
Et nytt alternativ for snø- og erosjonssikring. 



Erdox Terra 

Erdox Junior 

Erdox Neve 

Betonform GmbH 

Erdox – systemet produseres av det 

italienske firmaet Betonform GmbH. 

Betongrenovering Drift AS er nå 

forhandler av Erdox- systemet i Norge. 

Vi ønsker å presentere et nytt produkt 

på det norske markedet, som ikke har 

vært utprøvd tidligere i Norge. Med 

Erdox- elementet kan vi tilby et nytt 

alternativ til både snø- og 

erosjonssikring. 

 Betonforms visjon med produktet er at 

de skal utføre så mye som mulig av 

arbeidet ved fabrikken, slik at montering 

ved anleggsplassen skal gå mest mulig 

rasjonelt og effektivt. Dette korter inn 

byggetiden betraktelig, og kan være en 

stor fordel. 

Betonform GmbH leverer flere ulike 

elementer; 

- Erdox Terra (jord) 

- Erdox Junior (jord) 

- Erdox Neve (snø) 

Erdox – elementet er en allsidig 

konstruksjon som kan brukes i mange 

sammenhenger;  

- mot snøras

- for å holde tilbake masser i

skråninger og skjæringer

- mot jordskred

- ved flom/ oversvømmelser

- som støttemur



Erdox Terra (Jord) 

Erdox Terra elementet er normalt brukt for å 

forme skråninger og ved lokale fenomener 

av ustabilitet/ utglidninger. Selv i de mange 

forskjellige og vanskeligste forhold har 

Erdox elementet levert både med hensyn til 

det tekniske og det strukturelle. Også i 

renner etter oversvømmelser og i 

elvebredden som erosjonsbeskyttelse kan 

Erdox elementet benyttes. 

Erdox - elementet er en pyramideformet, 

fleksibel stålkonstruksjon. Forsiden består av 

to sammensatte HEB 120 stålprofiler, som er 

festet i midten ved hjelp av to stålplater. 

Stålprofilene danner diagonalene i det 
rektangulære nettet hvor sidemålene er  
ca 3,1 x 3,6 m. Vekten pr element er ca 400 
kg. 

I senter finner vi et 3 – 6 m langt stag 

(lengden avhenger av statisk nødvendighet), 

som er festet med et kuleledd i den ene 

enden og et jordanker/ en betongplate i den 

andre enden. Alle ståldeler til 

konstruksjonen er varm- galvanisert. Erdox - 

systemet blir levert pre- montert og er klart 

til bruk etter enkel montasje.  

På grunn av den relativt lette vekten og 

størrelsen på hvert element, er Erdox - 

systemet ideelt for transport (f.eks. 

helikopter) og installasjon i vanskelige og 

utilgjengelige områder.  

Straks elementet er installert, tilpasses det 

til naturen ved hjelp av dets enestående 

elastisitet og blir i mange tilfeller praktisk 

talt usynlig. (Ved bruk av Mac Mat nett fra 

Maccaferri, er det under normale forhold 

garantert en komplett beplantning. Se Erdox 

Junior)  



Erdox Terra (Jord) 

Under montasjen kreves kun ett anker/ 

betongplate for å forankre installasjonen. 

Eksempelvis et jordanker på 3 – 3,5 meter 

eller betongplate som permanent eller 

provisorisk støtteforebygning. Gjenbruk av 

konstruksjonen er fult mulig, for eksempel 

som korttidssikring. 

På grunn av strukturens forhold på Erdox- 

Terra elementet er stabiliseringen hundre 

prosent elastisk og drenerende. Vanntrykket 

kan derfor settes likt null. Dermed har ikke 

det hydrauliske trykket innflytelse på 

konstruksjonen, og systemet kan brukes i 

områder med overflater og terreng med 

dårlig drenering.  

Gitternettet av type Maccaferri ligger i front 

av systemet og går samtidig inn i terrenget i 

nedkant. Dermed øker koeffisienten for 

utgliding, forhindrer utvasking og garanterer 

dermed stabilitet ved foten av systemet 

også innenfor vannets rekkevidde.  

Disse egenskapene og Erdoxstrukturens 

enkelt- anker begunstiger anpasningen av 

eventuelle ugunstige eller ikke- beregnede 

krefter å inntreffe; forsiden støtter 

overflaten gjennom et stabilt kryss av HEB 

profiler. Mens ankeret sitter solid i bakken, 

kan HEB profilene bevege seg fritt på grunn 

av kuleleddet uten å frigjøre uønskede 

krefter. 



Erdox Junior (Jord) 

Erdox junior elementet er normalt brukt for 

å forme skråninger og lokale fenomener av 

utglidninger. Erdox junior er både 

økonomisk og teknisk et bedre alternativ 

som erosjonssikring - enn gabionene, 

generelt også ved dårlige fyllmasser. På 

grunn av sin lette egenvekt kan dette 

elementet installeres hurtig i de mange ulike 

omgivelsene. Også ved ekstreme tilfeller har 

systemet fungert.  

Gitternettet av type Maccaferri ligger i front 

av systemet og går samtidig inn i terrenget i 

nedkant. Dermed øker koeffisienten for 

utgliding, forhindrer utvasking og garanterer 

dermed stabilitet ved foten av systemet 

også innenfor vannets rekkevidde.  

Et Maccaferri Mac- Mat net former fronten 

på systemet. Dette nettet sørger for at 

massene ikke vaskes ut. Det er ideelt for 

vegetasjonen og planting samtidig som det 

kamuflerer stålkonstruksjonen.  

Disse egenskapene og Erdox- strukturens 

enkelt- anker begunstiger anpasningen av 

eventuelle ugunstige eller ikke- beregnede 

krefter å inntreffe; forsiden støtter 

overflaten gjennom et stabilt kryss av HEB 

profiler. Mens ankeret sitter solid i bakken, 

kan HEB profilene bevege seg fritt på grunn 

av kuleleddet uten å frigjøre uønskede 

krefter. 



Erdox Neve (Snø) 

Erdox Neve: 

- Snøskjerm 3,5 x 3,0 m

- Vi kan levere for Dk større enn 3,0 m

- mangfoldige bruksområder

- vekt ca 450 kg

Etableringen av konstruksjoner for 

snøskred- beskyttelse bringer med seg 

mange tekniske og logiske utfordringer, som 

er bestemmende for effektiviteten. 

Konstruksjonen for beskyttelse er etablert 

ved snøskredets utløpspunkt. Dermed blir 

snømassene stoppet og løsrivingen av 

snøskredutløpet blir forhindret. 

Funksjonen av snøskredskjermen er basert 

på å stabilisere snødekket ved 

utglidingspunktet. For å gjøre dette, trenger 

man en studie av de lokale forholdene i 

tillegg til systemet til konstruksjonen. 

Erdox elementet kan normalt installeres med 

en gjensidig avstand på ca 50 cm. Dette er 

kostnadsbesparende i tillegg til at det gir 

anledning for dyr å passere mellom 

installasjonene. 

Sammenlignet med tradisjonelle systemer 

trenger en bare ¼ av antall forankringer. 

Dette gir kortere monteringstid, og er 

kostnadsbesparende. 

Erdox- elementet er utviklet for 

snøstabilisering, er patentert og er i tillegg 

eksperimentelt testet.  

Betonform stiller sine mangeårige erfaringer 

gjennom teknisk konsultasjon og 

prosjektering tilgjengelig. 



TESTING AV PRODUKTET 

Betonform GmbH er ISO 9001 sertifisert og 

har mange års erfaring med konstruksjoner 

som Erdox’en.  

Den mekaniske effektiviteten og 

påliteligheten til Erdox er garantert ved 

konstant forskning og utvikling, samt ved 

aktiviteter med sikte på kontinuerlig 

forbedring mht effektiviteten av systemet. 

UTSKIFTING AV ELEMENTER 

Dersom en sammenligner Erdox- systemet 

med gabioner, snøgjerder og støttemurer, 

ser en at fordelene er mange. 

Utskifting av deler pga deformasjoner på et 

snøgjerde, gabion eller lignende, er straks 

mer arbeidsomt sammenlignet med Erdox. 

Her kan en enkelt skifte ut kun de 

elementene det er behov for. 

TA KONTAKT 

Dersom du synes Erdox- systemet kunne 

være av interesse, og ønsker ytterligere 

informasjon eller tilbud, er det bare å ta 

kontakt med oss. Vi stiller gjerne opp for å 

orientere om systemet. 

Kontaktinformasjon finner du på siste side. 



Pretec AS
Kampenesmosen 3 - 1739 Borgenhaugen
PB 102 - 1740 Borgenhaugen
post@pretec.no
www.pretec.no

Forhandler i Norge: 
Besøksadresse:  
Postadresse:  
E-post:
Internett:
Telefon: +47 69 102 460

mailto:post@visinor.no
http://www.visinor.no/



