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Søylefundament – Såleforskaling – Ringmursystem 
 

DEN KOMPLETTE LØSNINGEN FOR PLATE PÅ MARK 

 

Monteringsanvisning 

PLATE PÅ MARK 



 

 
MOTTAK AV ELEMENTER 
• Elementene leveres på bil og eventuelt henger, og er pakket på engangspaller.  

• Elementene må lagres på opprettet, plant underlag. 

• Kontroller ved mottak for synlige skader. Eventuelle skader må anmerkes på fraktbrev og varsles fabrikken straks. 

• Oppgitt kontaktperson må være tilgjengelig for transportør for levering av varer. 
 

 

1. FORBEREDELSE OG MONTERING AV ELEMENT 

SÅLE UNDER GRUNNMUR/RINGMUR: 

• Komprimert gruspute skal være opprettet med finpukk/shingel (8/12), med maksimalt høydeavvik 10 mm. 

• Ved bruk av Ringmurelement (se TG2125) plasseres såleelementene så ringmur kommer omtrent sentrisk på såle. 

• Ved bruk av Vartdal Grunnmur, se TG 2124, tegning 5a og 5b der grunnmur kommer a-sentrisk, og tegning 5c der 

grunnmur kommer sentrisk på såle. 

 
SÅLE UNDER MURBLOKK, BETONG ELLER ANDRE LIGNENDE PRODUKTER: 

• Komprimert gruspute skal være opprettet med finpukk/shingel (8/12), med maksimalt høydeavvik 20 mm. 

• Plasser såleelementene så sentrisk som mulig på såle. 

 
GENERELT: 

• Begynn med å sette ut hjørneelementene. Deretter legges standardelementene i mellom, og siste såleelement 

tilpasses med håndsag. 

• Medfølgende trådbindere trykkes ned i sidevangene på tvers av elementet for å sikre mothold for støpetrykk. 

For såle med innvendig høyde opptil 190 mm brukes 2 stk bindere pr. element, for såle med innvendig høyde opptil 

240 mm brukes 3 stk pr. element. Trådbindere plasseres 150-200 mm fra elementenes ende (se tegning, fig. 1.). 

• Søylefundamenter settes ut og støpes sammen med sålen, vange i fundamentforskalingen skjæres ut i bredde lik såle 

for kontinuitet av armeringen. 

• Søyleforskaling settes vått i vått og høydejusteres etter at fundament er støpt. 

 

2. PLASSERING AV TRÅDBINDERE PÅ SÅLEFUNDAMENT 
 

 
 
 
 

 

Såleforskalinger og søylefundamenter 

Betegnelser: 

F = Frostsikring 

60 = Tykkelse XPS 

Foran / = Innvendig bredde 

Bak / = Innvendig høyde 

Std. bunn i såler og søylefundament: XPS 300 

Andre kvaliteter kan leveres på forespørsel 

Figur 1. 



3. ARMERING 

• Fra fabrikk medfølger armeringsnett dimensjonert etter kravet til minimumsarmering. Se tabell 1a og b. 

For armering i andre sålebredder må det i hvert enkelt tilfelle dokumenteres fra fabrikk 

eller konsulent. 

• Når det gjelder armeringsmengden i søylefundamenter vil det normalt være tilstrekkelig 

å bruke ø10 mm jern som bindes til rutenett med c/c 100 mm ruter. 

For søylefundament leveres standard armeringsnett til utvalgte 

dimensjoner. Se tabell under. 

For behov utover standard nett, - konferèr med fabrikken for 

beregning. 

• Armeringsstoler for armeringsnett i såle og søylefundamentet medfølger fra fabrikk. 

Overdekning 30 mm brukes i såle. Det benyttes 2 stk 

armeringsstoler pr. meter såle. 

• Vær oppmerksom på at det er lastbegrensninger i 

såleelementene og søylefundamentene(se tabell 1a og b). 

Standard leveres med XPS300, kapasitet inntil 140 kN/m². 

Annen trykkfasthet kan leveres; 180 kN/m², 225 kN/m² og 250 kN/m². 

 
 
 
 

NYTTELASTER I SØYLEFUNDAMENT (P-last) 
SØYLEFUNDAMENT 400x400 600x600 800x800 900x900 1000x1000 1100x1100 1200x1200 

Max last i kN        

betonghøyde = inntil 240 mm 21 47 84 106 131 159 189 

Nordic armeringsnett 8 mm Nordic Nett Nordic Nett Nordic Nett Nordic Nett Nordic Nett   

Arm. Ø = 10mm ant. Hver vei      11 12 

 

Tabell 1a 

 

 
NYTTELASTER I SÅLEELEMENT (Q-last) 

SÅLEBREDDE 200 300 400 600 800 900 

Maks linjelast,       

betonghøyde = inntil 240mm 27 39 52 78 105 118 

Nordic arm.nett 8 mm Nordic nett Nordic nett Nordic nett Nordic nett Nordic nett  

For prosjektering av større laster, kontakt fabrikken. 

 

Tabell 1b 

 

BÆREEVNE FOR JORDARTER, (fra Byggdetaljer 511.101) 
 

Jordart Maksimal last, kN/m² 

Fast lagret sand og grus 250 – 300 

Middels fast sand og grus 150 – 200 

Fin sand til grov silt 100 – 150 

Løs sand og silt 50 – 150 

Fast leire 150 – 200 

Middels fast leire 70 – 150 

Bløt leire 30 

Tabell 2. 

 

 

 



 

4. UTSTØPING 

SÅLE UNDER GRUNNMUR/RINGMUR: 

• Betong B30/M60, synk ca. 160 mm, benyttes hvis sålen skal støpes alene. 

• Betong B30/M60, ca. 25% redusert finpukk, synk ca. 170-180 mm benyttes når en skal støpe ringmur og såle ”i-ett”. 

• Hvis såle skal støpes og herdes før ringmuren settes oppå sålen, må armeringsbøylene til søylepunktene i 

ringmuren settes ned i sålen. Skjøtejernsplan må i så fall utarbeides. Kfr. fabrikk. 

 
FOR SÅLE UNDER MURBLOKK, BETONG ELLER ANDRE LIGNENDE PRODUKTER: 
• Betong B30/M60, synk ca. 160 mm, benyttes hvis sålen skal støpes alene. 

• Betong i utstøpt såle opprettes med laser/kikkert til ønsket toleransenivå for videre støping, muring og montering 

av element. 

 
5. TILBAKEFYLLING/ETTERARBEID 

• Alle våre leveranser av såleforskalinger og utvendige søylefundamenter har standard frostsikring og isolering for 

inntil ca. 35 000 h°C med 60 mm bunnisolasjon (F-60), og inntil ca. 60 000 h°C med 100 mm bunnisolasjon (F-

100) i såle. 

• Markisolering må utføres i hht gjeldende byggeanvisninger, byggdetaljer 521.112 (varme konstruksjoner) og 

bygg- detaljer 521.811 (kalde konstruksjoner) 

• Tilbakefylles med stedlige masser. 

 
 

KOMPLETTERING 
 

Maks. linjelast og betong- og tidsforbruk pr. lm. såle (utvalgt 11 varianter) 

 
Tabell 3. 

 

 Maks. bruddlast Betongforbruk, Vurderte 

Elementdimensjon, bredde x dybde kN pr. lm. m³ pr. lm. timer pr. lm. 

(F-60)  Såle innv.dim. 200 x 140 mm 27 0,028 0,15 

(F-60)  Såle innv.dim. 300 x 140 mm 39 0,042 0,15 

(F-60)  Såle innv.dim. 400 x 140 mm 52 0,056 0,15 

(F-60)  Såle innv.dim. 600 x 140 mm 78 0,084 0,20 

(F-60)  Såle innv.dim. 200 x 240 mm 27 0,048 0,15 

(F-60)  Såle innv.dim. 300 x 240 mm 39 0,072 0,15 

(F-60)  Såle innv.dim. 400 x 240 mm 52 0,096 0,15 

(F-60)  Såle innv.dim. 600 x 240 mm 78 0,144 0,20 

(F-100) Såle innv.dim. 300 x 200 mm 39 0,060 0,15 

(F-100) Såle innv.dim. 400 x 200 mm 52 0,080 0,15 

(F-100) Såle innv.dim. 600 x 200 mm 78 0,120 0,20 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppgitt tidsforbruk omfatter ikke forberedende planering, 

utmålinger, salinger og høyder eller andre riggarbeider. 



 

1. MONTERING AV ELEMENT 

1. Løsmassetomt, ringmur på såleelement: 

 
1.1. Komprimert gruspute skal være opprettet med finpukk (8-12), maksimalt høydeavvik 10 mm eller +/- 5 

mm (under såle). Det er viktig at gruspute er i vater på tvers av såle for å få ringmuren i lodd. 

 
1.2. Ringmurelementene settes på labanker av bord som er plassert på tvers av såleforskalingen. 

Det holder med ett bord i hver ende, (ved 300 mm høyde på ringmurelementer må en også ha ett bord på midten). 

 
1.3. Høyden kan justeres med skoling under elementene på bordet i elementskjøtene. Alternativt kan man sage 

ned vangen på såleelementet. (OK murkrone skal støpes med ca. 5 mm overhøyde på ringmurelement for å 

hindre belastning fra svill på element.) 

 
1.4. Retninger sikres ved å skru låsing med lekt eller bord på utsiden av elementene ned i labankene rundt hjørner. 

 
 
 

 
Fjelltomt/komprimert sprengsteinsfylling: 

 
1.5. Ringmuren monteres rett på komprimert sprengsteinsfylling (Maskinkult) med 0-50 mm klaring under. 

 
1.6. Ringmurelementene settes på labanker av bord, eller på punkter av magerbetong i elementskjøter. 

 
1.7. Opprettet bord på grus eller magerbetongpunkt bør ikke ha større høydeavvik enn +/- 2,5 mm, men helst så 

lite som mulig. 

 
1.8. Høyden finjusteres på murkrone ved utstøping. OK murkrone skal støpes med ca. 5 mm overhøyde på 

ringmur- element for å hindre belastning fra svill på element. Plate er norm. -5 mm. 

 
1.9. Retninger sikres ved å skru låsing med lekt eller bord på utsiden av elementene ned i labankene rundt hjørner. 

Ved bruk av magerbetong herder betongen til slik at elementene låses fast. 

 
1.10. Evt. hulrom mellom element og sprengsteinsfylling tettes fra utsiden med betong etter støp. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Ringmur på såle. 

Ringmursystemer skreddersøm 

Figur 4 Ringmur på fjelltomt uten såle 



2. GENERELT: 

2.1. Begynn med å sette ut hjørneelementene etter oppmålinger på 

tomta. På hjørner må en skru vinkelbeslag utvendig oppe og nede 

(se fig. 5). 

Ved høyere elementer må en sette på flere vinkler. 

(Vinkler medfølger fra fabrikk) 

 
2.2. Fortsett med å sette ut elementene mellom hjørnene etter 

nummereringen som er avmerket på medfølgende tegning. 

Tilpasningselementer er nummerert med tall, mens standard- 

elementene bare er merket S på tegning. 

 
2.3. Der det er profil for elementlås, settes den ned i sporet. 

Der profilen mangler, brukes festekile (se fig. 6). 

 
2.4 Høyde- og loddavvik justeres til slutt, og platebeslag settes på 

toppen i plateskjøtene (se fig. 7). 

Elementer høyere enn 600 mm anbefales sikret med labankstige 

på toppen, etter behov. 
 

2.5. Det anbefales at en bruker fugeskum i skjøter på isolasjon. 

Dette vil stabilisere ringmuren før støping og tette isolasjonen 

i skjøtene. (Fugeskum medfølger ikke fra fabrikk) 

 
2.6. For oppretting av buede elementer, se tegning. 

 
2.7. For elementer med sementplate uten isolasjon utvendig mot 

toppdrager må en skru inn skruer ca.15 mm fra toppen av plate før 

støping, c/c 800 mm, for å holde sementplaten inntil murkronen i 

toppen. Skruene skrus i platene på byggeplass etter utlagt 

armering. (se fig. 8) 

 
2.8. Noen elementer er merket med ”STEMPLING”. Dette gjelder 

utvendige hjørner der vinkelbeslagene ikke vil være tilstrekkelig for 

å motstå støpetrykket, eller innvendig hjørner der det alltid må 

settes på hjørnekasse av bord for stempling. 

Høyere elementer gir større støpetrykk, og krever derfor bedre 

stempling av hjørner. 

 
 
 
   Figur 6. Låsing av skjøter 

 

Figur 7. Platebeslag på toppen i plateskjøt. 

 

2.9. Punktlaster inntil 60 kN fanges opp ved at det legges 4 stk ø10 mm jern 1 meter 

ut til hver side fra punktlasten, for å lastfordele. For større punktlaster, mål ut og 

skjær bort i kjerneisolasjon så det blir ei betongsøyle under punktlasten rett ned 

på såle/sprengstein. 

NB! Ved løsmasse og såle er det behov for utvidelse av såle med søylefundament. 

 
2.10. Vær oppmerksom på detalj ved dører, spesielt på ringmurelementer som bare 

har innvendig isolasjon (RI). Se eget tegningsvedlegg for denne detaljen! Side 10. 

 
2.11. Montasjetilbehør med diverse beslag, skruer, bits og fugemasse medfølger 

fra fabrikk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stempling av innvendige hjørner. 

 

 

 

 

Figur 8. Forankring av plate 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Plassering av hjørnebeslag. 



 

3. ARMERING 

3.1. Som standard legges en stk. Ø10 mm på armeringsstoler satt på 

kjerneisolasjonen mellom annenhver søyle i elementet. 

 
3.2. En stk. Ø10 mm bøyle/nål settes ned i hver søyle. Disse hviler på nederste 

lengdearmering i toppdrageren i ringmuren, som da igjen understøttes 

av armeringsstolene. En stk. Ø10 mm legges ned i fra toppen i forbindelse 

med avretting av ringmurskrone. 

Ved bruk av såle skal bøylen/nålen ha minst 140 mm forankringslengde 

ned i sålen. Ved sprengsteinsfylling uten bruk av såle skal bøylen/nålen 

gå ca. til underkant av ringmurselementet. 
 

3.3. I hvert hjørne settes det ned 2 stk Ø10 mm vinkler fra hjørnesøyle og ut 

i toppdrager. En i hver retning. 

I tillegg legges det 2 stk Ø10 mm vinkler horisontalt i hjørnene i 

toppdrageren som skjøtearmering. (se tegning til høyre) NB! 500/500 må 

kappes i søyle ved elementhøyder > 400 mm. 
  

4. UTSTØPING 

4.1. Betong B30/M60 ca. 25% redusert finpukk, synk ca. 170-180 mm. 

Synk  tilpasses om nødvendig, for å få smidigere betong ved utstøping. 

 
4.2. Betongen disses lett med ei lekt, eller et armeringsjern for å få god utfylling 

av søylesystemet. 
 

4.3. Vi anbefaler å benytte støpekasse for å oppnå jevnere resultat. 

(Lagerføres på Biri). 
 

4.4. Toppdrager overstøpes med ca. 5 mm overhøyde slik at sviller ikke belaster 

isolasjon og fasadeplaten. 

 
 
 
 

 

4.5. Når støpingen av såle og ringmur deles i to, ved at ringmurelementene 

utstøpes senere, må armeringen i søylene settes ned i søyleutsparingene  

ved første støpe etappe i sålen. 

 
4.6. Vær nøye med å renske av betongen av toppen på isolasjon for å hindre kuldebro. 

 

5. TILBAKEFYLLING/ETTERARBEID 

5.1. Ved tilbakefylling rundt ringmur er det viktig å fylle likt utvendig og innvendig for at muren ikke skal forskyve seg i 

toppen. Innvendig komprimering må utføres forsiktig i ytre randsone langs elementene. 

 
5.2. Ved fylling med høydeforskjell hvor det oppstår ensidig jordtrykk, må det settes opp midlertidig stempling for å sikre 

mot forskyvning før toppen er forankret til gulv. 

 
5.3. Hvis mer enn 0,3 m av platene skal være synlig etter tilbakefylling, skal platene behandles med 

impregnering eller slemmemørtel som kostes eller rulles på. Dette er viktig for i mest mulig grad å hindre 

svinn og tørkesprekker. Bruk drenerende masser inntil elementene, eventuelt knotteplast med 

overgangslist der det er humusholdige masser inntil muren 

 
5.4. Markisolering må utføres i hht gjeldende byggeanvisninger, byggdetaljer 521.112 for varme konstruksjoner, og 

byggdetaljer 521.811 for kalde konstruksjoner. 
 

6. ANNET 

6.1. Innfesting i platene med spiker er ikke egnet. Platene har meget begrenset skrufeste, og egner seg ikke til 

innfesting av annet enn lettere komponenter. Bruk gjerne lim i tillegg. 
 

6.2. Festing av tyngre gjenstander, terrasseopplegg eller innfesting av annet opplegg må skje inn i betongsøyler eller 

toppdrager gjennom plate/isolasjonssjikt med gjengebolt med skive og mutter hvis monteringen gjøres før en 

støper. (Se egen veiledning!). Evt. med ekspansjonsbolter hvis innfesting skjer etter støp. 
 

6.3. Uttak for ventiler, inspeksjonsluker eller gjennomføringer utføres enkelt ved boring av hull fra utsiden, og uttak med 

sag eller stikksag (hardmetall eller steinskive). 
 

6.4. Alle våre leveranser av ringmurer har vertikal isolering i klasse 33 (λ = 0,035). 

Støpekasse 

Figur 9. Armering i 
søyle/drager hjørne må 

kappes på H > 400 mm. 



7. BETONG- OG TIDSFORBRUK pr.lm. 

• Armering levert fra fabrikk: 

- 1 stk ø10 mm ”nål” i hver søyle c/c 600 mm, og 4 stk ø10 mm vinkler til hvert hjørne. 

• Armering lokalt: 

- 2 stk ø10 mm lengdearmering i murkrone = 1,3 kg pr lm. (Standard) 

 

8. DIMENSJONERENDE BRUDDLASTER FOR RINGMUR 

    Maks lastkapasitet (last pr.lm.) i kN/m, ved betongkvalitet B30. Se tabell 5. 

 
• Punktlaster inntil 60 kN fanges opp ved at det legges 4 stk ø10 mm jern 1 meter ut til hver side fra punktlasten, for å 

lastfordele. 

• For større punktlaster skjæres det ut ei ekstra søyle i kjerneisolasjonen på byggeplass. (>60 kN) 

NB! P-last fra søyle må lastfordeles med nødvendig forsterking av såle med søylefundament. Kfr. Fabrikk. 

• Søylene er ikke armert for jordtrykk. Forskjellen mellom innvendig og utvendig oppfylling skal derfor ikke være større 

enn ca. 500 mm. Ved større høydeforskjeller må søylene armeres for jordtrykk og forankres til gulv. Krf. fabrikk. 

Se tabell 5 for lastekapasitet. 

Tabell 4. 

Betongforbruk oppgitt i m³ pr. lm i element. Såle eller frilagt oppretting kommer i tillegg. 

 

Høyde ringmur     Bredde på murkrone B 

B=100mm   B=150 mm 

Timeverk 
komplett støpt 

H = 300 mm            0,0200 0,0300 0,25 

H = 400 mm            0,0233 0,0350 0,25 

H = 500 mm            0,0267 0,0400 0,25 

H = 600 mm            0,0300 0,0450 0,25 

H = 700 mm            0,0333 0,0500 0,40 

H = 800 mm            0,0367 0,0550 0,40 

H = 900 mm            0,0400 0,0600 0,40 

H = 1000 mm            0,0433 0,0650 0,60 

H = 1100 mm            0,0467 0,0700 0,60 

H = 1200 mm            0,0500 0,0750 0,60 

Vi gjør oppmerksom på at oppgitt tidsforbruk er kun veiledende og omfatter ikke forberedende utmålinger, 

salinger og høyder eller andre riggarbeider. Heller ikke finplanering av underlag. 

 
Tabell 5. 

Maks lastkapasitet (last pr.lm.) i kN/m, ved betongkvalitet B30 
 

L
e
n
g
d
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to
p
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d
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g
e
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Betongbredde/     

Dragerhøyde 100 / 150 mm 100 / 200* mm 150 / 150 mm 150 / 200* mm 

1 stk ø 10 mm 38 48 50 68 

1 stk ø 12 mm 43 54 56 71 

2 stk ø 10 mm** 48 61 63 80 

2 stk ø 12 mm 54 68 71 90 

2 stk ø 16 mm  77 81 108 

4 stk ø 10 mm  77 80 101 

 * Minimum elementhøyde for elementer med 200 mm høy toppdrager = 400 mm 

                                  ** 2 stk ø 10 mm er beskrevet som Standard i monteringsveiledningen. 

Tabellen forutsetter at: Søyler har l = 200 mm og senteravstand = 600 mm. 

Søylene har høyde og armering for oppgitte laster. 

Armeringsjern har en overdekning på 25 mm +/- 10 mm. 

Lastene er beregnet med max. 25 mm eksentrisitet. 

 

DIMENSJONERING AV SÅLE UNDER ELEMENTENE MÅ VURDERES I FORHOLD TIL STEDLIGE GRUNNFORHOLD 

 
ANBEFALTE LASTER PÅ GRUNN (BÆREEVNE FOR FORSKJELLIGE JORDARTER),  
SE BYGGDETALJER 511.101  Byggegrunn og terreng. 



 

Oppretting av krummede/buede elementer 
 

 
Isolasjonen (EPS) gjennomskjæres helt ut til sement- 

plate, og “skjæret” skummes før utstøping. Dette 

er en bedre løsning med hensyn til utstøping av 

søylene, enn å skjære på søyler. 

Isolasjonen (EPS) gjennomskjæres på en eller flere 

søyler for å rette ut elementet. “Spenningen” i 

elementet vil da blir borte og elementet kan enkelt 

rettes ut igjen. 

 
 

 
 

 

 
 

Det anbefales at en bruker 

fugeskum der EPS er blitt 

gjennomskjært for oppretting 

av buet element. 

Ringmurer med sementplate på utsiden og EPS på innsiden 

kan i noen tilfeller krumme utover. Sementplaten er helt tørr 

ved liming i fabrikken og vil utvide seg litt med luftfuktigheten 

når den kommer ut. EPS-platene vil alltid ha en tendens til 

å krype, avhengig av alder. Dermed vil dette føre til en viss 

mulighet for krumming av elementer.

Generelt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

A B 



Skråskjær til det 

gjenstår 20-30 mm 

isolasjon p.g.a. kuldebru 

 

Isolasjon under 

gulvstøp i bunn 

av toppdrager 

. . 

Betong . 
Utvendig 

Ti - 

innvendig 

Ti - innvendig isolasjon 

isolasjon - flyttet 

utvendig, eller 

min. 30 mm 

50 mm isolasjon 

under gulvstøp i bunn 

av toppdrag 

36/48 x 98 mm 

festet med 3 stk 200 mm 

gjengebolt for understøttelse 

av dør når denne kommer så 

langt ut at den ikke lenger 

hviler på grunnmuren. 

(Boltene innstøpes i gulvet) 

Innvendig 

Kan bestilles fra fabrikk 

Utvendig 

200 mm gjengebolt med 

skive og mutter utvendig 

og kontramutter innvendig. 

 

Detaljer i døråpninger 
 

SNITT A-A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Skråskjær til det 

gjenstår 20-30 mm 

isolasjon p.g.a. kuldebru 



Innfesting av balkong/terasse mm. ved bruk av 
gjengebolt 

Bolter kan bestilles fra fabrikk. Med hver bolt følger 1 stk skive, og 2 

stk muttere. Skive og mutter settes på utsiden, med kontramutter på 

innsiden. Bolten er 150 eller 200 mm lang avhengig av tykkelsen på 

ringmurvangen den skal festes igjennom. 

 
Ved ringmurelementer 

som kun har sementplate 

utvendig, benyttes en 

150 mm bolt som til- 

passes etter tykkelsen 

på spikerslaget. 

Innfestingslengden på 

bolten skal uansett være 100 mm. Ved elementer som har utvendig isolasjon 

i tillegg benyttes en 200 mm bolt som tilpasses så innstøpingslengden blir 

100 mm. 

 
 
 

Etter at ringmurelementene er montert og er klare til utstøping, bores 

det hull inn i søyler eller toppdrager for innfesting av gjengebolt. 

 

 

 

 
Bolten settes deretter inn i hullet med ønsket spikerslag på utsiden, 

fastholdt med skive og mutter. På innsiden settes det på en kontramutter. 

Mutterne skrues løst inntil på begge sider før utstøping av ringmur- 

elementene. 
 

 

 

Når ringmurelementene er ferdig utstøpt, og gjengebolten er blitt innstøpt, 

kan en skru til mutteren på utsiden tilstrekkelig. 

 

 

      Biri Mars 2020 
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