
  
 
 

Monteringsanvisning for gjødselskjellere 
 

1.Det skal brukes 30 cm systemblokk på høyder over 2,0 m. 
 

2. Det skal armeres etter beregninger fra for eksempel siv. Ing. Eilev Løkja, Notodden 
som har stor erfaring med dimensjonering av systemblokk. 
 

3.Vanntett støpeskjøt såle/vegg. Lag en fortanning (utdypning) i sålen ved hjelp av en 
50x50mm lekte som skal ligge i senter av blokkens bredde. Ta å ”skant” av kantene 
på den siden som skal ligge ned, så blir lekten lettere å få opp igjen. Armeringsbøyler 
kommer så opp på siden av fortanningen. Det finnes også andre muligheter for 
eksempel waterstop, rescon epoxy L med confix, sikafug med mer. Detter er dyrere 
løsninger men enklere. 
 

4.Første skift. Før første skift legges ut er det en del ting som må være ” på plass”. 
Bygget må være i vinkel, dvs. at diagonalene må være like lange. Vi tar et eksempel: 
Vi har et bygg som skal være 10 x 13 m utvendige mål. Vi tar utgangspunkt i et 
hjørne x og bestemmer retningen på vegg a som er 13  m lang. Vi setter opp en snor 
eller slår en krittsnor. Deretter måler vi nøyaktig 4 m fra hjørne x og bortover langs 
vegg a og merker av med en strek eller lignende. Derfra måler vi nøyaktig 5 m mot 
vegg b (diagonalen) og ”passerstrek”. Deretter måler vi igjen fra hjørne x nøyaktig 3 
m. Der hvor 3 m merket krysser ”passerstreken” til diagonalen skal vegg b ligge. Nå 
har et langt målebånd kan vi også bruke kalkulatoren på forhånd for å finne den 
riktige diagonalen. Vi tar foregående eksempel med et bygg på 10 x 13 m. Først slår 
vi 10 x 10 på kalkulatoren og bruker minne knappen M+ i stedet for = knappen. 
Displayet viser nå M 100. Trykk C. Så slår vi13x13 på samme måte. Displayet viser 
M 169. Så slår vi MR knappen (summerer minne). Displayet viser nå 269. Så slår vi 
på √ knappen. Displayet viser nå 16.4011219 diagonalen skal være 16.40 m NB! 
Husk å måle opp og ta diagonaler før blokkene blir plassert inne i byggegruben!! 
 

5.Hjørneløsning. Vi anbefaler på det sterkeste å sette opp hjørnekasser i alle hjørnene. 
Dette kan leveres sammen med blokkleveransen (lagd av vinkelstål med brakett i 
bunn til å festes med eksp bolt til sålen) eller det kan lages på byggeplassen av 2 stk. 
48x98 med mer plank el. Som er spikret si sammen. Sett opp hjørnekassen i lodd i alle 
hjørner og kontroller diagonalen på toppen av kassene. Strekk snor rundt 
hjørnekassene og det er klart for å sette den første blokken. Vi starter alltid i et hjørne 
med 1 stk. hjørneblokk og 1 stk. standard B blokk i mot siden på hjørneblokken. NB ! 
I gjødselkjellere skal det skjæres spor i siden på hjørneblokken slik at ved 
betongfylling skal det flyte betong rundt hjørne! Når det første hjørnet er satt opp er 
det bare å fortsette tørrstablingen med standardblokk. Det kan være greit å tegne opp 
første og andre skiftet på forhånd. Dette kan produsent eller forhandler hjelpe deg 
med. 



 
6.Ujevn såle. Fjern alle ujevnheter før stablingen begynner. Er det store variasjoner kan 

dette løses ved å legge 2 stk. 16 mm kamstål under notsporet på blokkens underside i 
det første skiftet. Etter da å ha lagt en tre-fire skift kan en bruke et brekkjern ti å løfte 
under kamstålet med til ønsket høyde og så legge under en kile. 

 
 

7.Stabling. Nå er det bare å stable på. Vi starter alltid fra hjørnekassen og stabler rundt et 
skift om gangen. Husk å sette blokken ca. 50 cm i fra og dra den inntil den andre, 
dette vil da renske sporene for eventuelt rusk og rask. Mot portåpninger etc. avslutter 
vi vekselvis med endeblokk og halvblokk. Over portåpninger legger vi halvblokken 
på en forskaling med enden ned slik at den brukes som U-blokk. 
 

8.I legging av armering. Husk å legge i armering i hver skift i henhold til 
dimensjonerings tegningene. 
 

9.Eventuell oppretting. Hvis langmuren kar kommet ut av lodd eller retning og fått 
”svai” på seg kan man løse dette på følgende måte: ta en tom pall og sett den mot 
muren der svaien heller utover, sett så en stender fra tverrbjelken på pallen og ned i 
bakken, dra så pallen nedover på muren til den retter seg. 
 

10. Utstøping. Det skal forvannes godt i blokkens innside før utstøping. Det bør brukes 
pumpebil eller bandbil med ferdigbetong. Det skal utstøpes ca. fire skift om gangen 
(ikke stå på samme plass og fyll helt opp) og første betongbil skal ha følgende resept 
på betongen: C35 NA Dmax.16, synk 24 og 50% redusert (eller finsats). De 
resterende m 3 skal ha samme resept men den skal være 25% redusert (eller finsats). 
Det bør vibreres med stavvibrator som kan lånes/leies av betongleverandør. Det skal 
vibreres kun en gang i hver kanal men en jevn rask bevegelse i fra bunn og opp. Dette 
forutsetter at man er 2 mann til utstøpningen, en til å holde pumpeslangen og en til å 
vibrere slik at man kan støpe ut muren fortløpende uten støpeskjøter. 
 

11. Etterbehandling. Det skal sparkles ut fuger og eventuelle sår med egnet 
sparkelmasse for eksempel Murmann Universal. Deretter 2 strøk med Thoroseal FC. 
Se egen bruksanvisning. 
 

12. Lykke til!!  Ikke nøl med å ta kontakt med oss hvis noe er uklart!! 
 
 
 
 
 
 



 



 
 

 
 

Gjødselkjeller/vanntett løsning 
 

 
 
 Hjørne    Svellelist og avretting med 16 mm kamstål 


