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Konstruktion av branta slänter och armerade strukturer är ofta 
utmanande, men vi hjälper er uppgift inom mark- och 
fundamentteknik:

¡ Svåra yt och markförhållanden

¡ Tids och kostnadskrävande projekt

¡ Materialleveranser

¡ Arbetskrävande konstruktionsprocess

¡ Strikta miljöföreskrifter

¡ Extrema väderförhållanden I mer krävande situationer kan vi distribuera mätinstrument.
Till och med strukturell övervakning över projektet är möjlig

Fortrac-förstärkta marksystem gör att du kan bygga mer effektivt och hållbart 
än vad som är möjligt med standardmetoder:

Enkelt
Våra standardiserade systemdesign, anpassade lösningar, erfarenhet och tjänster 
garanterar dig att spara tid.

Kostnadseffektivt
Förutom att påskynda projektet kan du också sänka kostnaderna genom att använda
lokal kord, reducerad transport, snabbare och enklare installation,
pålitlig långsiktig prestanda, mindre underhåll och färre reparationer.

Enkelt
Vi arbetar tillsammans med våra kunder genom hela projektet med
nödvändiga komponenter. Genom att ge stöd från den första undersökningen till projektets
färdigställande,  med teknisk kunskap, systemlösningar och produkter.
Vi hjälper er att lösa även de största utmaningarna.

Miljövänligt
Användning av en geosyntetisk förstärkt armeringsprodukt istället för en betong
kommer till exempel att minska koldioxidutsläppen med 80–85% och energiförbrukningen
med 70–75% (se 2015 livscykelbedömning av (German Geosynthetics Industry
Association).

Pålitlig
Med över 40 års erfarenhet av design och installation av geosyntetisk-
förstärkt jord (GRS) strukturer har vi redan levererat tusentals
utmanande projekt över hela världen.

Inspektion
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Fördelar
¡  Snabbare och enklare installation än styva geonät
  Dragkraft som aktiveras redan under installationen
  Geonätets höga anpassningsförmåga, ger en tät markbädd           
  Bildande av ett flexibelt integrerat system med jord
 Även lämplig för användning i alkaliska jordar
  Jämnar ut ojämnheter

Flexibelt geonät

Här hittardu 
en video 
med Fortrac’s 
flexibla och enkla 
egenskaper

Micro-interlock Meso-interlock Macro-interlock Anpassningsförmåga

Fortrac Geonät
Kärnelementet - robust och interaktionsflexibel
Geonätets funktion i geosyntetisk förstärkt jord (GRS) -system är att klara dragkrafter och förbättra de 
mekaniska egenskaperna hos kompositmaterialet. Fortrac geonät utmärker sig inte bara genom deras goda 
dragstyvhet och draghållfasthet, utan också med deras extremt höga interaktionsflexibilitet - en egenskap som 
endast erbjuds av flexibel geosyntet. God interaktionsflexibilitet innebär en perfekt blandning av makro-, meso- 
och mikrolås samt en hög grad av anpassningsbarhet till jorden. Det större kontaktområdet medför en väsentlig 
förbättring av växelverkan eller bindningen mellan jord och armering.

Enkel installation

Utrullning

Tillpassning

Hantering

Förberedelser

Transport 

Installation

Installationshastighet

Kräver minimal 
plats på pallar

Ballast ej 
nödvändig

Inga skarpa 
kanter

Tillskurna bitar är vikbara

Stora 
rullningsdimensioner 
för mindre förluster på 
grund av mindre 
överlappning

Ballast måste användas 
för fixering

Tillskurna bitar 
rullar sig 

Mindre rulldimensioner 
med mer förlust på 
grund mer överlappning

Enkelt med 
en kniv

Elektrisk 
maskin 
nödvändig

Enkel installation 
och kompaktering

Följsam och 
smidig

Platskrävande 
rullar

Svår installation 
och kompaktering

Osmidig att 
installera

Skarpa kanter

30–50% mer
tidsintensiv installation*

Snabb och enkel 
installation sparar 

penger

*  Rådgivning om prissättning och planering av markarbeten med geosyntetisk förstärkning 
enligt publicerad text från: Bautechnik, issu no. 9/2007 Verlag Ernst & Sohn, Berlin

vs.Flexibla geonät Styva geonät
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Fortrac System
Effektiva lösningar för branta slänter och
armerade strukturer
Varför välja konventionella konstruktionsmetoder när mycket enklare sätt finns tillgängliga? 
HUESKER: s geosyntetiska förstärkta jord (GRS) -system erbjuder kostnadseffektiva 
modullösningar för konstruktionsstrukturer. Fortrac Systems tillhandahåller ett enkelt, effektivt 
och ekologiskt hållbart sätt att bygga bosättningsresistenta GRS-strukturer, även med 
övergående backar. Brett alternativ med avseende på lutning, konturering och design av 
sluttningsytor säkerställer att våra lösningar smälter perfekt med praktiskt taget alla liggande 
eller arkitektoniska miljöer. Fortrac Systems erbjuder många fördelar jämfört med traditionella 
konstruktioner (t.ex. tyngdkraftsväggar) och erbjuder hög stabilitet och snabb installation på plats.

Fördelar
  Snabb installation  med pålitlig långsiktig prestanda
  Kostnadseffektiva modulsystem
 Installation även med styva och förorenade jordar
 Konstruktioner med höjder över 60 m och 110 ° lutning möjliga
 Fundament ej nödvändiga
 Branta slänter, vilket minskar krav på utrymme och material
 Hög motståndskraft mot sättningar och deformation, beroende på system
 Resurseffektiv genom användning av jord och återvunnet material
 Lägre koldioxidutsläpp och energiförbrukning än med standard produkter

Upptäck
mer med vår 
interaktiva
Fortrac Systems app!
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Fördelar
¡ Harmonisk integration i naturliga miljöer
¡ Hög flexibilitet när det gäller lutning, konturering och vegetation 
¡ Långsiktig stabilitet och hållbarhet
¡ Naturlig lösning som skapar bra livsmiljö för fåglar och insekter 
¡ Positiv inverkan på mikroklimatet
¡ Enkel demontering tillåter användning som tillfällig struktur
¡ Lateralt jordtryck upp till 110 ° genomförbart

Fortrac Nature
Naturligt utseende och i harmoni med landskapet
Våra Fortrac Nature-systemmodeller tillåter snabb uppförande av armeringen, när de är installerade, smälter 
samman med landskapet. Till skillnad från standardkonstruktioner har den naturliga lösningen en positiv 
inverkan på stadsklimatet och erbjuder genom lämplig vegetation skydd för fåglar och insekter. Systemet kan 
användas vid lutningar mellan 30 ° och 110 °. Framgångsrik, långvarig vegetation kan generellt tillhandahållas för 
GRS-strukturer med lutningar upp till 70 ° och bör installeras av en vederbörligen kvalificerad entreprenör som 
arbetar i samråd med konstruktören. Ingen plantering behövs för tillfälliga strukturer eller sidojordtryck.

Vegetation och/
eller erosionsmatta

Galvaniserat stålnät Ogalvaniserat 

stålnät
Avståndshållare 
(galvaniserade/ 
ogalvaniserade)

Plantering/ 
hydrosådd  

Fortrac Geonät

Innehåll komponenter

Våra system-modeller
Med integrerad korrosionsskyddad formsättning

¡ Integrerad galvaniserad stålform
Långsiktig stabilitet och hög motståndskraft mot deformation 

¡ Kräver mindre plats för installation

Med integrerad dold formsättning

¡ Integrerad prefabricerad formsättning i stål
¡ Hög stabilitet  och resistent mot deformation
¡ Kräver mindre plats för installation

Utan integrerad formsättning

¡ Låg kostnad
¡ Skapande med temporära stöd till formsättning
¡ Anpassad arkitektonisk konturering möjlig
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Referensprojekt
Fortrac Nature

Buitenring Parkstad Limburg prokekt Nederländerna | 
26 km förbikoppling med förbindelser till motorväg A 76 
och motorväg N 281 - Totalt 39 strukturer (t.ex. ramper, 
branta slänter, bullerskydd) inkluderar 30 
broanläggningar - Sammantaget ingår cirka 650 000 m² 
Fortrac geonät

B 85 Breddning av väg
Tyskland | Riksväg mellan Lösau och Höferänger direkt 
på geosyntetisk förstärkt struktur - 11 m hög, 70 ° 
lutning, med naturlig vegetation - System med 
integrerat korrosionsskyddat stålnät.

Installation Parco Arte Vivente, Turin Italien| 
Permanent liggande konstverk formad som en 
fyrklöver - Fantastiskt arkitektoniskt koncept 
möjliggjort av Fortrac geogrids höga flexibilitet - 
System med integrerad stålnät.

Bostadsområde nära motorvägen(Iserlohn) Tyskland | 
Terräng höjd med upp till 25 m för att skapa en byggyta - 
Kombination av 90 ° stödvägg och 80 ° bullerdämpning - 
Högt pH-värde i jorden - Alkali-resistenta Fortrac (PVA) 
geonät specificerade - System med integrerad dolt stålnät 
- Teknik installerad för långsiktig övervakning

Lavinskyddsdam för Ludrigno
Italien | Skydd av Ludrignos befolkning och 
dalbotteninfrastruktur mot laviner - System med 
integrerad förlorad formning - Skyddsstruktur är 
cirka. 140 m lång och 10 m lång. 

Damm för skydd mot ras Gesäuse National Park 
Österrike | Utmanande lavinskyddsstruktur i mycket 
otillgänglig terräng - Smal damm med 70 ° längsgående 
lutning - Geometri anpassad till brant berg - Byggt enligt 
ONR 2481 förordningar - System med integrerat dolt 
stålnät - 18 000 m² Fortrac MDT (PVA).

Den första 110 ° jordtrycksavlastningsväggen i 
världen Nederländerna | Vegeterad djurpassage över 
motorväg 2 med 110 ° jordtrycksavlastningsvägg - 
Endast kostnadseffektivt alternativ som är tillgängligt för 
att skydda smal betongkonstruktion från jordtryck - 
Projektet innehåller även stålnätytor och vegetation.

Ny väg– Triebener Straße/B 114
Österrike | Nybyggd väg som ger tillförlitliga 
långsiktiga prestanda på aktivt krypbenägen lutning - 
Gjorts möjlig genom hög duktilitet av GRS - Nätstorlek 
anpassad till lokalt fyllmaterial - System med 
integrerat stålnät - Hållbar struktur upp till 28 m hög.
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Fördelar
¡ Många designmöjligheter
 Enkel installtion och enkelt att reparera vid behov
 Brand, vandal och UV-resistent
¡ Går att installera även vid ojämna ytor
¡ Lågt underhåll, med minimikostnader för skötsel 
¡ Kan utformas för att klara tyska bullerkrav kategori A 3

Erosionskontroll och  
sepererande fiberduk

Infästningssystem 
Komponenter  
(rostskyddade)

Halva och hela 

gabioner 
(rostskyddade)

Kompressions och 
frosttåligt

stenmaterial

Bullerabsorberande 
duk för buller 
dämpning

Fortrac Gabion
Många olika lösningar med stenfyllda korgar
Fortrac Gabion-systemet består av jord förstärkt av Fortrac geonät och en fasad gjord av korrosionsskyddade 
stålnät med specialanpassade stenfyllningar. Beroende på kraven kan de fyllda gabionerna fästas eller hängas 
framför de förstärkta jordmassorna, antingen som en aktiv komponent i det övergripande konstruktionssystemet 
eller som ett passivt skyddselement för att skapa en vacker fasad. Våra systemlösningar tillgodoser lutningar på 
upp till 90 ° samt mycket höga konstruktioner. Snabb uppförande av jordmassorna och användningen av 
prefabricerade, enkla att fylla (i vissa fall till och med förfyllda) gabioner ökar effektiviteten i anläggningen. När 
det gäller bullerdämpning har antagandet av en lämplig systemkonfiguration visat sig uppnå en hög 
ljudabsorptionsnivå (kategori A 3 enligt tyska bestämmelser).

Fortrac Geonät 

Våra system-modeller
Förankrat system

¡ Infäst fasad med korrosionsskyddat stål
Speciellt använbar  för sättningsbenägen 
Byte av enskilt fasadnät möjligt

¡ System med konstruktionsfasta fasadnät
¡ Stålnät med avståndshållare
¡ Specialtillverkad för att passa lutningar i slänten

Synligt gabionnät

¡ Gabion kan levereras färdigmonterade och färdigfyllda 
¡ Installationtiden kan minimeras 
¡ Enkelt att byta ut enskilda fasadnät vid behov

Innehåll komponenter

Delvis synligt gabionnät

Niklas Carlström
?

Niklas Carlström

Thomas Mielke
- ...för sättningsbenägen mark
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Referensprojekt
Fortrac Gabion

Påfart vid ny mororväg Rumänien | 200 m lång, 11 m 
hög påfart (Motorväg 4, Constanța-Poiana) - 
Förankringsystem - Speciell maskstorlek - Snabb 
installation på plats, genom förenklad påfyllning med 
enkel fyllnadsteknik och (140 mm diameter) naturligt 
fyllmaterial.

Absorberande bullergabion
Ny högabsorberande ljudbarriär för sexfaldig 
breddning av motorvägarna A 3 / A 73, Fürth- 
Erlangen - Absorptionskategori A 3 (ljudabsorption 
DLa ≥ 8 - 11 dB) - Gabions vänd mot körbanan och 
vegetation på andra sidan - Höjd upp till 10 m

Bullerbarriär för bostadsfastigheter i Neuss 
Tyskland | Utvecklingsområde med järnväg och 
regional väg - Kombination av vägg med riktad gabion 
och naturlig slänt mot nya bostäder - Gabioner fyllda 
med stenar, jord och vegetation - 10 m hög med 68 ° 
lutning mot vägsidan.

Anläggning med dubbel bro för motorväg A 74 
Nederländerna | Större projekt nära Venlo, inkl. två 
motorvägsbroar direkt intill varandra - 
Avståndshöjder 11 m och 9 m - Snabb 
färdigställning på mycket mjuk undergrund - 
Fasinstallation efter förskottsuppladdning - 
Kopplingsstångsystem.

Breddning av mororväg Nederländerna | Sexvägs 
breddning av (A 1 / A 27) motorvägsavsnitt nära Utrecht 
- Naturlig sluttande motorvägsförbätning ombyggd som
brant slänt med Fortrac Gabion-förankringsystem-
Montering av bullerbarriär som möjliggörs genom
integration av betongpelare i systemet.

Modern viltpassage över motorväg 2 Nederländerna 
| Vegeterad viltpassage över motorväg 2 - Böjd 
körramp toppad av modernt arkitektoniskt inslag - 
Fortrac-förstärkt jordsystem applicerat i samband 
med halvgabion som fasad - Höjd ca. 8 m.

A 3 motorväg, Frankfurt/Main–Würzburg Tyskland | 
Vägen breddade för nya sexfältiga motorvägsektioner 
öster och väster om Haseltalbrücke-bron - Upp till 13 
m höga väggar med full gabion - Självbärande GRS-
vägg med rent kosmetisk gabion vänd (passiv 
konstruktion).

Floden Schondelle
Tyskland | Delprojekt för River Emscher ekologiska 
förbättringsschema - Jordbearbetning byggd med 
integrerad ed förlorad formning och full-gabion inför - 
Lösning som ersättare för ursprungligen planerad 
betongkantsvägg - Uppförd i tre, 5 m höga vertikala 
sektioner.
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Fördelar
 Systemet behöver ej formgjutas eller putsas
 Brett urval av blockformer, storlekar, vikter, färger och finish          
 Raka, böjda och lagrade väggar möjliga
 Går att beställa unika lösnigar i varje projekt

Separerande 
geotextil

Betongsten Ihåliga betongsten Stora betongsten

(armerad/utan 

armering

Makadam 
dränerande lager eller 
dräneringsmatta

Fortrac Block
Betongblocki olika variationer
Fortrac Block-systemet erbjuder en mängd betongblockkonstruktioner och -finisher för användning i samband 
med dina Fortrac-armerade markarbeten. I de flesta fall är Fortrac geonät, fyllmaterial och block utformade 
för att fungera sammansatt som bärande element i stödmuren. Passiva lösningar är emellertid också 
genomförbara som ett alternativ till denna aktiva konstruktion. Det murbrukslösa systemet kan användas för 
praktiskt taget alla slänthöjder och för lutningar upp till 90 °. Beroende på blockstorlekar kan fasaden lätt 
installeras för hand utan lyftutrustning. Små storlekar av betongblock och skiktade arrangemang kan användas 
för att modellera ett brett utbud av topografier såväl som delvis vegeterade väggar. Våra Fortrac PVA-nät 
tillåter till och med att du bygger nära sulfatbärande vatten och med alkaliska (t.ex. cement eller 
kalkstabiliserade) sammanhängande jordar.

Fortrac Geonät 

Innehåll komponenter

Våra system-modeller
Ihåliga block fasad

¡ Mellanstora ihåliga block
¡ krossad stenfyllning säkerställer en mycket stark 

bindning
¡ Färre block / m2 minskar installationstiden
¡ Montage möjlig utan maskiner
¡ Enkelt att forma i radie

Tegelsten

¡ Lättviktstegel
¡ Montage möjlig utan maskiner
¡ Enkelt att forma i radie

Stora betongsten

¡ Stora betongsten
¡ Färre block / m2 minskar installationstiden
¡ Prefabricerade betongsten med integrerat geonät ger snabbare
     installationstid 
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Referensprojekt
Fortrac Block

Stödmur Burkau Tyskland | Vägrehabilitering inkl. 
invallningsfyllning - Maximal utrymmeeffektivitet - 
Stödvägg vid damm - Byggd med resistenta ihåliga 
betongblock - 84 ° vägglutning.

M 11 väg Moscow, St. Petersburg
Ryssland | Höghastighets motorväg med över 60 
GRS-strukturer - Flera broanläggningar uppförda - 
Armerade markarbeten med alkalibeständiga 
Fortrac (PVA) geogrider och ihåliga armerade 
betongblock som fasad - 90 ° lutning.

Bro över kanal
Tyskland | Rehabilitering av L 71 regional väg nära Lust 
- Korsning över liten flodkanal - Fortrac-förstärkt
broanläggning byggd med stora, rektangulära
betongblock - 90 ° lutning.

Stödmur vid kraftverkTemelín Tjeckien | Mycket 
mjuka markförhållanden - Fortrac-armerad jord 
med ihåliga betongblock och ytterligare vertikal 
dränering - Murhöjd upp till 7 m med 66 ° lutning.

Ayla Oasis lagun landskap
Jordanien | 4.300.000 m2 anlagd oas - 15 km strand- 
och strandpromenad med Fortrac-förstärkt mark och 
ihåliga block - Utformad för jordbävningsresistens mot 
Eurocode 8 och för eventuell sjunkande vattennivå 
framför väggarna.

Idrottsanläggning in Waren (Müritz) Tyskland | 
Modellering av sport-, fritids- och parkanläggningar för 
nytt vandrarhem i Waren (Müritz) - Stödmur byggd med 
ihåliga block - 90 ° lutning - Raka och böjda 
mursektioner med olika höjder.

Pir vid nya Störmthaler sjön
Tyskland | Renaturering av den tidigare öppna gruvan i 
Espenhain - Modern arkitektur - Motståndskraftiga 
ihåliga betongblock och Fortrac PVA-geonät 
säkerställer en ny kajkvalitet med tanke på högt 
sulfatinnehåll i vattnet.

Påfartsramp för ny Venedig-ringled
Italien | Modernt ihåligt block med färg som passar 
landskapet - Byggt med betongstabiliserad jord - 
Alkalibeständig Fortrac PVA-geonät specificerad - 
Installation utan wrap-around - Struktur ca. 10 m lång 
med 90 ° lutning.
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Fortrac Panel
Murkonstruktion med prefabricerad betong
Genom att eliminera behovet av utarbetade fundament, samtidigt som det drar nytta av snabb GRS-uppförande 
och enkla att installera prefabricerade betongenheter, erbjuder Fortrac Panel-systemet snabbare konstruktion än 
vad som är möjligt med standardlösningar. Beroende på kraven kan de prefabricerade betongpanelerna fästas / 
upphängas framför de armerade jordarbetena som en aktiv komponent i det övergripande konstruktionssystemet 
eller ett senare installerat passivt element. Med den aktiva modellen utsätts fasaderna direkt för jordtryck och 
fungerar samtidigt som form och finish. Med det passiva systemet tar geonätet upp hela jordtrycket medan 
betongytan har en rent kosmetisk och skyddande funktion. En viktig fördel med den passiva modellen är att den 
möjliggör fasning av arbeten vid svåra markförhållanden. med fasaden installerad senare än armeringsstrukturen 
efter att någon sättning och deformation har inträffat. Våra ingenjörer hjälper dig gärna med utformningen av din 
stödkonstruktion.

Fördelar
 Snabb uppförande med tunna färdiga betongpaneler
 Kostnadseffektivt
 Minimal arbetskostnad
 Går att få unika lösningar till varje projekt
 Förankrad pålning är också möjlig

sättningar

Passiv modell

¡ Särskilt lämplig för sedimenterad jord
¡ Frihet från fasthållning och deformation på grund av installation i 

delmoment
¡ Minskad risk för sättningar
¡ Eventuellt skadade paneler har ingen påverkan på 

konstruktionshållbarheten
¡ Paneler kan enkelt bytas vid behov

Geotextil mot

erosion/ filter och 
skydd

Prefabricerade 

betongpaneler 
med eller utan 

inbyggd armering

Kopplingar vid 
aktiv modell

Kopplingar vid 
passiv modell

Dolda eller temporära 
stålnät vid 
passiv modell

Fortrac Geonät

Innehåll komponenter

Våra system modeller
Aktiv modell

¡ Paneler som fungerar som formverk och ytfinish
¡ Yttre fasad som utgör en del av konstruktionen
¡ Snabb uppsättning på plats (tack vare stora avstånd 

mellan geonäten)
¡ Färre geonät behöver användas
¡ Kopplingstag kan användas för att minimera 
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Referensprojekt
Fortrac Panel

Viltpassage Beukbergen Nederländerna | 30 m lång, 19 
m bred bro över N 237 länkar skogar runt Austerlitz med 
norra delen av Utrechtse Heuvelrug National Park - 
Fortrac-armerad jord inför stora, passiva betongpaneler 
med mycket dekorativ yta.

Krammer vindkraftspark med 34 vindkraftverk 
Nederländerna| Pålning möjliggjorde snabbt 
genomförande direkt vid vattnet - ekonomiskt
Alternativ till klassiska lösningar: kortare,
- stöd för mätningsteknik

Tillfällig bro vid väg Schweiz | Tillfällig bro (10 m lång, 
11 m lång) - Tillåten kontinuerlig transport av 600 000 m³ 
utgrävningsbortfall över järnvägslinjen - armerad 
betongväggar - Snabbt uppförande och demontering - 
Återanvändning av allt material.

Bro Ajah
Nigeria | Infrastrukturprojekt för att främja ekonomisk 
utveckling och livskvalitet - Brostruktur med Fortrac-
armerad jord och mycket tunna betongpaneler som 
passiv konstruktion - Strukturlängd 620 m - 90 ° 
lutning - Installerad på 10 månader.

Vägprojekt N 62, Sloeweg
Nederländerna | Broanläggning med central brygga - 
Komplex överbyggnad med rondeller, vandringsleder 
och cykelvägar - Fortrac-armerad jord med mycket 
tunna, böjda betongpaneler - Paneler installerade vid 
senare tidpunkt (passiv konstruktion).

Prinses Amalia viadukt, Maasvlakte, Rotterdam 
Nederländerna | Passivt system med tunna, böjda 
betongpaneler - Fästa med galvaniserat 
förankringssystem - Alkalibeständiga Fortrac 
MDT-geogrider - Maximalt skydd mot kemisk 
verkan från saltvattenmiljö - Hög långvarig 
resistans.

Bro med aktivt system
Nederländerna | Viltpassage över N 261 nära Tilburg-
Waalwijk - 50 m lång, 90 ° lutning - Paneler, med 
aktiv / strukturell funktion, är bundna till varje skikt 
med geonät samtidigt som de fungerar som formverk - 
Snabb installation med bara några få lager geonät.

Brobygge på 80 dagar
Tyskland | Gångbron över motorväg 3 - 36,60 m 
spännvidd - Anläggning med passiva betongpaneler och 
gabionbeläggningar - Byggd på bara 80 dagar - Få 
stängningar av motorvägen - Omfattande mätinstrument 
installerat.
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Fortac applikationer
Vi har lösningen för alla projekt

Branta slänter och stödmurar

Minimering av jordtryck

BullerdämpningBrofästen

Fortrac - Rätt produkt för 
varje konstruktion
Bara några få moment och ditt Fortrac-system är på plats

Deponier

Kustsäkring

Skydd mot ras

Steg 1

Steg 2

Steg 3

1 2 3

Andra möjliga applikationer: Påfarter och 
avfarter vid vägbyggen för 
transportinfrastruktur, återställning efter 
vallar, stabilisering av skador i terräng, 
arkitektoniska strukturer, 
trädgårdsarkitektur och 
landskapsarkitektur etc.

Vi rekommenderar gärna specialentreprenörer för 
systemapplikation och vegetation.

Utformning

Förbered formningen tillsammans med nödvändigt 
installationsområde  för att få en stabil struktur.

Fortrac-förstärkta markarbeten

Konstruera Fortrac-förstärkta markarbeten lager för lager, med 
eller utan geonät-wrap-around, efter behov. Beroende på system, 
inkludera även formarbeten, erosions- / dränering och 
fasadkomponenter etc.

Fasad

Beroende på system, installera fasaden tillsammans med 
markarbetet eller anslut till markarbetet som slutlig åtgärd. 
Fasaden kan tjäna som en aktiv komponent i struktursystemet eller 
helt enkelt fästas som passivt element.
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HUESKER Service
Vi lägger stor vikt på att leverera det optimala produkten som säkerställer den bästa 
lösningen för det givna
projektet. Vi erbjuder därför service till konsulter och entreprenörer från den inledande 
planeringsfasen till
projektets genomförande på plats. Specialutbildad personal är tillgänglig för rådgivning 
på beräkningstekniska
lösningsförslag och designutkast.

Ingenjörsrådgivning

Tekniska konsulter
Vi rekommenderar de relevanta produkterna
som matchar era specifika krav

Geoteknisk design
Ingenjörer stödjer designpraxis genom att
utföra verifierbara designberäkningar i
enlighet med internationell praxis.

Projektspecifika placeringsplaner
Vi förbereder installations- och 
placeringsrekommendationer samt installationsutkast.

Globalt know-how center
Utbyte av de bästa lösningarna från vårt globala 
nätverk.

Produktservice

 Anpassade produktlösningar
Vi samarbetar med er för att utveckla
skräddarsyd da produkter som uppfyller
era specifika krav.

Alternativa lösningar
Vi föreslår alternativa designlösningar
samt rekommendationer för anpassning och
optimering.
Vid projektet
 Instruktioner på plats
Där det behövs, kan våra tekniska konsulter
tillhandahålla installationshjälp enligt
produktinstallationsspecifikationerna

 Installationshjälpmedel
Vi kan erbjuda praktiska installationshjälpmedel som 
underlättar användningen
av våra produkter. 

Utbildning
Produktutbildning finns tillgänglig.

Dokumentation

Certifikat
Produkterna har BAM, BBA , EBA, SVG och
IVG certification.

 Offerter
Vi ger gärna förslag på specifikationstexter

 Installationsvägledning
Tekniska riktlinjer hjälper dig att genomföra
installationen av produkten på plats.

Digitalt

Webbsida
Här erbjuder vi nyheter, videor, projektrapporter, 
installationsinstruktioner, specialartiklar, 
vetenskapliga publikationer, programvara, broschyrer 
och mycket mer.

Du hittar oss också på Facebook, LinkedIn och YouTube.
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All graphic material in this brochure serves an illustrative purpose only.  

Fortrac® is a registered trademark of HUESKER Synthetic GmbH.

HUESKER Synthetic is certified to ISO 9001 and ISO 50001.

HUESKER Synthetic GmbH 

Fabrikstrasse 13–15 
48712 Gescher, Germany
Phone: +49 (0) 25 42 / 701-0
Fax:  +49 (0) 25 42 / 701-499
Mail: info@HUESKER.de
Web: www.HUESKER.com

www.caneco.se
info@caneco.se
+46 (0) 724 536600




