
Produktinformation - Markgaller 1.0 
Runda och fyrkantiga: 455060, 451300, 451320, 457720, 

457921,451501, 484720, 451200, 450910 
 

 
 

Produkt i bild: 451320 

 

Information om produkten: Markgaller förhindrar komprimering av planteringsjorden så att 

luft och vatten kommer till rötterna. Skapar känsla av ordning och skönhet. 

Benämning: Markgaller för träd. 

Artikelnummer: 455060, 451300, 451320, 457700, 457921, 451501, 484720, 451200, 450910 

Material: Gjutjärn med skyddsmålning. 

Skötsel: JOM markgaller är i järnkvalitet SS 0125 som är ett vanligt gjutjärn som används i 

gatumiljö. Vid leveransen är gallret svartmålat som skydd under lagring och transport. När 

gallret ligger på plats kommer det utsättas för nötning som gör att färgen försvinner. Detta 

är ett normalt och önskas förlopp. Det kan uppstå en oxidering av gallret det första året. 

Även denna oxidering kommer att nötas bort och kommer därefter inte återkomma om inte 

hårdare mekanisk åverkan sker på gallret. Det finns ingen anledning att underhållsmåla 

gallret för att skydda det. Gjutjärn är ett underhållsfritt material och används i gatumiljö av 

detta skäl. 

Leverans och transport: Ingen speciell anvisning. 

Hållbarhet: Galler 1500x1500 och mindre tål belastning enl. EN12Y 5.0 hjultryck. 
 
 

 

 

www.jom.se 

Tel: 08 - 687 00 10 

http://www.jom.se/


 

Montageanvisning - Markgaller 1.0 

Verktyg som behövs 

1. Skiftnyckel 

2. Gummihammare 

3. Hylsnyckel 19 mm 

4. Vattenpass 

Eventuella andra hjälpmedel kan behövas. Vissa är beskrivna i följande text. 

 
Markgaller montras ihop med fyra (4) M12/90 bultar under gallret inneröppning eller åtta (8) för galler 

med åtta gallerdelar. För bevattningslocket används två M5/80. Gallren bygger 40 mm. 

 

 

Förarbete 

Ingen speciell anvisning. 

 
Bra att veta 

Ingen speciell anvisning. 



 

Kloss 

Bräda 

Montageanvisning - Markgaller 1.0 

Montage 

Det finns flera sätt att sätta ihop markgallren på. I denna första sektion ges exempel på ett sätt som 

går att använda för alla markgallertyper. Till detta behövs en plywoodskiva som har dimensioner 

något större än gallret gånger något större än halva gallret. Skivan läggs ut bredvid betonglådan. 

Halva gallret monteras ihop undertill i gallrens öron med medföljande bult, brickor och mutter. 

 
Det halva gallret dras därefter ut på lådan. Förfarandet upprepas med den andra halvan. Varefter 

de båda halvorna monteras ihop. 

 

 

 

Montera JOM markgaller med fler än 4 delar 

Innan monteringen påbörjas stöttas markgallret upp med träklossar och brädor. Placera det fyra 

träklossarna i fasen som finns på mitten av varje betongsida. Lägg brädorna tvärs hörnen med 

ändarna liggandes på träklossarna. 

 

Placera hörngallret på betonglådan med ytterkanten på gallret i linje med betonglådans ytterkant. 

Låt inneränden på gallret vila på den utlagda brädan. Bygg på med intilliggande mittgaller och 

montera medföljande bult, brickor och mutter undertill i gallrens öron. Drag inte åt bultarna ännu. 

Om det är svårt att få bulten genom båda hålen knacka lätt på bulten för att få bort eventuellt 

slagg från hålet. Fortsätt att lägga nästa gallerbit och så vidare hela vägen runt. Glöm inte att ta 

bort brädorna innan det näst sista gallret ska monteras. Brädorna kan tas bort efter att träklossarna 

har slagits bort. 


