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Pisa 2® Systemet

styrke i bratte skråninger og skjæringer. Eksempler på 
bygningstekniske anvendelser er: Høye murer
(noen over 7.5 meter høye), støttemurer for 
parkeringsplasser, veier og motorveier, samt 
forstøtningsmurer mot erosjon langs elver og sjøer. 
I alle slike tilfeller brukes spesiell forsterkning av 
jorda ved hjelp av jordarmeringsnett.

Pisa2™-systemet støttes av Systemblokk og RisiStone 
Systems. Systemblokk vil gjøre sitt ytterste for å 
besvare dine generelle spørsmål, og vi tilbyr deg 
gjerne løsninger på konkrete anvendelser. Systemblokk 
har tilgang til forberedt informasjonsmateriell 
om Pisa2™-systemet. Dessuten har vi RisiWalls 
programvare for design av konkrete oppgaver. 
                      Svært spesielle anvendelser kan kreve  
                       hjelp fra eksperter. Gjennom RisiStone,  
                        Engineering 
                        Design Assistance kan Systemblokk tilby
                        komplette løsninger også for slike  
                        tilfeller.

              Pisa2™-systemet har mange egenskaper som             
        gjør det unikt. De enkelte egenskapene er utviklet    
    for å gi Pisa2™ et vakkert utseende og god styrke 
samt lette monteringen. Eieren får økonomiske fordeler 
gjennom lavere totalkostnader ved installasjon og over 
murens levetid.

Blokkmurens funksjon
Muren er fleksibel, men beholder samtidig sine struk-
turelle egenskaper:
-  Muren kan tåle mindre bevegelser som skyldes frost 
   eller setninger.
-  Muren krever minimalt med nedgraving under
    marknivå. Alt som kreves er et pakket bærelag.
-  Kostnadene minker fordi det ikke trengs noe 
    kostbart støpt fundament.

Egenskaper og fordeler

Pisa2™ systemet er en mur av massive betongblokker 
som brukes for å stabilisere og avgrense små og store 
jordfyllinger. 

Pisa2™ er basert på PisaStone-systemet, utviklet siden 
1970. I løpet av de følgende 15 årene ble det gjen-
nomført hundrevis av vellykkete monteringsoppdrag. 
Økende krav og mer krevende ønsker fra designere, 
montører og eiere førte etter hvert til utviklingen av 
Pisa2™. 

I dag produseres Risistone System Pisa2™ på lisens og 
brukes over hele verden.
I Pisa2™- systemet bygges mesteparten av muren av en 
eneste type masseproduserte elementer. Siden blokken 
er massiv kan den enkelt tilpasses ved deling. 
For å lette montering av spesielle detaljer
er det utviklet særegne steiner for 
murkroner, buer, hjørner, lykter og 
høyttalere. Pisa2™ systemet kan
monteres i to basis-konfigurasjoner: 
Vanlig Pisa2™ støttemur eller Pisa2™
støttemur forsterket med jordarmerings-
nett. 

Det er mange bruksområder for Pisa2™ 
for disse basis-konfigurasjoner. De  fleste
eksempler på bruk finnes innen landskaps-arkitektur 
eller byggteknikk.

Innen landskapsarkitektur er hensikten hovedsakelig 
estetisk, f.eks. blomsterkasser,  blomsterbed, 
kantsetting av innkjørsler, trapper i terrenget, treringer 
og støttemurer i mindre hageanlegg. De fleste slike 
anvendelser omfatter murer under 1 meters høyde som 
ikke utsettes for store belastninger. Derfor bygges de 
fleste murer av denne type som vanlige støttemurer.
Hensikten med bygningstekniske støttemurer er å skape 
stabilitet og styrke 
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Massiv stein fremstilt av k400 betong
Øker murens holdbarhet.
-  Maksimum vekt oppnås siden det ikke er noen hulrom 
eller kjerne som skal fylles
-  Mindre følsom for frostsprengning
-  Robust ved håndtering og frakt
    Massive steiner er lette å dele og tilpasse
-  Det er enkelt å lage steds-spesifikke detaljer
    Ingen hulrom som må fylles med grus og pakkes.
-  Minsker faren for velting på grunn av trykk-krefter 
-  Sparer tid og penger
-  Steinene leveres kløvde
 
Låsing med not og fjær

Murblokkene har not og fjær, noe som gjør det unødv-
endig å bruke separate stifter eller klammer
-  Ingen ekstra deler, monteringen går raskere
-  Sørger for maksimum skjærstyrke mellom steinene
Steinene monteres tørt
-  Lavere kostnader siden det ikke trengs støping
-  Utmerket resultat med minimal øvelse
Steinene kommer automatisk på plass under montering, 
med automatisk justering i dybden.
-  Når det første laget er lagt og justert i vater er det 
    ikke nødvendig med flere målinger eller justeringer.
Hele muren bindes sammen.
-  Gir en sterkere mur som minsker skader

Størrelse og vekt
Hver murblokk veier 20 kilo. De er godt avbalansert og 
utstyrt med et støpt håndtak.
-  Steinen kan håndteres av en person, noe som gir 
    raskere montering.
Produksjonsmetoden sørger for at alle steiner har 
    samme høyde.
-  Høyden på hver rad blir konstant. Justerende mellom
    lag skal ikke være nødvendig.

Pisa2™ forsterket med jordarmeringsnett.
Gjør det mulig å bygge høyere murer.
-  Eksisterende jord kan brukes ved tilbakefylling over 
    jordarmeringsnettet, noe som sparer kostnader til 
    fjerning og tilførsel av ekstra masse.
-  Utseendet forblir det samme om man har vanlig 
    blokkmur og jordforsterket blokkmur sammen.

90  hjørnestein

Steinen er laget for å forenkle leggingen
-  Gir muren et elegant utseende
-  Gir alltid riktig mønster under monteringen
-  Øker styrken i hjørnet av muren
-  Sparer tid ved monteringen

RisiLights®

Lyser opp trapper og spesielle detaljer i anlegget, glir 
godt sammen med muren i dagslys.
-  Lett å installere

Tilleggsutstyr

Alt standard tilleggsutstyr til støttemurer kan skaffes 
av Systemblokk Betongindustrier
-  Sparer tid under montering
-  Gir muren et ensartet og elegant utseende

Teknisk støtte og Engineering Design 
Assistance

-  Vi har tilgang til teknisk støtte basert på 30 års 
    erfaring og utprøving.
-  Vi har tilgang til avansert programvare for å hjelpe 
    konstruktører og sørge for stabile støttemurer.

o
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beskrivelse av blokkmuren
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RisiLights®
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RisiLights® brukes for å lyse opp ganger, trapper og ter-
rasser. De produseres etter høyeste kvalitetsstandarder 
og leveres komplett med monteringsbeskrivelse. En 
tidsbryter eller fotoelektrisk bryter kan brukes sammen 
med RisiLights®, men bør da install-
eres ved strømuttaket. Dette gjør 
att alle enheter i kretsen kan styres 
sentralt. Flere RisiLights®- enheter 
kan koples i parallell 

med en sekundær ytre ledning som går fra enhet til 
enhet fra den andre åpningen på armaturens bakside. 
Utseendemessig glir RisiLights® godt inn i muren. 
Armaturens glassfi berarmerte framside og vindu i 

akrylplast har nemlig fått samme farge 
som Pisa2™-steinene. Mer detaljer om 
produktet kan hentes fra: 
 http://www.risitone.com/



Følgene framgangsmåte anbefales ved montering av 
Pisa2™ blokkmurer som er mer enn 1 M høye. Man må 
også ta hensyn til lokale byggeforskrifter.

1  Tydelig plan
-  Prosjektering over bakken: Man identifiserer 
    nåværende skråning, bygningsstrukturer, kabler og 
    rør og andre fasiliteter, tomtegrenser, synlige 
    vannårer etc.
-  Prosjektleders (landskapsarkitekt, ingeniør, arkitekt) 
    forslag til endinger av området basert på eierens 
    ønsker og områdets begrensninger. 
    Blant annet tas følgende i betraktning: 
-  Foreslått drenering
-  Støttemurens geometri, skråning, tiltenkt bruk   
   (støtte for parkeringsplass, forstøtning mot vann etc.)
-  Terrengets karakter
-  Flytting av eksisterende bygningselementer, kabler, 
    rør og andre fasiliteter, samt nye tilsvarende
 -  Trær og  beplantninger
-   Prosjekttegninger ferdigstilles og oversendes 
myndighetene for godkjenning

2  Nøye vurdering av grunnforholdene
-  Det gjøres en geoteknisk undersøkelse på stedet for 
    å klarlegge grunnforholdene, bl.a. jordmonn,
     karakteristiske egenskaper, grunnvannsforhold og  
     skråningens stabilitet og bærekraft.
-  Man finner anbefalte designparametre, frem
    gangsmåte ved anlegg og utgraving, virkning på 
    nåværende og framtidige bygninger, forbedring av 
    marken, beskyttelse mot erosjon, dreneringsforhold 
    og forventet setning etc. 

3  Detaljprosjektering av støttemuren
-   Informasjonen fra punkt 1 og 2 oversendes 
     vedkommende som skal konstruere støttemuren.
-   Konstruksjonsforslag kan innhentes fra Systemblokk
    gjennom programmet for Design Assistance eller fra   
    en ingeniør med kvalifikasjoner på området. 
    Konstruksjonsforslaget må ta hensyn til all  
    tilgjengelig informasjon og omfatte tverrsnitt og/
     eller profilertegninger, spesifikasjoner, beregninger   
     og materiell-lister og lignende
     (Se avsnittet: Hvordan følge tegningene)

4  Kvalifisert bygningsinspektør
-  Vi anbefaler at en kvalifisert bygnings-inspektør 
    iinspiserer og besiktiger Pisa2™ blokkmur-anlegget.  
    Inspeksjonen skal ikke begrenses til jordsmonn og 
     pakking, men omfatte alle aspekter ved anlegget, 
     blant annet:

Gjennomgang av et vellykket prosjekt
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blant annet:
-  Inspeksjon av alle materialer som er brukt ved 
    anlegget (blokkmurelementer, tilbakefylling, 
    drenering, forsterkninger, andre strukturer)
-  Bekrefte at konstruksjonen på alle måter  er forenlig 
    med stedets karakter.
-  Identifisere eventuelle avvik mellom prosjektets 
    planer og tegninger og de virkelige forhold på stedet, 
    samt informere konstruktøren.
-  Løpende vurdere forholdene på stedet, prøver av 
    pakking, grunnens bæreevne, utgravingsmetode 
    og monteringsmetode i forholde til sikkerhetskrav og 
    prosjekt-spesifikasjon.
-  Sikre at muren bygges i henhold til prosjektspesifi
   kasjonen.
- Fremskaffe en rapport om ferdig-besiktigelse etter at 
   muren er ferdig.

5  Oppstartmøte
-  Det anbefales å holde et oppstartmøte der alle
   deltakere i prosjektet deltar (formgiver, eierens 
    representant, byggherre, montør, ansvarlig for 
    grunnarbeidene, inspektør, leverandør etc.) 
    Hensikten er å avtale fremdriftsplan og tydeliggjøre 
    ansvarsforholdene.
-  Grupper som ikke deltar direkte i formgiving eller an   
    legg av muren, men som kan komme til å delta i
    senere arbeid som kan påvirke muren 
   (legging av toppdekke, oppsetting av gjerde) bør 
    også delta ved oppstartmøtet. Dette for å danne seg 
    et inntykk av murens avgrensninger og få 
    informasjon om sikkerhetstiltak som bør iakttas.
-  All erfaring tilsier at et slikt enkelt tiltak som et opp
    startmøte avverger en mengde mulige problemer!

6  Selve gjennomføringen
-  Det er viktig å overholde prosjekt-spesifikasjonen, 
    følge detaljplaner og beskrivelser av fremgangsmåter 
    og utvise god bygningspraksis

7  Klargjøring av dreneringen
-  Dreneringen skal gjøres ferdig så snart som mulig     
    etter monteringen slik at vann ledes bort fra muren 
    og det skapes gode forutsetninger for et godt
    resultat.
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Hvordan følge tegningene

Det er vanligvis dette konstruksjonsgrunnlaget som 
godkjennes av konstruktøren.

Konstruksjonsgrunnlaget består av ulike deler.
Konstruktøren skal fremskaffe all nødvendig 
informasjon som trengs for å montere den foreslåtte 
muren. 
De viktigste delene av konstruksjonsgrunnlaget er:

1 Konstruksjonsnotater og begrensninger
Konstruksjonsforslaget skal inneholde opplysninger om 
hvilken standard som er brukt, begrensninger i kon-
struksjonen, hvilket stadium arbeidet befi nner seg på 
(foreløpig eller endelig), forutsetninger for konstruk-
sjonen, hensikten med muren og eventuelle spesielle 
aspekter ved monteringen.

2 Tverrsnitt
Tverrsnitts-tegninger brukes for å vise generelle mur-
arrangemang, jordsmonn, antatte parametre, struk-
turelle komponenter som gjerder og rekkverk, vann-
nivåer etc. Tverrsnittene legges vanligvis gjennom den 
høyeste delen av muren og ved kritiske deler av muren. 
Ytterligere tverrsnitt legges for å informere om skif-
tende forhold eller om murens orientering i forhold til 
terrasser og andre strukturer i murens utstrekning.

Hvordan konstruksjonen skal forstås
Det fi nns tre ulike konstruksjonsmetoder:

Typekonstruksjon
En generell formgiving som ikke tar sikte på noen 
spesiell plassering, med tverrsnittstegninger hentet 
fra RisiStone System’s database (tilgjengelig fra www.
risistone.com ).Alle valg er basert på foreløpige infor-
masjoner om planlagt maksimum murhøyde, struktur, 
helling etc. Denne konstruksjonsmetode egner seg 
for foreløpige kostnadsoverslag, mulighetsstudier og 
godkjenning av konseptet. Metoden egner seg ikke for 
gjennomføring i praksis.
Foreløpig konstruksjon
En foreløpig konstruksjon som er tilpasset byggeplas-
sen, men kan gjennomføres før alle designparametre er 
klarlagt. Metoden innbefatter alle nødvendige element-
er som inngår i muren og monteringen. Den foreløpige 
konstruksjonen er likevel ikke egnet for gjennomføring 
siden den er avhengig av verifi sering av en del steds-
spesifi kke detaljer. Den omfatter steds-spesifi kke 
tverrsnittstegninger, lengdesnitt, detalj-spesifi kasjon-
er, beregning av kvantiteter og klarlegging av begrens-
ninger etc. Den foreløpige konstruksjonen er vanligvis 
ennå ikke godkjent av konstruktøren.

Endelig konstruksjon
Den endelige konstruksjonen er identisk med den fore-
løpige, bortsett fra, at nå er all nødvendig informasjon 
tilgjengelig og konstruksjonen er bedømt som ferdig til 
bruk ved montasjen. 

Hvordan konstruksjonen skal forstås

Komponenter i formgivningen
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5 Detaljer
Tverrsnitt og lengdesnitt skal brukes sammen med 
tilhørende detaljtegninger, som kan omfatte op-
plysninger om rekkverk, hjørnedetaljer, buer, 
trapper, renner og avtrapping av fundamenter, etc. 
En vellykket mur er avhengig av at man tar hensyn 
til disse detaljer.

3 Lengdesnitt
Lengdesnitt eller fasadetegninger av muren viser 
muren i sin helhet ved at den brettes ut i papir-
planet. Tegningen gir et detaljbilde av den påtenkte 
murens geometri, med eventuelle avtrapninger mot 
toppen og ved bunnen, nødvendig lengde og utstre-
kning av jord-armeringsnettet (om relevant), plas-
sering av andre bygningsdetaljer etc. Tegningen gir 
byggherren eksakte opplysninger som gjør ham i 
stand til å beregne helling og konstruere muren.

4 Beregninger og overslag over materialbehov
RisiStone Systems gjennomfører analyser ved 
hjelp av RisiWall programvare for prosjektering 
(tilgjengelig hos www.risistone.com ), et ”state of 
the art” designprogram for blokkmurer som byg-
ger på mer enn ti års erfaring med forskning og 
utvikling. Designrapporter fra RisiStone Systems 
inkluderer utskrifter fra RisiWall-programmet. 
Disse løsningene kan skreddersys og kan, avhengig 
av anvendelsen omfatte konstruksjonsberegnin-
ger, samtlige parametre og kapasitetsberegninger 
etc. Kvantitetsberegningen tilsvarer eksakt den 
prosjekterte murens angitte karakteristiske mål 
og layout og utskriften fra RisiWall’s avsnitt ”Cal-
culated Panel Geometry”. Byggherren er ansvar-
lig for å verifisere kvantitetsberegningene ved å 
kontrollere at de seneste opplysningene er brukt 
som inngangsdata, f.eks. hellinger på muren og 
i terrenget i forhold til programmets utskrift av 
lengdesnittet.

Hvordan følge tegningene
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Montering av vanlig blokkmur

4 Kontroller fundamentets egenskaper
Når grøften er gravet ut til spesifi sert dybde må
jordens egenskaper kontrolleres. Jordsmonnet må
oppfylle de styrkekrav som stilles i
konstruksjonsbeskrivelsen.

5  Legg et pakket bærelag
Start leggingen av bærelaget på murens laveste nivå. 
Bærelaget skal bestå av velblandet, drenerende bal-
last (mindre enn 8 % fi nkornet) som pakkes til minst 
98 % SPD (Standard Proctor Density). Minste tykkelse 
på bærelaget er 150 mm eller det som kreves for å nå 
ned til stabilt underlag. En uarmert betongsåle (50 mm 
tykk) kan legges på toppen av bærelaget for å skape et 
stabilt og jevnt underlag for den første steinrekken. 
Alternativt kan det være nødvendig å legge fi berduk 
under bærelaget. Bærelaget skal være minst 600 mm 
bredt, målt fra forkant til bakkant 

Nedenfor angis de grunnleggende trinnene når en vanlig 
(dvs. ikke-forsterket) Pisa2™ blokkmur monteres. Det 
vises også til relevante detaljer i 
avsnittet Detaljer i denne veiledning.

1 Les først avsnittet ”Gjennomgang av et vel-
lykket prosjekt”
Det forenkler gjennomføringen av prosjektet.

2 Planlegg
Start med å fastsette murens plass i terrenget og 
den ønskede helling. Sørg for å ha godkjente tegnin-
ger og spesifi kasjoner for hånden og ta kontakt med 
bygningsinspektøren. Finn ut hvor kabler, vannrør og 
lignende ligger og kontakt lokalt E-verk og vannverk før 
graving starter. Trekk en linje der framsiden av muren 
skal gå, og med hensyn tatt til at hver rekke med stein 
forskyves 17 mm i tverr-retningen i forhold til den 
underliggende rekken.

3 Grav ut
Grav en grøft ned til de nivåer som angis på tegningene. 
Avstanden fra forkant av grøften til utsiden av første 
blokkrekke skal være 150 mm. Grøftens totale bredde 
skal være minst 750 mm (dvs fra forkant til bakkant av 
grøften) og dybden minst 300 mm. Dybdeangivelsen er 
basert på et pakket bærelag på 150 mm og at en stein-
rekke legges under bakkenivå. Forsenkningen avhenger 
av murens høyde, vanligvis regner man med 10% av 
murens høyde. Dybden kan måtte økes om terrenget 
foran muren skråner mer enn 3:1 (lengde/ høyde), om 
det kan være fare for utvasking, om grunnen er dårlig 
eller lite stabil eller om det må gjøres  tilpasninger i 
forbindelse med reparasjon av ledninger, og for øvrig i 
henhold til konstruksjonsbeskrivelsen. Gravingen skal 
gjøres i henhold til lokale forskrifter.
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Montering av vanlig blokkmur

gå. Den kan ha utløp på forsiden av muren eller 
tilknyttes eksisterende gråvannsledning. Utformingen 
av dreneringen er meget viktig og plassering av 
utløpet må bestemmes på forhånd før monteringen 
starter. Dersom dreneringen skal tilknyttes det of-
fentlige nettet for gråvann, skal drensrøret legges på 
lavest mulig nivå og gis et fall på minst 2 %. Drensrøret 
legges nede ved bærelaget, oppe på fi berduken i den 
150 mm brede kanalen innenfor bærelaget.

9 Legg første steinrekke

Spenn opp en nivåsnor for å markere hvor baksiden 
av den første steinrekken skal gå (300 mm innenfor 
tiltenkt murfront)  Legg den første rekken med
Pisa2- steiner ved siden av hverandre på bærelaget. 
Sørg for at steinene ligger i vater i begge retninger. 
Det er viktig å være nøye på dette stadiet, siden det
er nå det avgjøres hvor godt senere deler av muren 
kommer til å passe sammen.

og minst 150 mm tykt. Den resterende bredden på 150 
mm bakerst i grøften er satt av til dreneringen.

1 Les først avsnittet ”Gjennomgang av et vel

6  Fordel bærelaget i avsatser
Dersom muren går i ujevnt terreng må grunnlaget leg-
ges i avsatser for å kompensere for nivåforskjellene. 
Lengden på hver avsats bestemmes av blokkenes høyde 
på 150 mm. Ved legging av bærelag i fl ere avsatser må 
man ta hensyn til at blokkene i en rekke forskyves på 
tvers med 17 mm i forhold til rekken under.

7 Kle med fi berduk
Legg ut fi berduken (godkjent geotekstil) langs bak-
kanten av grøften og strekk den oppover til den dekker 
den blottlagte skråningen og kommer i nivå med toppen 
av den planlagte muren. Sørg for ytterligere høyde på 
duken, slik at den senere kan brettes tilbake inn mot 
muren og derigjennom fullstendig dekke drenerings-
materialet. Fest duken til skråningen, inntil videre med 
pinner. 

8 Plassering av drensrør
Avhengig av hvor drensrøret skal munne ut fi nnes det 
ulike alternativer for hvordan drensrøret skal



Enkeltsidig mur
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Montering av vanlig blokkmur

12 Fortsett legging og fylling
Fortsett å legge stein og fyll på med drenering i hen-
hold til punktene 10 og 11 inntil man når ønsket høyde i 
henhold til spesifi kasjonen.

13 Legg på toppstein
Toppsteinen festes på øverste rekken med Systemblokk 
Betonglim. Før liming må kontaktfl atene være fri for 
løst materiale. Følg bruksanvisningen for limet.

14 Dekk til dreneringen og gjør skråningen 
       ferdig.
Bøy den overskytende delen av fi berduken tilbake over 
dreneringslaget og la duken fortsette lang baksiden av 
murkronen. Legg gjerne et tett jordlag over fi berduken 
og pakk det godt for hånd. Ta hensyn til skråninger 
og senkninger i terrenget. Hvis det skal legges asfalt, 
kantstein, betong o.l. i nærheten av muren bør man 
påse at tyngre arbeidsredskaper som pakkemaskiner 
og  steinleggings-maskiner ikke kommer nærmere enn 
1 meter fra baksiden av murkronen. Terrenget ovenfor 
og nedenfor muren bør formes slik at vannet renner 
bort og ikke samles ved muren. I detaljavsnittet i denne 
veiledningen vises en del løsningsforslag.

10 Fortsett å legge steinrekker.
Børst av oversiden på steinene i rekken under og legg 
en ny rekke slik at midten av hver stein dekker skjøten 
mellom to steiner i rekken under (100 mm forskyvning). 
Fortsett monteringen opp til maksimalt fi re rekker (600 
mm) før man starter tilbakefylling bak muren.

11 Fyll på med dreneringsmateriale 
Et lag med 16-25 drenerende materiale legges rett bak 
muren og pakkes godt med en klubbe. Dreneringen skal 
være minst 300 mm bred og atskilles fra terrenget bak 
av fi berduken.
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fortsetter nedover i den tillatte vinkel til man når
bunnen av grøften. Arbeidet pågår til skråningen er helt 
blottlagt og man har gravet fram en horisontal bunn i 
grøften som strekker seg 150 mm foran murfronten.

4 Grav ut for bærelaget
Grav ut en renne for bærelaget i bunnen av grøften, 
ned til de nivåer som angis på tegningen. Rennen skal 
begynne 150 mm utenfor murfronten og strekke seg 
minst 750 mm bakover (mellom fremre og bakre kant av 
rennen). Dybden skal være minst 300 mm. Angitt dybde 
er basert på et pakket bærelag på 150 mm pluss høyden 
av én nedgravd steinrekke (150 mm) Forsenkningen 
avhenger av murens høyde og tilsvarer vanligvis 10 % 
av murens høyde. Dybden kan måtte økes (av hensyn til 
grøftens sikkerhet) om terrenget foran muren skråner 
mer enn 3:1 (lengde/høyde), eller på grunn av faren for 
utvasking, om grunnen er dårlig eller lite stabil, eller 
om det må gjøres tilpasninger i forbindelse med repar-
asjon av ledninger, og forøvrig i henhold til konstruk-
sjonsbeskrivelsen. Den resterende bredden på 150 mm 
bakerst i grøften er satt av til dreneringen.

5 Kontroller fundamentets egenskaper
Når utgravingen er ferdig må jordens egenskaper kon-
trolleres. For en blokkmur som er forsterket med jord-
armeringsnett må man ikke bare kontrollere bæreevnen 
under muren, men også under forsterkningssonen – dvs. 
Hele det utgravde området. Jordmonnet må oppfylle de 
styrkekrav som stilles i konstruksjons-beskrivelsen.

Nedenfor angis de grunnleggende trinnene når en for-
sterket Pisa2™ blokkmur monteres. Det vises også til 
relevante detaljer i avsnittet Detaljer i denne 
veiledningen

1  Les først avsnittet ”Gjennomgang av et 
vellykket prosjekt”
Det forenkler gjennomføringen av prosjektet

2 Planlegg
Start med å fastsette murens plass i terrenget og 
den ønskede helling. Sørg for å ha godkjente tegnin-
ger og spesifi kasjoner for hånden og ta kontakt med 
bygningsinspektøren. Finn ut hvor kabler, vannrør og 
lignende ligger og kontakt lokalt E-verk og vannverk før 
graving starter. Trekk en linje der murens framside skal 
gå, og ta hensyn til at hver steinrekke forskyves 17 mm 
i tverr-retningen i forhold til den underliggende rekken.

3 Grav ut forsterkningssonen
Gravingen må planlegges nøye på forhånd - bruk 
tverrsnittstegningene! – og ta hensyn til fl ere fak-
torer. Jordsmonnets styrke avgjør hvor høy en blottlagt 
jordvegg kan være før den må skrås. En geotekniker 
fastsetter denne høyden og vinkelen på skråningen (i 
forhold til en loddsnor).Denne vinkelen sikrer at den 
utgravde skråningen forblir stabil under arbeidet.  
Lengden på jordarmeringsnettet i bunnen (i henhold til 
tegningene) pluss 150 mm avgjør hvor langt inn grøf-
ten minst må strekke seg. Trekk en horisontal linje  på 
tverrsnittstegningen fra 150 mm foran murfronten, un-
der muren til dette innerste hjørnet av grøften. Reis en 
vertikal linje herfra opp så høyt som jordveggen tillates 
å være vertikal, og trekk en linje fra dette punkt i den 
vinkel skråningen tillates å ha. Der denne linjen krysser 
det nåværende terrenget starter gravingen. Man begyn-
ner altså å grave fra toppen av skråningen og
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8 Kle med fi berduk
Legg ut fi berduken (godkjent geotekstil) langs bak-
kanten av grøften og strekk den oppover til den dekker 
den blottlagte skråningen og kommer i nivå med toppen 
av den planlagte muren. Sørg for ytterligere høyde på 
duken slik at den senere kan brettes tilbake inn mot 
muren og derigjennom fullstendig dekke drenerings-
materialet. Fest duken til skråningen inntil videre med 
pinner. 

9 Plassering av drensrør
Avhengig av hvor drensrøret skal munne ut fi nnes det 
ulike alternativer for hvordan drensrøret skal gå (Se 
detaljer – Drenering). Den kan ha utløp på forsiden av 
muren eller tilknyttes eksisterende gråvannsledning. 
Utformingen av dreneringen er meget viktig og plasser-
ing av utløpet må bestemmes på forhånd før monter-
ingen starter. Dersom dreneringen skal tilknyttes det 
offentlige nettet for gråvann skal drensrøret legges på 
lavest mulig nivå og gis et fall på minst 2 %. Drensrøret 
legges nede ved bærelaget, oppe på fi berduken i den 
150 mm brede kanalen innenfor bærelaget.

6 Legg et pakket bærelag
Start leggingen av bærelaget på murens laveste nivå. 
Bærelaget skal bestå av velblandet, drenerende ballast 
(mindre enn 8 % fi nkornet) som pakkes til minst 98 % 
SPD (Standard Proctor Density). 
Minste tykkelse på bærelaget er 150 mm eller det som 
kreves for å nå ned til stabilt underlag. En uarmert 
betongsåle (50 mm tykk) kan legges på toppen av bære-
laget for å skape et stabilt og jevnt underlag for den 
første steinrekken. En fi berduk kan legges under bære-
laget. Bærelaget skal være minst 600 mm bredt, (målt 
fra forkant til bakkant) 
og minst 150 mm tykt. Den resterende bredden på150 
mm bakerst i grøften er satt av til
dreneringen

7 Fordel bærelaget i avsatser
Dersom muren går i ujevnt terreng må grunnlaget 
legges i avsatser for å kompensere for nivåforskjel-
lene. Lengden på hver avsats bestemmes av blokkenes 
høyde på 150 mm og minimum tykkelse (150 mm) på det 
pakkede bærelaget under første steinrekke. Ved leg-
ging av bærelag i fl ere avsatser må man ta hensyn til 
at blokkene i en rekke forskyves på tvers med 17 mm i 
forhold til rekken under.
 

Montering av jordarmert blokkmur
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10 Legg første steinrekke

Spenn opp en nivåsnor for å markere hvor baksiden av 
den første steinrekken skal gå (450 mm innenfor forkant 
av bærelaget)  Legg den første rekken med Pisa2™- 
steiner tett ved siden av hverandre på bærelaget. Sørg 
for at steinene ligger i vater i begge retninger. Det er 
viktig å være nøye på dette stadiet siden det er nå det 
avgjøres hvor godt senere deler av muren kommer til å 
passe sammen.

11 Fortsett å legge steinrekker.
Børst av oversiden på steinene i rekken under og legg 
en ny rekke slik at midten av hver stein dekker skjøten 
mellom to steiner i rekken under . Fortsett monteringen 
opp til nivået for første lag av jordarmeringsnett eller 
maksimalt fi re rekker (600 mm) før man starter
tilbakefylling bak muren.

 

Fortsett monteringen opp til nivået for første lag av 
jordarmeringsnett eller maksimalt fi re rekker (600 mm) 
før man starter tilbakefylling bak muren.

12 Tilbakefylling 
Start tilbakefylling bak muren med et velblandet 
drenerende materiale (andel fi npartikler mindre enn 8 
%). Fyllmaterialet legges i omganger med maksimum 
tykkelse 150-200 mm som pakkes til minst 95 % SPD. 
Fortsett fylling opp til nivå med første jordarmer-
ingsnett. Sørg for at man ikke overskrider maksimum 
tykkelse på hver omgang og at tyngre pakkingsutstyr 
ikke brukes nærmere enn 1 m fra baksiden av muren 
(kun platevibrator). For kraftig pakking bak selve muren 
kan føre til at steinene tipper forover og gir en ujevn 
vertikal murfront.

Jordarmeringsnett

13 Forsterk med jordarmeringsnett
Vær sikker på at det jordarmeringsnettet (geonett) 
som er levert stemmer med konstruksjonsbeskrivelsen. 
Erstatningsmateriale kan bare brukes derom konstruk-
tøren har gitt sitt samtykke. Kapp et stykke geonett fra 
rullen i spesifi sert lengde og sørg for at snittet gjøres 
vinkelrett på rutenettet (vinkelrett mot den retnin-
gen nettet er sterkest). Børst bort løst materiale fra 
Pisa2™-steinene legg så geonettet på blokkene frem til 
25 mm fra forkant av blokkene. Klem deretter geonet-
tet fast ved å legge på neste lag Pisa2™-stein. Trekk ut 
geonettet over fyllmassen og fest endene med pinner. 
Fyllmaterialet skal være i

Jordarmeringsnett

Montering av jordarmert blokkmur
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Fortsett med å legge Pisa2™-stein, fyll ut og legg 
geonett som beskrevet foran til man har fått ønsket 
høyde på muren

16  Legg på toppstein
Toppsteinen festes på øverste rekken med Systemblokk 
Betonglim. Før liming må kontaktfl atene være fri for 
løst materiale. Følg bruksanvisningen for limet.

17 Dekk fyllmaterialet og gjør toppdekket 
ferdig
Bøy den overskytende delen av fi berduken tilbake over 
fyllmassen (den forsterkede sonen) og la duken fort-
sette lang baksiden av murkronen. Legg gjerne et tett 
jordlag over fi berduken og pakk det godt for hånd. Ta 
hensyn til skråninger og senkninger i terrenget. Hvis 
det skal legges asfalt, kantstein, betong o.l. i nærheten 
av muren bør man påse at tyngre arbeidsredskaper som 
pakkemaskiner og  steinleggings-maskiner ikke kom-
mer nærmere enn 1 meter fra baksiden av murkronen. 
Terrenget ovenfor og nedenfor muren bør formes slik at 
vannet renner bort og ikke samles ved muren.

nivå med oversiden av foregående steinrekke slik at 
geonettet ligger horisontalt.

14 Tilbakefylling over geonettet
Fyll mer masse over geonettet. Begynn med å tømme 
masse innerst ved blokkmuren og krafse det bakover 
mot skråningen (på den måten opprettholdes strekket i 
geonettet). Fortsett med å legge stein og fylle på til det 
er på tide å legge neste lag med geonett.

15 Fortsett med å legge stein og fyllmasse

Montering av jordarmert blokkmur
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   Deling

Det innebygde lås-systemet ved standard Pisa2™-
steinen består av en not og fjær om er forskjøvet i 
forhold til hverandre, noe som gir en 1:8 (horison-
tal/vertikal) helling på muren. For å kunne bygge en 
vertikal mur kan steinene modifi seres på en av to 
måter:

Slå bort den bakre delen av steinen og snu steinene 
i hver annen steinrekke.
Om man ønsker en helt vertikal buet mur kan selve 
fjæren modifi seres. Halvparten av steinene er 
forsynt med et delingsspor i fjæren. Om dette ikke 
er tilfelle kan man sage et slikt spor langs en linje 
17 mm fra dets bakre kant. Deretter kan den bakre 
delen av fjæren fjernes med hammer og meisel. 
Fjerningen av disse bakre 17 mm hindrer den
normale forskyvningen ved monteringen og gir i 
stedet en helt vertikal mur. Man bør være forsiktig 
ved montering av vertikale murer, siden det ikke 
fi nnes noen margin for sideveis bevegelse. Det 
anbefales at den nederste steinrekken i vertikale 
murer gis en liten helling bakover (ca 2 %) for å 
motvirke den naturlige bevegelse og tipping som 
kan oppstå under og etter montering av muren.

Hvordan tilpasse Pisa2™-steinene 
for å kunne bygge en helt vertikal 
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Hjørner

1  Legg en grunnrekke med stein som leder inn til hjør-
net. Plasser hjørnesteinen slik at den smaleste ujevne 
fl aten skjules av den ferdige konstruksjonen. Det kan 
være nødvendig å jevne ut den bredeste ujevne fl aten 
for å få god tilpassning.

Høyre hjørnestein vises

2  Gå videre med å legge grunnrekken i den tilstøtende 
muren. Den plane siden av hjørnesteinen sørger for at 
det blir god tilpassning.

3 Begynn den andre steinrekken med å plassere ut den 
omvendte hjørnesteinen for å låse hjørnet.

Venstre hjørnestein vises

4  Fullfør rekken ved å legge ut standardstein

5 Gjenta prosedyren til muren har fått den ønskede 
høyde.

6  Et eventuelt geonett legges fram til 25 mm fra 
murfronten. Siden geonettet trekkes rett bakover fra 
muren kommer det til å bli en luke i geonettet innerst i 
hjørnet, se fi guren.

Innvendig 90  hjørne
Høyre hjørnestein synlig
Venstre hjørnestein synlig

1  Denne løsning kan brukes til hvilken som helst in-
nvendig vinkel, inklusiv 90   Legg en grunnrekke som 
leder fram til hjørnet. Den ujevne forsiden på steinen 
nærmest hjørnet kan måtte jevnes ut for å få en bedre 
tilpasning.

2  Kapp en standardstein i ønsket vinkel og legg
grunnrekken videre ut av hjørnet. Det kan være 
nødvendig å kutte bort fjæren på noen steiner for å 
kunne legge neste rekke rett ned på den underliggende 
rekken

1
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Innvendig 90  hjørne0

Innvendig hjørne i valgfri vinkel

0

0



3 Legg den neste rekken i motsatt retning slik at
hjørnet låses, se fi guren.

4  For så å komme ut av hjørnet kappes en ny stand-
ardstein til i ønsket vinkel. Deretter kan rekken full-
føres. Det kan være nødvendig å kutte bort fjæren på 
noen steiner for å kunne legge neste rekke rett ned på 
den underliggende rekken.

5  Fortsett til muren har fått den ønskede høyde.

6  Eventuelt geonett legges fram til 25 mm fra 
murfronten. Siden geonett-forsterking bare krever at 
nettet strekkes rett bakover fra muren kommer det til å 
bli en

luke i geonettet innerst i hjørnet, se fi guren

1  Legg en grunnrekke som leder fram til hjørnet. 
Plasser ut hjørnesteinen slik at dens ujevne sider kom-
mer til å vises i den ferdige muren (høyre hjørne vises)

2  Fortsett grunnrekken i den tilstøtende muren.

Høyre hjørnestein vises 

3  Begynn den andre rekken med å legge ut den omv-
endte hjørnesteinen for å låse hjørnet

Venstre hjørnestein vises
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Hjørner



4  Fullfør rekken ved å legge ut standardstein

5  Gjenta til muren har fått ønsket høyde

6  Geonett som går bakover fra de to sideveggene kom-
mer til å overlappe hverandre og bør atskilles med et 
pakket jordlag på minst 75 mm. Alternativt kan man la 
det ene geonettet gå fra neste rekke.

1  Legg en grunnrekke som leder fram til hjørnet. Plas-
ser ut den modifi serte hjørnesteinen (modifi sert ven-
stre hjørnestein vises) slik at begge de ujevne sidene 
kommer til å vises i den ferdige konstruksjonen
 

2  La grunnrekken fortsette i den tilstøtende muren

3  Begynn den andre rekken ved å plassere ut den 
omvendte modifi serte hjørnesteinen for å låse
 hjørnet (modifi sert høyrehjørne vises)

4  Fullfør rekken ved å legge ut standardstein

5  Gjenta til muren har fått ønsket høyde.

Lysbrønn
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Utvendig 45  hjørne0

 Hjørner



6  Geonettet fra de to sideveggene kommer til å 
overlappe hverandre, og bør holdes atskilt med et 
pakket jordlag på minst 75 mm. Alternativt kan det 
ene geonettet strekkes fra neste rekke.
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Hvordan man lager en 45  hjørnestein0

For å lage en venstre/høyre utvendig 45 
hjørnestein starter man med en venstre/høyre 
hjørnestein.

Sag hjørnesteinens glatte side i 45  vinkel. 
Snittet skal legges 140 mm fra steinen bakside.

På motsatt side sages et ca 12 mm dypt spor 
i 45 vinkel både i topp og bunn av steinen. 
Sporene skal begynne 200 mm fra steinens 
bakside. Kløv så steinen med hammer og meisel 
slik at det fremstår en bruddfl ate i 45  . Ta bort 
låseknasten.

0

0

0

0

   Hjørner



Murkroner

Toppsteinene danner den avsluttende rekken på muren. 
Murkronen avslutter konstruksjonen både estetisk 
og strukturelt. For Pisa2™-systemet anbefales det at 
toppsteinene festes til toppen av muren med System-
blokk Betonglim. Toppsteinene kan monteres i fl ukt med 
murfronten eller med 15 mm dryppnese.

Hvis du må bygge et hjørne i annen vinkel enn 90    
anbefaler vi at toppsteinene skråskjæres på stedet. I 
hjørner der slik gjæringsfuge skal brukes bruker man 
to toppsteiner som er skåret til slik at de møtes og 
passer med den aktuelle hjørnevinkelen. (se neden-
stående fi gur) Hjørnevinkelen delt på to gir den ønskede 
gjæringsvinkelen. Eksempel: For et 60  hjørne må hver 
toppstein skråskjæres i 30  vinkel.

Pisa2™ Toppstein
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Hjørner i valgfri vinkel

0

0

0



Buer

Med  Pisa2™-systemet går det an å bygge konvekse 
murer med 2.4 m radius ved hjelp av de avsmalte 
buesteinene. Før man legger bunnrekken i en kon-
veks buet mur må man huske på at radien avtar med 
17 mm for hver steinrekke oppover. Den øverste 
rekken kommer derfor til å ha den minste radien. En 
annen ting å ta hensyn til, er faren for at de ver-
tikale fugene mellom steiner i en rekke kan komme 
til å fl ukte med vertikale fuger i underliggende 
rekke. Dette unngår man ved å bruke halve steiner 
på en del steder i muren.

1 Når man har besluttet seg for en viss bue og 
beregnet den nødvendige radius for bunnrekken, 
kan grunnrisset merkes med sprayfarge. Når grun-
narbeidet er ferdig setter man pinner for å markere 
begynnelse og slutt på buen. På den buede grunnen 
avmerker man med farge bunnrekkens radius for at 
ikke radien skal bli for liten. Dersom bunnrekken 
legges med en alt for kort radius kan det bli nødv-
endig å kappe til steinene i de øvre rekkene for at 
de skal passe inn.

2   Legg ytterligere rekker, og husk at radien min-
sker med 17 mm for hvert nivå

3 Eventuelt geonett strekkes bakover fra 25 mm 
innenfor murfronten. Geonettet kommer til

å overlappe hverandre og bør skilles med et minst 
75 mm tykt pakket jordlag. Geonettet skal legges 
slik på Pisa2™-steinene at de ikke begynner å 
overlappe hverandre før de når jordsonen.

Når det gjelder konkave buer kan man legge slike 
med minst 2.4 m radius ved hjelp av Pisa2-sys-
temets standardstein. Den minste radien oppstår 
ved bunnrekken. Radien øker med 17 mm for hver 
rekke oppover. De vertikale fugene mellom steinene 
i to på hverandre følgende rekker kan komme til å 
fl ukte. For å unngå dette er det nødvendig å plas-
sere ut halve steiner på en del steder i muren.

1  Når man har bestemt seg for en viss bue og  
beregnet den nødvendige radius for bunnrekken  
kan grunnrisset merkes med sprayfarge. Når grun-
narbeidet er ferdig setter man pinner for å markere 
begynnelse og slutt på buen. På den buede grunnen 
avmerke man bunnrekkens bue med farge slik at den 
ønskede radius ikke blir forandret.

Konvekse buer
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Konkave buer



Buer

2  Legg ytterligere rekker og husk at radien øker 
med 17 mm for hver rekke oppover.

3  Eventuelt geonett strekkes bakover fra 25 mm 
fra murfronten. Det kommer nødvendigvis til å ble 
luker mellom nærliggende seksjoner av geonettet. 
Ved ulike nivåer av geonett skal nettene fosskyves 
sideveis slik at lukene dekkes av nett i nivået over.
å 500 
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Pisa2 toppsteiner kan sages slik at de følger 
en buet m™ mur. Fest toppsteinene på blokkene
 med Systemblokk Betonglim

Murkroner i buer



Drenering

Riktig drenering er et av de mest kritiske aspektene ved 
utforming og montering av en blokkmur. Såfremt det 
ikke nevnes spesielt, forutsetter vi at det ikke forekom-
mer noe hydrostatisk trykk bak muren. For at dette skal 
være riktig må man ha kontroll over vannsig fra alle 
hold, og lede vannet bort fra muren gjennom passende 
utforming av stigninger og drenering.
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Innvendig drenering
Dette avsnitt beskriver og illustrerer fire ulike løsnin-
ger for innvendig drenering

Ikke-drenerende forsterket sone

Dersom fyllmassen iden forsterkede sonen ikke kan sies 
å være drenerende( > 8 % finpartikler) må det legges 
et drenerende lag rett bak muren. Dreneringslaget skal 
minimum være 300 mm tykt og bestå av makadam (16-
25 mm). En fiberduk skal legges mellom dreneringslaget 
og fyllmassen for å forhindre at finpartikler vandrer 
over og blander seg med dreneringsmaterialet. Ved 
hvert nivå med geonett skal fiberduken trekkes bakover 
minst 150 mm inn i den forsterkede sonen og deretter 
kappes. For at dreneringslaget skal bli helt omsluttet av 
fiberduk må fiberduk som møtes på hver side av geonet-
tet overlappe med 150 mm, se figuren.

Drenerende forsterket sone

Siden etablering av et separat dreneringslag rett bak 
muren kan være vrient og mindre effektivt velger 
mange i stedet å bruke en drenerende ballast i hele 
forsterkningssonen. Det anbefales at materialet er 
velblandet, med mindre enn 8 % finpartikler. En fiberduk 
legges mellom den forsterkede sonen og jordveggen bak 
for å hindre vandring av finpartikler. Bruken av bra bal-
last i den forsterkede sonen gir dessuten andre fordeler 
utover de gode dreneringsegenskapene. 
(Se Spesifikasjoner – jord)
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Utløp til drensbrønn/ drensrør

Dersom drensrøret knyttes til en drensbrønn eller til et 
alminnelig nett for gråvann bør det plasseres på lav-
est mulig nivå. Dersom dreneringen legges i høyde med 
fundamentet, dreneres bærelaget og terrenget bedre. 
Det anbefales å legge drensrøret med et fall på minst
2 %

Utløp gjennom blokkmuren

Dersom dreneringen skal føres ut gjennom murfronten 
anbefales det at et godkjent lite gjennomtrengelig fyll-
materiale pakkes under drensrøret og fram til skrånin-
gen utenfor muren. Dette tiltak medfører at vann som 
siger ned gjennom forsterkningssonen samles opp og 
ledes videre til drensrøret uten at fundamentet mettes 
med vann. Utløpsrøret skal være av ikke-perforert PVC. 
Det koples til drensrøret med et T- rør og plasseres på 
midten av en murstrekning på minst 15 meter (eller som 
spesifi sert på tegningene). En halv Pisa2™-stein kap-
pes til slik at røret kan passere ut gjennom murveggen 
uten at mønsteret i murfronten endres. Det anbefales at 
området rundt røret tettes med støp for å forhindre at 
materiale bak renner ut.



Renner
Bruk av renner ovenfor og nedenfor muren for å avlede 
vannet er et effektivt og billig middel til å oppnå god 
drenering. Rennen skal bestå av et helt tett materiale 
eller i alle fall et materiale med lav gjennomtrengning-
sevne (f.eks. asfalt/ betong/ godkjent leire eller gum-
miduk)

RENNE AV LEIRE

RENNE AV BETONG

Horisontal / vertikal drenering
Hvis det kan ventes betydelig tilsig av grunnvann kan 
bruk av horisontal eller vertikal dreneringsmatte hindre 
at vann trenger inn i Pisa2 ™- strukturen. Horisontal 
drenering består av en matte som løper horisontalt 
innover under hele mursystemet. Vertikal drenerings-
matte går opp bak fyllmassen.

Pisa2 blokkmur forsterket med geonett kan brukes ved 
vassdrag som f.eks. ved strandlinjer, elvebredder og 
dammer. Man må ta hensyn til en rekke faktorer ved 
utforming av muren som f.eks. erosjon av fundamentet, 
virkning av bølger og is og forhold ved forhøyet grun-
nvannstand. Ved prosjektering av Pisa2™- muren må 
man vurdere effektene av både oppdrift og raske sug 
nedover når man fastsetter geonettets lengde, type og 
plassering. Nødvendig dybde på murfundamentet øker 
med økende fare for erosjon. Minst 600 mm forsenkning 
er standard. Dessuten kan det trengs rip-rap eller andre 
former for erosjonsbeskyttelse. 

Fundamentet bør bestå av betong eller ballast 
innpakket i fi berduk for å hindre utvasking. Hvis det 
er fare for at vannstanden utenfor muren kan synke 
raskere enn fyllmaterialet klarer å tilpasse seg, må man 
velge et mer egnet fyllmateriale slik at denne effekten 
reduseres. Et dreneringslag av 16-25 makadam anbe-
fales i tilknytning til en vel blandet,

Utvendig drenering

27

Drenering

Bruk ved vassdrag



drenerende ballast for å gi en forsterket sone. Ved 
valg av riktig fi berduk til å legges mellom det spesielle 
dreneringslaget og den forsterkede sonen bør man ta 
hensyn begge typer ballast. Drensrørenes plassering 
baseres på antatt normal vannstand og høy vannstand. 
Et utløp gjennom murfronten skal plasseres over disse 
nivåer, midt på en murlengde på minst 15 meter. 
Dersom grunnvannstanden antas å synke under 
fundamentets nivå bør et drensrør legges også på dette 
lavere nivå. 
I noen tilfeller kan det også være nødvendig med skikt- 
eller vertikaldrenering. Dersom man forventer påvirkn-
ing fra is eller bølger, bør man sørge for beskyttelse 
bestående av rip-rap.

 

Det viktige ved bygging av denne type mur er å atskille 
den mur som støpes på stedet (og den Pisa2™ - muren 
som bygges over samme) fra resten av Pisa2™-muren 
med et 25 mm tykt ekspanderende fugemateriale.

På fi guren hviler Pisa2™-steinene på den muren som er 
støpt på stedet. I virkeligheten kan det behøves et lag 
støp mellom murens overside og Pisa2™-steinene.

Forutsatt at kulvertrøret tåler belastningen fra muren 
ovenfor, kan man la en kulvert gå direkte gjennom 
blokkmuren. Dessuten kreves det at muren ikke setter 
seg i særlig grad slik at rørets anlegg forskyves. Er 
disse forutsetninger oppfylt kan Pisa2™- steinene
kappes til og monteres rundt kulverten. Det skal legges 
en ekspansjonsfuge bestående av en 25 mm asfaltim-
pregnert fi berplate rundt røret for å sikre god 
tilpasning og forhindre at fyllmateriale slipper ut. 
Dessuten behøver man rip-rap nedenfor rørmunningen 
for å forhindre at grunnen vaskes ut.

Kulvertrør gjennom muren
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Det er vanligvis krav om rekkverk eller gjerde i 
forbindelse med støttemurer over 0.6 meters høyde 
der fotgjengere har adgang (undersøk hvilke lokale 
bygningsforskrifter som gjelder). Slike rekkverk 
må kunne motstå belastningen fra fotgjengere som 
lener seg mot dem. Rekkverket må ikke forankres i 
Pisa2™-støttemurene. Det skal brukes betongfun-
dament bakenfor muren for å forankre rekkverket 
i urørt mark. Solide gjerder av tre eller plast som 
har stort vindfang kan gi ekstrem høy belastning 
på fundamentet, noe man må ta hensyn til når man 
bestemmer dybden på forankringen. Fundamentet 
skal strekke seg ned forbi murens basis og nå ned 
til en fast ”sokkel” i jorda. Forankringen må være 
tilstrekkelig dyp, slik at rekkverket på egen hånd 
skal kunne motstå side-belastningene, uavhen-
gig av Pisa2™- blokkmuren. For rekkverk som ikke 
er kompakte skal forankringen vanligvis nå ned 
minst 1.2 meter under murens basis, og ved solide 
rekkverk av tre eller plast enda dypere.

1  Grav ut, legg sålen, kle jordveggene med fi ber-
duk og bestem hvor grunnrekken skal gå 
(Se framgangsmåten – Vanlig blokkmur)

2  Marker hvor forankringen (fundamentet) for 
rekkverket skal være. Ta hensyn til murens helling 
(dvs forskyvning bakover med 17 mm per rekke) 
samt til den nødvendige avstand innover i forhold 
til murens topp. En buffersone på 300 mm bør 
etableres mellom utsiden av fundamentet og baksi-
den av muren. Hvis dette ikke lar seg gjøre må man 
legge et elastisk fugemateriale mellom murtoppens
 

bakside og betongfundamentet. Se tegningene 
med hensyn til nødvendig dybde og bor et forank-
ringshull i det eksisterende underlaget. Lengden av 
fundamentet er murens totalhøyde pluss nødvendig 
forankringsdybde. Senk ned forskallingen til funda-
mentet i grunnen.

3  Legg blokkene og fyll tilbake med drenerings-
materiale. Det anbefalte 16-25 materialet pakkes 
lett for hånd godt rundt forskallingen til
fundamentet.

4  Fest toppsteinene på murkronen og bøy fi ber-
duken tilbake over dreneringsmaterialet. Det klip-
pes hull i fi berduken for gjennomføring av funda-
mentene. Åpningen i forskallingen  dekkes til så 
det ikke faller ned skrot i den innen den fylles med 
betong.

Vanlige blokkmurer
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5  Fyll forskallingen med betong i samsvar med 
rekkverkets spesifi kasjon (Det kan også være behov 
for forsterkninger av stål og/eller styrebolter). Monter 
gjerdet og klargjør marken 

Det er vanligvis krav om rekkverk eller gjerde i 
forbindelse med støttemurer over 0.6 meters høyde 
der fotgjengere har adgang (undersøk hvilke lokale 
bygningsforskrifter som gjelder). Slike rekkverk må 
kunne motstå belastningen fra fotgjengere som lener 
seg mot dem. Rekkverket må ikke forankres i Pisa2™-
blokkmurene. 

Det skal brukes betongfundament bakenfor muren for 
å forankre rekkverket i den forsterkede jordsonen. Man 
må ta hensyn til belastninger fra fotgjengere og/eller 
fra vind mot rekkverk og gjerde ved utforming av jor-
darmeringen. Jo dypere ned fundamentet føres, desto 
mindre kommer disse sidekreftene til å påvirke geonet-
tet. Solide gjerder av tre eller plast som har stort 
vindfang kan gi ekstrem høy belastning på fundamentet. 
Generelt sett bør

fundamentet for slike strukturer nå dypere ned i den 
forsterkede jorda enn tilvarende høyde på gjerdet, og 
jordarmeringen må tilpasses deretter.  For rekkverk som 
vinden kan passere igjennom  skal forankringen van-
ligvis nå ned minst 1.2 meter.

1  Monter den geonettforsterkede Pisa2™-støttemuren 
opp til et nivå tilsvarende undersiden på
 fundamentet for rekkverk/gjerde.

2  Marker hvor forankringen for rekkverket skal være. 
Ta hensyn til murens helling ( dvs forskyvning bakover 
med 17 mm per rekke) samt til den nødvendige avstand 
utover til murens topp. En buffersone på 300 mm bør 
etableres mellom utsiden av fundamentet og baksiden 
av muren. Hvis dette ikke lar seg gjøre må man legge et 
elastisk fugemateriale mellom murtoppens bakside og 
betongfundamentet.  Senk ned forskallingen til funda-
mentet og fyll rundt for å holde den på plass. Fortsett 
med å legge stein, fyll på bak muren og pakke til 95 % 
SPD til man har kommet til det neste lag med geonett.

3  Kapp geonettet langs en linje som går vinkelrett på 
blokkmuren og i sentrum av fundamentet, slik at

Jordarmert  blokkmur
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man får to fl ak med geonett – ett på hver side av
fundamentet. Legg geonettet fl att foran fundamentet. 
Der geonettet møter fundamentet skal det bøyes fl att 
mot fundamentets vegg og deretter gå rundt til funda-
mentets bakside, slik at geonettets kant følger funda-
mentets midtlinje. Legg deretter geonettet fl att bak 
fundamentet og spenn det opp. Fest geonettet framme 
ved blokkmuren (ved å legge neste steinrad) og bak 
(med pinner). Fortsett å fylle på med masse.

4  Gjenta steg 3 for hvert lag med geonett som
fundamentet må igjennom.

5  Fest toppsteinene på murkronen og bøy fi berduken 
tilbake over dreneringsmaterialet. 

Det klippes hull i fi berduken for gjennomføring av 
fundamentene, på samme måte som det ble laget hull 
for fundamentet i geonettet . Åpningen i forskallingen  
dekkes til så det ikke faller ned skrot i den, før den 
fylles med betong.

6  Fyll forskallingen med betong i samsvar med 
rekkverkets spesifi kasjon (Det kan også være behov 
for forsterkninger av stål og/eller styrebolter). Monter 
gjerdet og klargjør marken.

    I områder som grenser til vei eller parkerings-
    plasser kan det være nødvendig i henhold til   
    gjeldende forskrifter å installere sikkerhets-
    rekkverk av bøyelige stålbjelker (guardrail) bak et   
    geonettforsterket Pisa2™ blokkmur. Ved prosjek    
    teringen av muren må man ta hensyn til belastning 
    fra støt mot sikkerhetsrekkverket. Påbudt fram
    gangsmåte tilsier bl.a. vanligvis at stolpene for 
    rekkverket står minst 1 meter inn fra støttemurens 
\   bakside, og når minst 1,5 meter inn i den 
    forsterkede  sonen. Det anbefales at stolpene plas
    seres ut i takt med byggingen av muren 
   (se montering av rekkverk) og at pakking av 
    materiale rundt stolpene overvåkes nøye slik at 
    man oppnår optimalt kontakt.

Sikkerhetsrekkverk (Guard-rail)
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Trapper i terrenget

Takket være Pisa2™- systemets fl eksibilitet kan mange 
ulike trappekonfi gurasjoner og design tilbys. Som ved 
alle andre blokkmurstrukturer er vel gjennomførte 
grunnarbeider ”alfa og omega” for en vellykket 
montering av terrengtrappen. Vi anbefaler kun bruk av 
velblandet drenerende ballast i det 150 mm tykke bære-
laget under hvert opptrinn, Pakking av hvert trinn
(til 98 % SPD) er avgjørende for at ikke trappetrinnet 
skal sette seg etterpå på grunn av stor gangtrafi kk

1  Finn  senteret for buen og marker buen på marken 
(Minste radius for en Pisa2™ mur er 2,4 meter) Legg ut 
det første opptrinnet med Pisa2 standardstein langs 
den markerte buen. Se Detaljer-Buer-Konkave for 
instruksjoner om hvordan første rekke legges.

2  Legg på Pisa2™ Toppstein og fest med Systemblokk 
Betonglim. Fyll opp bak den første steinrekken og pakk 
til 98 % SPD. Oversiden av det nye bærelaget skal være 
i vater med foregående rekkes standardstein. Forsiden 
på neste steinrekke skal være i kontakt med baksiden 
på foregående rekkes toppstein. Påse at den nye buen 
ligger parallelt med det nedre opptrinnets bue. Legg på 
toppsteinene og fest dem med betonglim, Det er 
nødvendig å sage og tilpasse toppsteinene.

3  Gjenta punkt 2 for å bygge fl ere opptrinn

4  Avslutt muren

1  Finn  senteret for buen og marker buen på 
marken (Minste radius for en Pisa2™ mur er 2,4 
meter) Legg ut det første opptrinnet med Pisa2 
buestein langs den markerte buen. Se Detaljer-
Buer-Konvekse for instruksjoner om hvordan første 
rekke legges.

2  Legg på Pisa2™ Toppstein og fest med System-
blokk Betonglim. Fyll opp bak den første stein-
rekken og

Konkave  
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 pakk til 98 % SPD. Oversiden av det nye bærelaget skal 
være i vater med foregående rekkes buestein. Forsiden 
på neste steinrekke skal være i kontakt med baksiden 
på foregående rekkes toppstein. Påse at den nye buen 
ligger parallelt med det nedre opptrinnets bue. Legg på 
toppsteinene og fest dem med betonglim. Det er nødv-
endig å sage og tilpasse toppsteinene.

3  Gjenta punkt 2 for å bygge fl ere opptrinn

4  Avslutt muren

1  Begynn muren ved å anlegge et innvendig og et utv-
endig 90  hjørne. Ved det innvendige hjørnet legges en 
ekstra stein bak for å understøtte senere steiner som 
legges ovenpå.

2  Avslutt den første rekken med opptrinn ved å 
legge på toppstein og feste disse med Systemblokk 
Betonglim. Fyll ut bak steinene og pakk til 98 % SPD. 
Det andre opptrinnet legges på det nye bærelaget slik 
at steinenes forside kommer i kontakt med baksiden 
av foregående rekkes toppstein. Det kommer til å være 
nødvendig med noe sliping og tilpasninger og noen 
låseknaster må fjernes i det utvendige hjørnet. I resten 
av muren avsluttes den andre steinrekken i fortløpende 
mønster. Bruk en høyrehjørnestein ovenpå venstrehjør-
nesteinen ved den forlengede delen av det innvendige 
hjørnet.

3  Gjenta punkt 2 for å avslutte den tredje rekken. 
Bruk denne gang en venstrehjørnestein til det innven-
dige hjørnet. Ved opptrinnet kan man behøve å kappe til 
en stein for å få det til å passe.

4  Avslutt muren ved å legge på toppstein som festes 
med Systemblokk Betonglim.
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Andre bruksområder

1  Begynn med to utvendig hjørnemurer. Avstanden 
mellom dem skal være lik bredden av opptrinnet.

2  Monter begge murene. Sideveggene kan enten helle 
bakover eller være vertikale. Husk at trappen blir 
bredere oppover dersom sideveggene heller bakover. 
Sideveggene kan bygges i takt med at trappetrinnene 
monteres, men opptrinnenes sider må uansett ha kon-
takt med sideveggenes forside.

3  Legg første rekke trappetrinn på samme nivå som 
bunnrekken i sideveggene. En av steinene kan trenge 
tilkapping for at opptrinnet skal passe inn mellom 
sideveggene. Fyll ut med bærelag bak opptrinnet og 
jevn det ut i nivå med oversiden av første steinrekke. 
Toppsteinene kappes til (om nødvendig), legges på og 
limes fast med betonglim.

4  Gjenta punkt 2 og 3 for å avslutte muren. De to 
utvendige hjørnene monteres i henhold til beskrivelsen 
i avsnittet Detaljer-Hjørner

5  Legg ut geonett om det kreves i henhold til tegnin-
gene.

Innfelte
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Andre bruksområder

1 Begynn muren ved å anlegge to innvendige 90 
hjørner og to 90  utvendige hjørner. Ved de  to 
utvendige hjørnene meisles en del av låsknastene bort, 
hvoretter toppstein limes fast og danner det første 
trinnet. 

2  Det andre opptrinnet legges på det nye bærelaget 
slik at steinenes forside kommer i kontakt med baksi-
den av foregående lags toppstein. En del tilpassning 
og meisling blir nødvendig ved legging av venstre- og 
høyrehjørnestein.

3  Med utgangspunkt i opptrinnet fortetter man
leggingen av andre rekke i muren. Sideveggene kan 
monteres med helling eller vertikalt. Den vertikale 
utformingen får man til ved å kappe av 17 mm av fjæren 
slik at påfølgende steinrekke kan skyves fram. Dersom 
sideveggene heller bakover kommer hvert nytt trinn 
å bli 34 mm smalere enn det underliggende (dvs. 2x17 
mm)

4  Gjenta foregående punkt for å avslutte muren. Noen 
steiner kan imidlertid måtte kappes til for å passe inn 
mot sidemurene. De to innvendige hjørnene monteres i 
henhold til beskrivelsen i avsnittet Detaljer-Hjørner

5  Legg om nødvendig ut geonett for å forsterke muren.

Utstående
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Terrasser

Korrekt utført er terrassering en effektiv måte å min-
ske belastningen og nå større totalhøyde, samtidig 
som man opprettholder et tiltalende utseende. En god 
generell regel tilsier at man lar avstanden mellom de 
vanlige murene tilsvare høyden på den nederste muren.

Man kan prosjektere armerte blokkmurer i terrasser 
slik at den øvre terrassen befi nner seg i umiddelbar 
nærhet av den forsterkede murens bakre del. Generelt 
sett er det slik at jo lengre avstand det er fra den nedre 
murens krone til den øvre muren, desto rimeligere blir 
konstruksjonen å bygge. Når først den minste avstand-
en er bestemt, må man holde seg til den gjennom hele 
strukturen.

Lasten fra terrasserte murer kan være betydelig. F.eks. 
gir en liten mur på 0,6 meter opphav til en last på den 
nedre muren som tilsvarer tungtrafi kk. Disse belastnin-
gene kan reduseres ved å øke avstanden mellom murene 
eller ved å øke dybden på fundamentet for den øvre 
muren. I den grad det er mulig bør den nedre muren 
bygges høyere enn den øvre. 

Det anbefales at en kvalifi sert ingeniør prosjekterer 
anlegget, slik at konstruksjonens generelle stabilitet 
blir kontrollert.

Terrasse-arangemang gir grunn til mange vurderinger 
med hensyn til design og konstruksjon. Et slikt forhold 
oppstår når to terrasserte murer

Vanlige blokkmurer
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Terrasser

føres sammen til en. Den nedre muren (Mur 1) må 
dermed dimensjoneres for den totale høyden som 
oppstår. Dette medfører at når Mur 1 deler seg i en øvre 
ur (Mur 2) og en nedre, så må likevel den nedre muren 
utformes for den ekstra belastningen, inntil den øvre 
muren har kommet langt nok bakover, til at effekten 
reduseres.

1  Monter den nedre muren opp til overgangs-nivået 
(nivået der muren deler seg i to). Fastsett i henhold til 
tegningene stedet på den nedre muren, der den øvre 
muren skal bøye av. Delingen kan skje ved hjelp av et 
utvendig hjørne (90 , 45o etc.) eller med en utvendig 
bue.

2  Legg et bærelag for den øvre muren i den ønskede 
vinkel eller bue. Siden den muren som grenes av kom-
mer til å hvile dels på den nedre muren og dels på det 
nye bærelaget, er det en fare for ulik setning på disse 
stedene. Det er derfor spesielt viktig å påse at bære-
laget til Mur 2 pakkes godt til 98 % SPD. Siden dette 
bærelaget hviler på den nedre murens forsterkede sone 
er prosjekteringen av dette området kritisk.

3  Fortsett med montering av den øvre muren og legg 
den siste standardrekken og toppsteinene på den nedre 
muren. Dette krever en passende kapping av toppstein-
en der den går inntil begynnelsen av den øvre muren.

4  Legg ut fi berduk i området mellom den øvre og 
nedre muren slik at både den forsterkede sonen som 
kreves for den nedre muren og basis for den øvre muren 
beskyttes tilstrekkelig. Klargjør marken.
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Hindre

Hvis en brønn ligger i veien for utplassering av geonet-
tet kan man gjøre følgende:

Skaff et stålrør med passende diameter og lengde 
tilsvarende omtrent det dobbelte av brønnens diameter. 
Legg ut geonettet på det spesifi serte nivået, rull det 
rundt røret og før det så tilbake til steinrekken under. 
Legg deretter ut to nye geonett (tilsvarende halve 
brønnens diameter), et på hver side av brønnen, rull 
nettene rundt røret og strekk dem så langt bakover inni 
fyllmaterialet som spesifi kasjonen krever.

Støttemurer som bygges i nærheten av andre
konstruksjoner, må plasseres utenfor den påvirkn-
ingssonen som en geoteknisk ingeniør kan foreskrive 
(vanligvis 7:10, vertikalt/horisontalt). Dersom det er 
begrenset plass kan det bli nødvendig å forsterke
fundamentet for konstruksjonen.
 

Ved planting av trær og busker bak Pisa2™-murer bør 
man foreta en del tiltak for å sikre murens stabilitet. 
Rotklumpen tillates bare å påvirke de to øverste la-
gene av geonettforsterkningen. Geonettet skal kuttes 
vinkelrett mot muren langs midtlinjen i rotklumpen og 
deretter legges fl att. Der geonettet møter rotklumpen 
skal det bøyes opp langs sine og deretter føres rundt 
til baksiden slik at geonettets kant følger rotklumpens 
midtlinje. Små trær (maks 0,9 meter) kan plantes på en 
avstand av minimum 1,5 meter fra blokkmuren. Større 
trær (maks 1,8 meter) bør plasseres minst 3 meter fra 
muren. 

Avstanden er nødvendig for å forhindre at røttene 
vokser inn i Pisa2™-blokkene og for å minske den 
belastning vindfanget i trærne skaper. Legg merke 
til at om man skal plante et større antall trær må en 
kvalifi sert ingeniør kontaktes, for å vurdere den virkn-
ing snittene i geonettet har på jordarmeringen. Det kan 
også være nødvendig med en rotbarriere for å hindre at 
røttene vokser inn mot Pisa2™-muren og 
dreneringslaget.

Brønner
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Pisa2®/Roman Pisa®

Monteringsanvisning

Systemblokk har etterstrebet at all informasjon i 
denne veiledningen skal være riktig. Likevel fi ns det 
fare for at veiledningen inneholder feil. Gå derfor 
alltid igjennom planleggingen av muren med din 
lokale forhandler før montering.
Brukeren har selv ansvaret for at informasjonen og 
materialene er egnet for formålet.

 
Systemblokk Telemark

Systemblokk Telemark as
Rallevegen 164
3800  Bø i telemark

www.systemblokk.no
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