
Anvisning förberedande 

Markarbete för

CoverLawn® 

ÅhusTurf AB
Hybrid för naturgräs 



Grund

1. Ytan vara så slät och hård som möjligt. 

2. Befintlig gräsyta: Materialet i marken ska vara packad jord/sand så gräset kan gro och växa. Om ytan 

nu är en packad jordskorpa så måste ytan luftas upp för att möjliggöra en bra installation. Fyll på med 

EU sand 0-4 mm efteråt som kan blanda sig med den luftade jorden.

3. Nybyggnation: Bygger ni kullen från grunden ska de översta 150 mm vara packad mulldress (50% EU 

sand 0-4mm* och 50% matjord) som blandas och läggs på. Mängden är volymprocent. Runda 

höjdövergångar så inte gräsklipparen fastnar eller klipper sönder ytan. 

4. Ytan ska var så packad att när ni går på den ska inte foten sjunka igenom ytan. Fotavtryck är ok då 

CoverLawn® skyddar ytan. Avtrycket får inte överstiga 5 mm. Tänk på att ni måste packa ytan efter 

hand så hela djupet blir bra packat. Tryck ner ett vasst föremål efter paddningen i marken. De första 50-

100 mm trycks ner för hand medan sista 50 ska slås/trampas ner. 

5. Anslutningen mot angränsande ytbeläggning ska ligga i jämnhöjd med varandra.

6. Ring Thomas 0732-301198 om ni har frågor.
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Rutschkana/Kulle

1. Ytan ska vara så slät och hård som möjligt. 

2. Befintlig rutschkana: Materialet i marken ska vara packad jord/sand så gräset kan gro och växa. Om 

ytan nu är en packad jordskorpa så måste ytan luftas upp för att möjliggöra en bra installation. Fyll på 

med EU sand 0-4 mm efteråt som kan blanda sig med den luftade jorden.

3. Nybyggnation: Bygger ni kullen från grunden ska de översta 150 mm vara packad mulldress (50% EU 

sand 0-4mm* och 50% matjord) som blandas och läggs på. Mängden är volymprocent. Runda 

höjdövergångar så inte gräsklipparen fastnar eller klipper sönder ytan. Se bilder.

4. Ytan ska var så packad att när ni går på den ska inte foten sjunka igenom ytan. Fotavtryck är ok då 

CoverLawn® skyddar ytan. Avtrycket får inte överstiga 5 mm. Tänk på att ni måste packa ytan efter 

hand så hela djupet blir bra packat. Tryck ner ett vasst föremål efter paddningen i marken. De första 50-

100 mm trycks ner för hand medan sista 50 ska slås/trampas ner. 

5. Lämna ett avstånd mellan RK och marken på ca 100 mm eller vad som tillåts. Detta för att CoverLawn®  

skarven ska hamna under RK.

6. Anslutningen mot angränsande ytbeläggning ska ligga i jämnhöjd med varandra.

7. Ring Thomas 0732-301198 om ni har frågor.

2020-03-24 www.ahusturf.se       +46 732 301198 R1H 3

ÅhusTurf AB
Hybrid för naturgräs 

Runda höjd-

övergångar

Runda höjd-

övergångar



Rörkulle
1. Ytan ska vara så slät och hård som möjligt. 

2. Befintlig rörkulle: Materialet i marken ska vara packad jord/sand så gräset kan gro och växa. Om ytan 

nu är en packad jordskorpa så måste ytan luftas upp för att möjliggöra en bra installation. Fyll på med 

EU sand 0-4 mm efteråt som kan blanda sig med den luftade jorden.

3. Nybyggnation: Bygger ni rörkullen från grunden ska de översta 150 mm vara packad mulldress (50% 

EU sand 0-4mm* och 50% matjord) som blandas och läggs på. Mängden är volymprocent. Runda 

höjdövergångar så inte gräsklipparen fastnar eller klipper sönder ytan. Se bild.

4. Ytan ska var så packad att när ni går på den ska inte foten sjunka igenom ytan. Fotavtryck är ok då 

CoverLawn® skyddar ytan. Avtrycket får inte överstiga 5 mm. Tänk på att ni måste packa ytan efter 

hand så hela djupet blir bra packat. Tryck ner ett vasst föremål efter paddningen i marken. De första 50-

100 mm trycks ner för hand medan sista 50 ska slås/trampas ner. 

5. Anslutningen mot angränsande ytbeläggning ska ligga i jämnhöjd med varandra.

6. Rörändarna lämnas utan jord. Se bild nedan. Avsluta jordkanten så lutningen blir enligt kundens 

önskemål.

7. Ring Thomas 0732-301198 om ni har frågor.
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Slänt

1. Ytan ska vara så slät och hård som möjligt. 

2. Befintlig slänt: Materialet i marken ska vara packad jord/sand så gräset kan gro och växa. Om ytan nu är 

en packad jordskorpa så måste ytan luftas upp för att möjliggöra en bra installation. Fyll på med EU sand 

0-4 mm efteråt som kan blanda sig med den luftade jorden.

3. Nybyggnation: Bygger ni slänten från grunden ska de översta 150 mm vara packad mulldress (50% EU 

sand 0-4mm* och 50% matjord) som blandas och läggs på. Mängden är volymprocent. Runda 

höjdövergångar så inte gräsklipparen fastnar eller klipper sönder ytan. 

4. Ytan ska var så packad att när ni går på den ska inte foten sjunka igenom ytan. Fotavtryck är ok då 

CoverLawn® skyddar ytan. Avtrycket får inte överstiga 5 mm. Tänk på att ni måste packa ytan efter 

hand så hela djupet blir bra packat. Tryck ner ett vasst föremål efter paddningen i marken. De första 50-

100 mm trycks ner för hand medan sista 50 ska slås/trampas ner. 

5. Anslutningen mot angränsande ytbeläggning ska ligga i jämnhöjd med varandra.

6. Ring Thomas 0732-301198 om ni har frågor.
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Plan yta

1. Ytan ska vara så slät och hård som möjligt. 

2. Befintlig gräsyta: Materialet i marken ska vara packad jord/sand så gräset kan gro och växa. Om ytan 

nu är en packad jordskorpa så måste ytan luftas upp för att möjliggöra en bra installation. Fyll på med 

EU sand 0-4 mm efteråt som kan blanda sig med den luftade jorden.

3. Nybyggnation: Bygger ni ytan från grunden ska de översta 150 mm vara packad mulldress (50% EU 

sand 0-4mm* och 50% matjord) som blandas och läggs på. Mängden är volymprocent. Runda 

höjdövergångar så inte gräsklipparen fastnar eller klipper sönder ytan. 

4. Ytan ska var så packad att när ni går på den ska inte foten sjunka igenom ytan. Fotavtryck är ok då 

CoverLawn® skyddar ytan. Avtrycket får inte överstiga 5 mm. Tänk på att ni måste packa ytan efter 

hand så hela djupet blir bra packat. Tryck ner ett vasst föremål efter paddningen i marken. De första 50-

100 mm trycks ner för hand medan sista 50 ska slås/trampas ner. 

5. Anslutningen mot angränsande ytbeläggning ska ligga i jämnhöjd med varandra.

6. Ring Thomas 0732-301198 om ni har frågor.
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Linbana

1. Ytan vara så slät och hård som möjligt. 

2. Befintlig linbana: Materialet i marken ska vara packad jord/sand så gräset kan gro och växa. Om ytan 

nu är en packad jordskorpa så måste ytan luftas upp för att möjliggöra en bra installation. Fyll på med 

EU sand 0-4 mm efteråt som kan blanda sig med den luftade jorden.

3. Nybyggnation: Bygger ni linbanan från grunden ska de översta 150 mm vara packad mulldress (50% 

EU sand 0-4mm* och 50% matjord) som blandas och läggs på. Mängden är volymprocent. Runda 

höjdövergångar så inte gräsklipparen fastnar eller klipper sönder ytan. Se Bild

4. Ytan ska var så packad att när ni går på den ska inte foten sjunka igenom ytan. Fotavtryck är ok då 

CoverLawn® skyddar ytan. Avtrycket får inte överstiga 5 mm. Tänk på att ni måste packa ytan efter 

hand så hela djupet blir bra packat. Tryck ner ett vasst föremål efter paddningen i marken. De första 50-

100 mm trycks ner för hand medan sista 50 ska slås/trampas ner. 

5. Anslutningen mot angränsande ytbeläggning ska ligga i jämnhöjd med varandra.

6. Ring Thomas 0732-301198 om ni har frågor.
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