Om gabionmuren byggs 

utan lock används en extra rad 

distansstag ca 10 cm från toppen 

för att hålla ihop väggarna på 

långsidorna upptill. 
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Principer för vinklar 

 

Låsspiralerna ger utrymme för en 

liten vinkel utan någon modifiering. 

Montera först ihop bottnar och 

sidoväggar utan att fylla dem. 

Flytta sedan försiktigt burarna till 

önskad vinkel. 

 

 

Viktigt: 

Om gabionmuren ska vara över 1 m 

hög, tänk då på att få med nästa 

gabionlagers väggar i låsspiralerna 

när locken monteras. Det är viktigt 

att det undre lagret fylls ordentligt, 

eftersom det annars med tiden kan 

komma att sjunka ihop. 
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Vid större vinklar kan näten och 

spiralerna behöva klippas. 

Gabiondelarna bör kapas med 

bultsax hellre än med kapskiva, 

eftersom det bättre försluter 

trådändarna och skyddar dem mot 

rost. 

 

Vid vinkel på 90° används inga extra 

gavelnät jämfört med en rak 

sträcka, eftersom en långsida bildar 

mellanvägg. Däremot går det åt en 

extra låsspiral (lodrät insida vinkel), 

samt extra distansstag för en 

yttergavel. 

 

Åtgång av distansstag 

Mått på långsida (L x B) Distansstag per rad Antal rader 

2 x 1 m 5 2 

2 x 0,5 m 5 1 

1 x 1 m 2 2 

1 x 0,5 m 2 1 

0,5 x 1 m 1 2 

0,5 x 0,5 m 1 1 


