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TG-nett er et spesialprodukt som er konstruert for å etablere
samvirke med grus-/steinmasser i jordkonstruksjoner. Nettet
sørger for at grus- og steinmaterialene låses sammen i en
konstruksjonsmessig enhet. I den ferdige konstruksjonen er
TG-nettet beskyttet mot mekanisk slitasje og UV-stråling, og
kan ha en dimensjonerende levetid på 100 år.

TG-nettet tilfører strekkstyrke til friksjonsmasser i jordkon-
struksjoner, og gir høyere bæreevne i vei- eller jernbanekon-
struksjoner. Samtidig hindrer TG-nettet oppsprekking av
konstruksjonen der hvor den utsettes for strekkspenninger.

Hvordan fungerer et TG-nett?

TG NETT

TG-nett kan legges inn på ulike nivåer i vei- og
jernbanekonstruksjoner. I bunnen av konstruk-
sjonen, mot overgangen til bløte undergrunns-
masser, brukes nettet for å «spenne sammen»
konstruksjonen i tverretningen, slik at det ikke
oppstår grunnbrudd. Nettet legges over en fi-
berduk som forhindrer inntrenging av bløte
masser i kvalitetsmassene i forsterkningslaget.

Høyere oppe i konstruksjonen brukes TG-nettet
for å gi høyere bæreevne og forhindre spordann-
else i veidekket. Mange veier bygges med svært
smal skulder, og dette medfører redusert
bæreevne ut mot kanten. Ett eller to lag med TG-
nett som føres helt ut til veiskråningen kom-
penserer for den manglende sidestøtten, og
sikrer bæreevnen i hele veibredden.

Nye veier

Bygging av veier, så vel som jernbaner og
flyplasser, er langsiktige investeringer, og
det er viktig å velge løsninger som trygger
investeringene på lang sikt. Noen vil si at
man kan redusere på massebruken ved
bruk av jordarmering i konstruksjonen. Vi
velger å si at tilleggskostnaden bidrar til å
sikre økt levetid på konstruksjonen, og
dermed utsette behovet for rehabilitering og
ombygging.

Jernbane

Enkel installasjon og lang levetid

Sterkere veikonstruksjoner med TG-nett



Store deler av det norske veinettet er nedkjørt og opp-
sprukket. Hvert år må mange kilometer vei utbedres. Dette
skjer vanligvis med enkel oppretting og nytt dekke. En slik
løsning skjuler, men løser ikke problemene, og lignende
skader viser seg ofte etter få år. Et TG-nett i bunnen av et
nytt gruslag bryter det gamle skademønsteret, og når et
nytt dekke er lagt har man en løsning som sikrer inves-
teringene over mange år. 

Ved breddeutvidelse av en vei ser man gode resultater når
det legges inn ett eller to lag TG-nett for å "binde sammen"
gammel og ny veikropp. TG-nettet bør alltid legges helt ut
til veikanten, fordi det da bidrar til å opprettholde veiens
bæreevne i hele kjørebanebredden, selv om veien har liten
skulderbredde.

TG NETT

TG nett

Forsterkning/breddeutvidelse av veier

Veier for anleggsarbeid eller skogsdrift
har kortere levetid og ikke så strenge
krav til kurvatur og komfort. 
De må imidlertid ha tilstrekkelig
bæreevne for de påkjenningene de skal
utsettes for.  

Ved å bruke TG-nett i bunnen av vei-
kroppen, eventuelt over en fiberduk
som separasjon mot bløte masser i
grunnen, oppnås bæreevne med et
sterkt redusert forbruk av kvalifiserte
veibyggingsmasser, som ofte må til-
kjøres. 

Anleggs-/skogsveier

Compogrid er et produkt som består av en fi-
berduk med et påmontert TG-nett, slik at det
utgjør både filter og forsterkning. Dette
produktet har sin primære anvendelse i bunnen
av vei- eller jernbanefyllinger over grunn med
dårlig bæreevne. I én rask arbeidsprosess
rulles produktet ut og er umiddelbart klart for
påfylling av forsterkningslagsmasser. Slik
holdes installasjonskostnadene nede.

Compogrid er også svært godt egnet ved bygg-
ing av anleggsveier og andre midlertidige veier,
og ved tildekking av avfallsdeponier.

TG Compogrid

Perfekt ved breddeutvidelse av vei

God total økonomi

God bæreevne på dårlig grunn
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Hva er TG-nett?/Produktinformasjon
TG-nett er fremstilt av polypropylen, gjennom en prosess som in-
kluderer ekstrudering, utstansing og strekking, inntil materialet
får de ønskede geometriske og styrkemessige egenskapene. Det
ferdige produktet kjennetegnes ved:
• Høy mobilisering av materialets styrke allerede ved 

(meget?) lav tøyning, dvs. høy E-modul
• Knutepunkter med høy styrke og stivhet
• Høy styrke i nettets diagonalretning
• Ikke varig deformasjon ved lave tøyningsnivåer, dvs.  

elastisk oppførsel

TG-nett produseres i tre ulike styrker, fra 20 til 40 kN, med en arealvekt på 190-445 g/m2. Nettene leveres i
 rutestørrelser på 33x33, 40x40, 54x54 og 66x66 mm. Nettene leveres i ruller på 3,95 x 50 m.

Geosyntia forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjoner når som helst og uten forvarsel.
Det er den enkelte brukerens ansvar å forvisse seg om at de ovenstående opplysninger er korrekte.
1. Geonettene i listen er CE-merket og blir levert med CE-sertifikat på kundens anmodning.
2. Polypropylen er den polymer som brukes i produksjonen av TG geonett.
3. Alle produksjonsmaterialene er tilsatt 2 % carbon black (= svart fargestoff) for å oppnå økt motstandsevne mot UV-stråling.
4. Nettet skal tildekkes innen én måned etter installasjon. Nettet har, med grunnlag i holdbarhetsvurdering, forventet levetid på 

mer enn 25 år ved jordtemperatur >25 oC og er motstandsdyktig i miljøer med høyt innhold av syrer eller baser.
5. R = armering
6. Alle verdier er gjennomsnittverdier.

Informasjonen som her er presentert er gitt uten ansvar eller forpliktelse og mottakeren er ansvarlig for bruken av den. 

VEIARMERINGSNETT
ProduktbetegnelseStrekkstyrke T¿yning v/maks. Maske?str. Steinst¿rrelse Antall Rulle?str. Diameter Vekt
NRF

(kN) last (%) (mm) (mm) m?/rull (m) rull (m) g/m? nr.
TG 2020S 20x20 15/10 40x40 0?60 197,5 3,95x50 0,35 190 3255022
TG 2020L 20x20 14/8 66x66 20?120 197,5 3,95x50 0,35 190 3255023
TG 3030S 30x30 10/10 40x40 0?60 197,5 3,95x50 0,41 250 3255024
TG 3030L 30x30 11/11 66x66 20?120 197,5 3,95x50 0,41 250 3255025
TG 4040S 40x40 12/12 40x40 0?60 197,5 3,95x50 0,42 495 3255026
TG 4040L 40x40 13/13 66x66 20?120 197,5 3,95x50 0,42 495 3255027
TCG 2020S 20x20 14/8 40x40 0?60 197,5 3,95x50 0,42 380
TCG 3030S 30x30 10/10 40x40 0?60 197,5 3,95x50 0,42 460

MEKANISKE / FYSISKE EGENSKAPER
EGENSKAP Testmet.Metr. enh.TG 2020STG 2020LTG 3030STG 3030LTG 4040S TG 4040L COMPOGRID
COMPOGRID
TGN3 2020S TGN3 3030S
StrekkstyrkeES ISO 10319kN/m 20/20 20/20 30/30 30/30 40/40 40/40 20/20 30/30
Forlengelse v/maks. lastES ISO 10319 % 15/10 14/8 10/10 11/11 12/12 13/13 14/8
10/10
Strekkstyrke v/2 % forl.ES ISO 10319kN/m 10/10 11/11 17/12 15/9 14/15 14/14 10/10 17/12
Strekkstyrke v/5 % forl.ES ISO 10319kN/m 18/18 18/18 27/23 29/20 29/30 29/29 18/18 27/23
Ribbestyrke GRI GG1 kN/m 20/20 20/20 29/29 30/28 42/42 41/41 20/20 29/29
Knutepkt.?styrkeGRI GG2 kN/m 18/18 18/18 27/27 28/25 39/39 38/38 18/18 27/27
Maske�pning M�lt mm 40x40 66x66 40x40 66x66 33x33 54x54 40x40 40x40


