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Montering CSM1-2 / genomföringsplåt
Karet placeras på fast bädd enligt områdets an-
visningar med hålkanten mot ev kantsten eller 
separator från vägbanan.Håltagning i kantsten 
utföres före montering. Karet bultas fast i kants-
tenen med 2st M20 bultar (ingår ej). Genom-
föringsplåten monteras genom karet och ut i in-
loppsbetäckning. Denna fästs sedan i karet med 
2 st M8 bult. Tänk på att genomföringsplåten ej 
skall sticka in så att den hindrar framtida skötsel 
av inloppsbetäckningen, ex rensning. Fogmassa 
bör användas kring genomföring för att minimera 
sidoläckage. Kringfyllnad skall ske i enlighet med 
Grönblågrå systems anvisningar och gällande 
AMA.

Underhåll / Skötsel
Karen är försedda med för ändamålet dimensionerade slitsar för 
att ge en lugn avrinning in i växtytan samt med möjlighet att 
brädda ut i växtligheten vid stora upptagningar av vatten. 
Dessa skall ej övertäckas av grus/sand eller andra massor. 

Om lock används skall det först avlägsnas, sedan använder man 
skyffel eller annat lämpligt verktyg för att rensa karet (och ev 
inloppsbetäckning) från massor som kan sätta igen det.  

Skötselintervall 
Varierar  från fall till fall men regelbundna ockulära inspektioner 
av såväl inloppsbetäckningar som sandfångskar bör göras i en-
lighet med nätägarens direktiv för att se till att systemet funge-
rar väl.

Montering  CSM3 / kantstensbygel 
placeras på fast bädd enligt områdets anvis-
ningar med raka väggen mot ev kantsten el-
ler separator från vägbanan med överkant på 
karet i samma höjd. Karet bultas fast i kantste-
nen med 2st M20 bultar (ingår ej). Kantstens-
bygeln monteras normalt med överkant i sam-
ma höjd som kantstenen eller efter önskemål. 
Denna fästs sedan 4 st bult eller gjuts fast med 
ex genomgående armeringsjärn. 
Kringfyllnad skall ske i enlighet med Grönblå 
systems anvisningar och gällande AMA.
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ex. på inloppsbetäckning passande till 
ovan.
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