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1. Indledning
GIGANT letvægtsgravekassen af aluminium fremstilles af firmaet Friedr. Ischebeck GmbH og overholder kravene i
standarderne DIN 4124 (udgravninger) og DIN EN 13331 (udgravningsmateriel); arbejdssikkerheden er testet af
den tyske brancheforening TBG.
Det kantstøttede gravekassesystem gør det muligt at lave udgravninger med heldækkende sider ned til en dybde
på 3 m. I specielle tilfælde er gravedybder ned til 6 m mulige; dette kræver dog en dokumentation i hvert enkelt
tilfælde. Ifølge DIN 4124 er gravekasser ikke nødvendige, når det drejer sig om gravedybder ned til 1,25 m i fast
jordbund eller klippe. Ved gravedybder mellem 1,25 og 1,75 m er det tilstrækkeligt med en sideplade, som støtter
de øverste 0,50 m af udgravningen. Ved gravedybder på mere end 1,75 m skal der etableres en heldækkende
gravekasse. Afhængig af den ønskede gravedybde vælges en af de testede og af TBG godkendte standard gravekasser A - E. Opbygningen er beskrevet i afsnit 5 - Gravekasser.

2. Sikkerhedshenvisninger
1. Alu-plader monteres altid med den V-formede kant opad (se fig. 1 og 2).
2. Gå aldrig ned i en åben, usikret udgravning.
- Udgrav kanalen ned til en dybde på 1,25 m.
- Anbring den færdigt eller delvist monterede gravekasse i udgravningen.
- Fortsæt udgravningsarbejdet, og sænk gravekassen yderligere.
Undgå at trykke på komponenterne med det tunge løftemateriel, når gravekassen sænkes ned i udgravningen.
- Når der er tale om en delvist færdigt monteret gravekasse, fortsættes med montagen efterhånden som kanalen
udgraves, og kassen sænkes yderligere.
3. Ved gravedybder på mere end 1,5 m anvendes en stige til at komme ned i udgravningen.
4. Begge afstandsspindlens ender Gi-A skal altid drejes lige langt ud.
5. Alle galvaniserede spindler fastgøres til den ene af gravekassens vægge; alle lakerede spindler fastgøres
til den modsatte væg.
6. Den vertikale afstand mellem to afstandsspindler må maksimalt være 1,15 m.
7. Gravekassen skal altid rage 5 cm op over terræn.
8. Når gravekassen er anbragt i udgravningen, skal rummene mellem gravekasse og udgravningens vægge fyldes op.

3. Normer og forskrifter
DIN 4124: Udgravninger
DIN EN 13331: Udgravningsmateriel
Anvendelseslandets bestemmelser vedrørende forebyggelse af uheld skal overholdes.

4. Transport og opbevaring på byggepladsen
Ved ankomst på byggepladsen skal det straks undersøges, om leverancen er komplet.
Materiellet bør aflæsses direkte på det sted, hvor det senere skal anvendes.
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5. Gravekasse (horisontal)
5.1 Komponenter

5.1.1 Alu-plader

V-formet kant

Leveres i følgende mål L x H

0,50 m

3,00 m x 0,50 m
2,00 m x 0,50 m
1,55 m x 0,50 m
0,91 m x 0,50 m

Fals
Fig. 2: Aluminiumsplade

Fig. 1: Tværsnit aluminiumsplade

5.1.2 Kobling 0,28 m – til samling af 2 aluminiumsplader (stiv/ufleksibel samling)

Fig. 4: Kobling 0,28 mm og tværsnit af kobling

Fig. 3: Kobling 0,28 mm med sikkerhedsbolt

5.1.3 Kobling 1,35 mm - til samling af 3 aluminiumsplader (stiv/ufleksibel samling)

Indhak til fastgørelse af alu-pladerne

1 2
Dobbelthulende

3 4
a

b

5 6
c

d

7
e

Enkelthulende

Indhak til fastgørelse af afstandsspindlerne
Fig. 5: Kobling 1,35 mm og tværsnit af kobling
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5.1.4 Standard-sikkerhedsbolt med vippetap
Til fastgørelse af
- Kobling på alu-plade
- Afstandsspindel på alu-plade
- Afstandsspindel på kobling

Med grebet opad stikkes sikkerhedsboltene
ind i indhakkene i de komponenter, der skal fastgøres. Vippetappen er placeret i forlængelse af
bolten.

Derefter drejes greb nedad. Vippetappen
falder automatisk nedad, og bolten er nu sikret,
så den ikke kan falde ud.

Fig. 6: Standardsikkerhedsbolt, åben

Fig. 7: Standardsikkerhedsbolt, sikret

5.1.5. Afstandsspindel

galvaniseret

lakeret

De trinløst justerbare afstandsspindler Gi-A gør det muligt
at etablere udgravninger med en bredde på 0,60 til 2,26 m.
Afstandsspindlen kan monteres direkte på alu-pladen
eller på selve koblingen. Til det formål skydes U-flangen
ind over pladens hhv. koblingens profil og fikseres med
sikkerhedsbolte
Vær ved opbygning af gravekassen opmærksom på, at
alle galvaniserede spindler anbringes på én side og alle
lakerede på den modsatte side af gravekassen. På den
måde kan alle spindler drejes i samme retning ved
montage hhv. demontage.
Begge afstandsspindlens ender skal altid være drejet lige
langt ud.

Fig. 8 (øverst): Afstandsspindel med sikkerhedsbolte
Fig. 9 (nederst): Indbygning af afstandsspindel
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5.1.6 Spindelnøgle

Med spindelnøglen er det nemt og enkelt at spænde og
løsne afstandsspindlerne.

Fig. 10: Håndtering af spindelnøglen

5.1.7 Gelænderbeslag

Fig. 11: Spindelnøgle

Gelænderbeslaget sikrer, at gravekassen ikke glider ned.
Beslaget fastgøres øverst på gravekassen med to sikkerhedsbolte med vippetap. Når gravekassen sænkes ned
ned i udgravningen, kan den ikke glide længere ned,
end gelænderbeslaget pa overfladen (f.eks. asfalten)
tillader det.
For at opnå yderligere sikkerhed kan der monteres en
gelænderholder (se fig. 13) i gelænderbeslaget.

Fig. 12: Gelænderbeslag på gravekassen

5.1.8 Gelænderholder til alu-letvægtsgravekasse

For at sikre mod nedstyrtning kan der monteres gelænderholdere - passende til alu-letvægtsgravekassen - på
gelænderbeslaget (se fig. 12). Beskyttelsespladerne på
siden monteres efterhånden, som opbygningen skrider
frem.

Fig. 13: Gelænderholder til alu-letvægtskravekasse
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5.2 Valg af standard-gravekasse
5.2.1 Gravedybde
Gravekasse A: Gravedybde ned til 1,75 m - sideplader
Gravekasse B: Gravedybde 1,50 m - heldækkende sider
Gravekasse C: Gravedybde 2,00 m - heldækkende sider
Gravekasse D: Gravedybde 2,50 m - heldækkende sider
Gravekasse E: Gravedybde 3,00 m - heldækkende sider

5.2.2 Gravebredde
Der findes flere afstandsspindler til brug for justering af gravebredden. Se efterfølgende oplysninger vedrørende:
Betegnelse afstandsspindel
Gravekassens udvendige mål uden kobling (udvendige mål med kobling)
Afstandsspindel Gi-A / 60 – 81
0,60 – 0,81 m (0,68 – 0,89 m)
Afstandsspindel Gi-A / 80 – 121
0,80 – 1,21 m (0,88 – 1,29 m)
Afstandsspindel Gi-A / 129 – 218
1,29 – 2,18 m (1,37 – 2,26 m)
Nar der er truffet beslutning om, hvilken standard-gravekasse, der skal anvendes, sammensættes først det
nødvendige materiel.

5.3 Montage af standard-gravekasse
5.3.1 Standard-gravekasse A - gravedybde ned til 1,75 m (sideplader)
(består af 2 aluminiumsplader og 4 afstandsspindler)
1. Udgrav til en dybde på 1,25 m, og monter sideplade på føl
gende måde.
2. Læg to plader parat.
3. Fastgør de to afstandsspindler som vist efterfølgende på
hver side af aluminiumspladerne ved hjælp af sikkerhedsbolte (grebet vender ind mod gravekassens inderside).
4. Følg samme fremgangsmåde for at tilslutte afstandsspindlerne
på aluminiumspladerne på den modsatte side.
5. Sidepladen anbringes i udgravningen, spindlerne drejes ud,
indtil sidepladen lægger ind mod udgravningens vægge.
Fig. 14: Gravekasse A (sideplader)

6. Grav videre indtil en dybde på 1,75 m.
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5.3.2. Standard-gravekasse B - gravedybde ned til 1,50 m
(består af 6 aluminiumsplader, 4 lange koblinger og 4 afstandsspindler)
1. Udgrav til en dybde på 1,25 m, og monter gravekassen på følgende måde.
2. Læg de første 2 aluminiumsplader parat.
3. Monter altid pladen med den V-formede kant opad. Derved sikres, at falsen ikke tilsnavses. Når pladerne
monteres oven over hinanden, skydes den V-formede kant af nederste plade ind i falsen på pladen ovenover,
og pladerne kan ikke glide ud af deres fastlåste position.
4. På hver side af pladen fastgøres en lang kobling med sikkerhedsbolte (enden med dobbelthullet nedad, se
fig. 5). Til det formål skubbes 1,35 m koblingen ind over pladens sideprofil, og standardsikkerhedsboltene
stikkes ind i indhakkene 2 og 3 (se fig. 15 og 16).

Greb indad

Gravekassevæg 1

Gravekassevæg 2

Fig. 15: Montage af sideplader

Hulprofil - 1,35 m kobling
Standard-sikkerhedsboltenes position ved fastgørelse af den første aluminiumsplade

7

6 5

4 3

2 1

Fig. 16: Hulprofil - 1,35 m kobling - standard-sikkerhedsboltenes position (trin 1)

5. Standardsikkerhedsboltene med vippetap (automatisk låseanordning) monteres altid med grebet ind mod
gravekassens inderside. For at montere dem drejes grebet opad og skydes helt ind i de pågældende indhak
- vippetappen er anbragt i forlængelse af bolten. Derpå drejes grebet nedad - vippetappen falder ned, og
sikkerhedsbolten er nu sikret mod at falde ud (se fig. 6 og 7).
6. Tjek, at den automatiske låseanordning er fastlåst ved at trække i sikkerhedsbolten. Fortsat først med opbygning
af gravekassen, når standard-sikkerhedsbolten er helt fastlåst.
7. Drej afstandsspindlerne ud til deres omtrentlige længde (drej begge ender lige langt ud).
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8. Gravekassens vægge rejses op og sammenkobles med de 2 afstandsspindler som vist i fig. 17. Afstandsspindlen
fastgøres i koblingens indhak c ved hjælp standard-sikkerhedsboltene (greb indad).
Proceduren gentages på den modsatte side. Anbring spindlerne således, at alle galvaniserede spindler med højregevind er på den ene side, og alle lakerede spindler med venstregevind er på den anden side af gravekassens
væg (se fig. 9 og 17).
9. Vær opmærksom på, at gravekassens vægge/aluminiumpladerne opbygges parallelt til hinanden.

Afs.spindel

e

7

d

6
5

c
b
a

Fig. 17: Gravekasse B - 1 alu-plade

4
3

Første
plade

2
1

Fig. 18: Kobling 1,35 m - højre gravekassevæg,
standard-sikkerhedsboltenes position (trin 2)

10. På hver side af gravekassen anbringes en yderligere aluminiumsplade og fastgøres med sikkerhedsbolte
(indhak 4 og 5, se fig. 20).

Afs.spindel

e

7

d

6
5

b
a

Fig. 19: Gravekasse B - 2 alu-plader over hinanden

Anden
plade

c
4
3
2
1

Første
plade

Fig. 20: Kobling 1,35 m - højre gravekassevæg,
standard-sikkerhedsboltenes position (trin 3)
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11. Endnu en alu-plade anbringes på hver side af gravekassens væg (3 alu-plader over hinanden, se fig. 21) og
fastgøres med standard-sikkerhedsbolte (indhak 6 og 7, se fig. 22).

Afs.spindel

e

7

d

6
5

c
b
a

4
3
2

Tredje
plade
Anden
plade

Første
plade

1
Fig. 21: Gravekasse B - 3 alu-plader over hinanden

Fig. 22: Kobling 1,35 m - højre gravekassevæg,
standard-sikkerhedsboltenes position (trin 4)

12. Gravekasse B er færdigt monteret, når endnu en afstandsspindel er fastgjort øverst til 1,35 mm koblingen
på begge sider af gravekassen (indhak e, se fig. 23 og 24).

Afs.spindel

Afs.spindel

e

7

d

6
5

a

Fig. 23: Gravekasse B færdigt monteret

Anden
plade

c
b

Tredje
plade

4
3
2
1

Første
plade

Fig. 24: Kobling 1,35 m - højre gravekassevæg,
standard-sikkerhedsboltenes position (trin 5)
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13. Øverst på gravekassen monteres i alle fire hjørner et 3-D-løfteøje ved hjælp af to standard-sikkerhedsbolte hver
(se fig. 25).

Fig. 25: Montage af 3-D-løfteøje

14. Løftekæder med løfteøjer fastgøres i alle 3-D-løfteøjer, og gravekassen kan nu løftes med en kran eller
lignende og sænkes ned i udgravningen.
15. Grav ned til 1,50 m dybde og lad gravekassen glide ned i udgravningen. Undgå at trykke på gravekassen
med det tunge løftemateriel.
16. Drej spindlerne ud, indtil gravekassens sider ligger tæt ind mod udgravningens vægge.
17. Hulrummene mellem gravekasse og udgravningens vægge fyldes op.
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5.3.3 Standard-gravekasse C - gravedybde ned til 2,00 m
(består af 8 aluminiumsplader, 4 lange koblinger, 4 korte koblinger og 4 afstandsspindler)
For at montere standard-gravekasse C følges først den i afsnit 5.3.2 pkt. 1-11 beskrevne fremgangsmåde for standardgravekasse B.
12. En 0,28 m kobling fastgøres på begge sider af den øverste alu-plade ved hjælp af to standardsikkerhedsbolte
pr. kobling. Dette gentages på gravekassens modsatte væg (se fig. 26).
13. Endnu en afstandsspindel anbringes øverst. Afstandsspindlen fastgøres med sikkerhedsbolte på hver side af
gravekassen i det øverste indhak i 0,28 m koblingen (se fig. 26 og 27).
14. Endnu en alu-plade anbringes øverst (4 alu-plader over hinanden) på den allerede monterede enhed og fastgøres
med hver to standard-sikkerhedsbolte pr. kobling på de netop monterede 0,28 m koblinger. Gravekasse C er nu
færdigt monteret (se fig. 27).
14
13

12

Fig. 26: Gravekasse C – 4 plader over hinanden

Fig. 27: Gravekasse C færdigt monteret

15. Oven på gravekassen fastgøres nu i hvert hjørne et 3-D-løfteøje ved hjælp af to standard-sikkerhedsbolte
pr. løfteøje (se fig. 25).
16. Løftekæder med løfteøjer fastgøres på 3-D-løfteøjerne, og gravekassen kan nu løftes med en kran eller
lignende og sænkes ned i udgravningen.
17. Grav ned til 2,00 m dybde og sænk gravekassen ned i udgravningen. Undgå at trykke på gravekassen med
kranen eller lignende tungt løftemateriel.
18. Drej spindlerne ud, indtil gravekassens sider ligger tæt ind mod udgravningens vægge.
19. Hulrummene mellem gravekasse og udgravningens vægge fyldes op.
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5.3.4 Standard-gravekasse D - gravedybde ned til 2,50 m
(består af 10 aluminiumsplader, 4 lange koblinger, 8 korte koblinger og 6 afstandsspindler)
For at montere standard-gravekasse D følges først den i afsnit 5.3.2 pkt. 1-11 beskrevne fremgangsmåde for
standard-gravekasse B.
12. En 0,28 m kobling fastgøres på begge sider af den øverste alu-plade ved hjælp af to standardsikkerhedsbolte
pr. kobling. Dette gentages på gravekassens modsatte væg.
13. Endnu en afstandsspindel anbringes oven over. Afstandsspindlen fastgøres med sikkerhedsbolte på hver side af
gravekassen i 0,28 m koblingens mellemste indhak (se fig. 28).
14. Endnu en alu-plade anbringes oven over (4 alu-plader over hinanden) på den allerede monterede enhed og fastgøres med hver to standard-sikkerhedsbolte pr. kobling på de netop monterede 0,28 m koblinger.
15. Oven på gravekassen fastgøres nu i hvert hjørne et 3-D-løfteøje ved hjælp af to standard-sikkerhedsbolte
pr. løfteøje (se fig. 25).
16. Løftekæder med løfteøjer fastgøres på 3-D-løfteøjerne, og gravekassen kan nu løftes med en kran eller lignende
og sænkes ned i udgravningen.
17. 3-D-løfteøjerne fjernes igen, og sammenbygningen af gravekassen fortsættes. Endnu en 0,28 m kobling
fastgøres med to standard-sikkerhedsbolte pr. kobling i de to indhak i den øverste alu-plade.
18. Ved hjælp af standard-sikkerhedsbolte fastgøres en tredje afstandsspindel øverst på hver side af gravekassen
i det øverste indhak i 0,28 m koblingen (se fig. 28).
19. Ved hjælp af to standard-sikkerhedsbolte pr. kobling fastgøres en femte alu-plade til 0,28 m koblingen
øverst på den allerede monterede enhed. Gravekasse D er nu færdigt monteret.
20. Grav ned til 2,50 m dybde og sænk gravekassen ned i udgravningen. Undgå at trykke på gravekassen med
kranen eller lignende tungt materiel.
21. Drej spindlerne ud, indtil gravekassens sider ligger tæt ind mod udgravningens vægge.
22. Hulrummene mellem gravekasse og udgravningens vægge fyldes op.
19
18
17
14

13

12

Fig. 28: Gravekasse D færdigt monteret
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5.3.5 Standard-gravekasse E - gravedybde ned til 3,00 m
(består af 12 aluminiumsplader, 8 lange koblinger, 4 korte koblinger og 6 afstandsspindler)
For at montere standard-gravekasse E følges først den i afsnit 5.3.3 pkt. 1-16 beskrevne fremgangsmåde for standardgravekasse C.
17. 3-D-løfteøjerne fjernes igen, og sammenbygningen af gravekassen fortsættes. Endnu en 1,35 m kobling
(enden med dobbelthullet opad) fastgøres med to standard-sikkerhedsbolte pr. kobling på begge sider af
den øverste alu-plade.
18. Endnu en afstandsspindel anbringes øverst og fastgøres med sikkerhedsbolte på hver side af gravekassen i
det øverste indhak i 1,35 m koblingen (se fig. 29).
19. Ved hjælp af to standard-sikkerhedsbolte pr. kobling fastgøres yderligere to alu-plader øverst (6 alu-plader over hinanden) på den allerede monterede enhed og fastgøres med sikkerhedsbolte på de netop monterede 1,35 m koblinger. Hver alu-plade fastgøres på koblingen med to sikkerhedsbolte (én bolt i hver af alu-pladens øverste og nederste
indhak).
20. Grav ned til 3,00 m dybde og sænk gravekassen ned i udgravningen. Undgå at trykke pa gravekassen med
kranen eller lignende tungt materiel.
21. Drej spindlerne ud, indtil gravekassens sider ligger tæt ind mod udgravningens vægge.
22. Hulrummene mellem gravekasse og
udgravningens vægge fyldes op.

18

19
19

17

Fig. 29: Gravekasse E færdigt monteret
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6. Gravekasse (vertikal)
6.1 Komponenter
6.1.1 Brøndhjørne
Kobling til
brøndhjørne

Brøndhjørnet bruges til at etablere en brønd, som er
lukket på alle fire sider.
Der kan kobles to alu-plader på et brøndhjørne.
Brøndhjørner fås i længder på 0,50 og 1,50 m. Til
brønddybder på mere end 1,5 m kan to brøndhjørner
kobles sammen.

Brøndhjørne
Fig. 30: Brøndhjørne

6.1.2 Sikkerhedsbolt 13 mm (til brøndhjørne)
Til at fastgøre brøndhjørnet pa alu-pladen.
Sikkerhedsbolten med grebet opad stikkes ind i indhakket;
ved at dreje grebet nedad låses grebet fast i brøndhjørnets
profil og kan ikke falde ud (se fig. 36).

Fig. 31: Sikkerhedsbolt 13 mm til brøndhjørne

6.1.3 Sikkerhedsbolt 20 mm med næse (til kobling af brøndhjørne)
Greb
Til at fastgøre brøndhjørnekoblingen på selve brøndhjørnet.

Næse

Fig. 32. Sikkerhedsbolt til kobling af brøndhjørne
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6.1.4 Hjørneløfteøje til brøndhjørne

Fig. 33: Hjørneløfteøje til brøndhjørne

Hjørneløfteøje

Hjørneløfteøjet til brøndhjørner kan bruges til at
trække brøndhjørnet hhv. hele brønden.
Hjørneløfteøjet skubbes ind i brøndhjørneprofilen
og fastgøres med en 20 mm sikkerhedsbolt med
næse.
Nu løsnes 13 mm sikkerhedsboltene til at fastgøre
alu-pladerne med, og brøndhjørnet trækkes.
Alternativt kan man også fastgøre hjørneløfteøjer
på alle brøndens fire hjørner og løfte hele brønden
med løftekæder og kran eller lignende.

Fig. 34: Brug af hjørneløfteøje til brøndhjørne
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6.2 Montage af gravkasse
Som vist i fig. 35 skubbes brøndhjørnet hen over alu-pladens sideprofil (den V-formede kant opad) og sikres ved
hjælp af 13 mm sikkerhedsbolte.
Når sikkerhedsboltene er sat i, drejes grebet nedad. Grebet kiler sig fast mellem alu-pladens profil og kan derefter
ikke falde ud.

Fig. 35: Brøndhjørneprofilen skubbes på plads

Indhak til næse nedad

Fig.: 36: Brøndhjørnet fastgøres

Koblingen til brøndhjørnet skubbes således ind i brøndhjørnet,
at indhakkene til 20 mm sikkerhedsboltene med næse ligger
oven over hinanden. Indhakket i koblingen til næsen bør vende
nedad.
Sikkerhedsbolten med greb opad (næse nedad) skydes
ind i indhakket. Grebet drejes nedad, og sikkerhedsbolten
er sikret mod at falde ud.

Bolten
er sikret

Fig. 37: Fastgørelse af brøndhjørnekobling

Fremgangsmåden gentages på den anden side af alu-pladen.
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For at etablere en brønd, som er lukket pa alle sider,
kan alu-pladerne skydes ind fra oven ...

... eller de kan, som vist i fig. 39, skydes ind i brøndhjørneprofilen fra siden.

Fig. 38: Alu-plade nr. 2 fastgøres på brøndhjørnet alu-pladen skubbes i fra oven.

Fig. 39: Alu-plade nr. 2 fastgøres på brøndhjørnet alu-pladen skubbes i fra siden.

Brønden kan udvides i højden ved, at man monterer et
brøndhjørne mere oven på koblingen og sikrer det med
sikkerhedsbolte som beskrevet foroven.

Yderligere bolte sættes i og fastgøres med 13 mm
sikkerhedsbolte.

Fig. 40: Montage af flere alu-plader oven på hinanden

Fig. 41: Lukket brønd

Fig. 42: Brønd med gennemgangsåbning
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