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Bilderna här intill visar Optiloc, en av
våra markstenar med allsidig låsver-
kan. Bildtexten förklarar funktionen
hos en äkta låssten och de fördelar
den har framför vanliga markstenar.

Allsidig låsverkan uppnås genom
att stenarna har kraftiga låsklackar på
alla sidor som griper in i varandra
och skapar ett stadigt ankarförband
med mycket bra lastspridning (bild 1
och 2).

När fogsanden kommit på plats
döljs låsklackarna helt. Resultatet blir
en markstensyta som passar in också
i estetiskt krävande innerstadsmiljöer
samtidigt som den klarar stora
belastningar (bild 3).

Det är välkänt att marksten i
betong är en bra beläggning på tra-
fikytor. Mindre känt är att den
enskilda stenens utformning och
tjocklek har avgörande betydelse
för beläggningens funktion och livs-
längd.

Flera av varandra oberoende
undersökningar och praktiska erfa-
renheter från hela världen pekar på
att marksten med s.k. allsidig lås-

verkan har en mycket god förmåga
att ta upp och sprida ut de stora
laster och krafter som dagens bilar,
lastbilar och bussar ger upphov till.

Denna broschyr tar upp STARKAS

sortiment av beläggningssten för
trafikklass 2 eller högre. För sär-
skilt utsatta ytor, t.ex. vid trafik-
klass 5 eller högre, kan vårt mark-
stenssortiment beställas tillverkat i
en högre betongkvalitet än K 60.

För mer detaljerad information
om marksten som beläggningsmate-
rial hänvisar vi till vår skrift:
”Beläggning med plattor och mark-
sten av betong. Projekteringsanvis-
ningar och rekommendationer”
Svensk Markbetong 1999.

Marksten som beläggning på trafikytor

1. Kraftiga klackar på alla sidor griper
tag i varandra...

2. ...och bildar ett stadigt ankarförband.

3. Den färdiga ytan med fogsandfyllda
fogar.

Dynamiska krafter, rörelser i längsled av trafik, tas upp som rotationskrafter.
Om krafter kan tas upp av tjocka intilliggande stenar minskar påkänningen
på underliggande lager, vilket minskar risken för deformationer.

Trafikriktning

Trafikriktning

L ggning med tunn ste

L ggning med tjock st

Allsidig låsverkan – så här fungerar det

Stenens L-form i kombination med kraf-
tiga låsklackar på alla sidor gör att las-
ter tas upp av flera stenar. Risken för
att vridkrafter ska tippa och skada
enskilda stenar minskar.

Stenens tjocklek och en fylld fog är
också av stor vikt för en fungerande
beläggning.



Classic (den ursprungliga låsstenen)
Classic är förberedd för maskinläggning i fiskbens-
mönster, men kan även läggas i andra mönster.
Kombinerbar med Coloc och Ecoloc. I sorti-
mentet ingår även randsten hel och halv för
användning med Classic och Coloc.

Användningsområden är t.ex. industriytor, över-
gångsställen och parkeringsytor.

Coloc®
Coloc har utvecklats för att tåla stora belastning-
ar med hög frekvens accelerations- och vrid-
krafter. Vinkelformen och tandningen ger
en allsidig låsning och unika bruksegenska-
per. Colocytans lastupptagande förmåga är
väl känd och dokumenterad av flera forsk-
ningsinstitut och en lång användning som
beläggning på mycket hårt belastade ytor.

Optiloc
Har samma bruksegenskaper som Coloc.
Tandningen, som tillsammans med vinkelfor-
men ger stenen allsidig låsverkan, är
gömd på sidorna och den färdigfogade
beläggningen upplevs bestå av kvadrater
och rektanglar i ett spontant mönster (se
även sid 2). Levereras färdig för maskin-
läggning.

Ecoloc
Ecoloc är en s.k. ekologisk beläggningssten. Dess
utformning med perkolationsöppningar gör
det möjligt att konstruera en dränerande över-
byggnad, som samtidigt tål tung belastning.

Ecoloc har samma låsegenskaper och bygg-
mått som Coloc och kan ingå i en Coloc- eller
Classicyta. Levereras färdig för maskinläggning.

Vårt sortiment för trafikytor
Strada
Strada är vårt rektangulära markstensalternativ för
gator och parkeringsytor med måttligt inslag av
tung trafik. Strada är 10 cm tjock och ingår i
Sienasortimentet (2/3:s Siena Storstav).

Strada levereras med stenarna lagda i fiskbens-
mönster, vilket möjliggör kostnadsbesparande
maskinläggning.



TEKNISKA DATA
Rektangulär marksten

Byggmått 176 x 88 mm

Tjocklek 100 mm

Vikt kvm 230 kg

Trafikklass 4

Kvm/pall ca 4,2 m2

Modulmått 1059 x 706 mm

1. Maskinläggning med paketen kant i kant till ett äkta fiskbensmönster
ger låsning även mellan modulerna.
Markerade halvstenar byts ut mot helsten (märkt med 2 i mönstret ovan).
I tomrummen där sten saknas läggs helsten (märkt 1).
Markerad sten nere till höger i varje modul (märkt 3) skjuts ner en halv
stenlängd och då skapas ett utrymme för en helsten som låser med 
intilliggande modul (märkt 4).

2. Maskinläggning med paketen kant i kant utan låsning mellan paketen.
Detta läggningssätt är inte att rekommendera för hårdbelastande ytor
eller ytor med kontinuerlig trafik.

Läggningsmönster och användning:
Som framgår av modulpaketet här intill och läggningsordningen nedan
måste man ta bort halvstenar och ersätta med helstenar samt förskjuta ste-
nen i nedre högra hörnet för att få ett äkta, genomgående fiskbensförband.
På så sätt binds de enskilda paketen samman och man får ett förband utan
genomgående fogar eller linjer.

Siena Strada är avsedd för trafikytor med måttligt inslag av tung, vridan-
de trafik. Vid stort inslag av ”spårbunden” vridande trafik t.ex. bussfickor
och cirkulationsplatser är låssten att föredra.

Antal moduler
för olika bredder/längder

Antal Ger bygg- Ger  bygg-
moduler bredd i mm längd i mm

0,5

1,0 1 060 710

2,0 2 120 1 415

3,0 3 180 2 120

4,0 4 245 2 830

5,0 5 305 3 535

6,0 6 360 4 240

7,0 7 420 4 950

8,0 8 480 5 655

9,0 9 540 6 365

10,0 10 600 7 070

11,0 11 660 7 780

12,0 12 720 8 480

13,0 13 780 9 190

14,0 14 840 9 900

Skala 1:20

Skala 1:10
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Classic

1. Maskinläggning i fiskbensmönster med optimal låsning
Vid maskinläggning lägges modulerna i angiven ordning. Markerat
område handläggs. Markerade halvstenar byts mot helsten för låsning
mellan paketen.

2. Maskinläggning med paketen kant i kant
Fördel: snabblagt. Nackdel: ej optimal låsning mellan modulerna och
inget genomgående fiskbensmönster. Detta läggningsmönster bör endast
användas på ytor som har låg frekvens tunga fordon.

Läggningsmönster och användning:
Som framgår av modulpaketet här intill (Gäller endast 80 mm-stenen. 60
mm-stenen levereras lagd i rakmönster.) och läggningsmönstret nedan 
måste en sten i nedre högra hörnet tas bort för att få ett äkta, genomgående
fiskbensmönster. Byter man dessutom ut de markerade halvstenarna mot
normalstenar binds de enskilda paketen samman.

Classic lagd i fiskbensmönster fungerar, genom tandningen på alla sidor,
som en låssten med allsidig låsverkan. Den är avsedd för trafikytor med
måttligt inslag av tung, vridande trafik (trafikklass 2–4).

Antal moduler
för olika bredder/längder

Antal Ger bygg- Ger  bygg-
moduler bredd i mm längd i mm

1,0 1 130 790

2,0 2 250 1 580

3,0 3 375 2 365

4,0 4 500 3 155

5,0 5 630 3 945

6,0 6 760 4 735

7,0 7 885 5 520

8,0 9 010 6 310

9,0 10 135 7 100

10,0 11 260 7 885

11,0 12 390 8 675

12,0 13 520 9 460

13,0 14 645 10 250

14,0 15 770 11 040

TEKNISKA DATA
Låssten med allsidig låsning (i fiskben)

Byggmått 225 x 112,5 mm

Tjocklek 60 mm 80 mm

Vikt kvm 133 kg 172 kg

Trafikklass 2 4

Kvm/pall ca 9,0 m2 8,1 m2

Modulmått 1125 x 787,5 mm
Skala 1:10

Skala 1:20
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Skala 1:20

Coloc
TEKNISKA DATA
Låssten med allsidig låsning

Byggmått 225 x 225 mm

Tjocklek 80 mm 100 mm

Vikt kvm 172 kg 230 kg

Trafikklass 4 5

Kvm/pall ca 8,1 m2 6,3 m2

Modulmått 1125 x 787,5 mm

1. Maskinläggning med paketen kant i kant. 
Ytan får genomgående linjer, där man i ogynnsamma fall kan få 
förskjutningar. Ingen sten plockas bort.

2. Maskinläggning med paketen förskjutna en stenrad (varannan rad börjar
med handläggning).
Fördel: inga genomgående fogar i körriktningen.

Läggningsmönster och användning:
Genom sin form med oregelbundna sidor i kombination med stenens vin-
kelform, kan Coloc maskinläggas med paketen kant i kant.

Genom att lägga Coloc som alternativ 2 visar (varannan rad börjar med
handläggning) eliminerar man risken för att genomgående fogar i körrikt-
ningen ska orsaka skador. Coloc är den sten i vårt sortiment som bäst kan
ta upp de krafter som tung trafik genererar och bör därför användas där
belastningarna är som störst.

Antal moduler
för olika bredder/längder

Antal Ger bygg- Ger  bygg-
moduler bredd i mm längd i mm

1,0 1 130 790

2,0 2 250 1 580

3,0 3 375 2 365

4,0 4 500 3 155

5,0 5 630 3 945

6,0 6 760 4 735

7,0 7 885 5 520

8,0 9 010 6 310

9,0 10 135 7 100

10,0 11 260 7 885

11,0 12 390 8 675

12,0 13 520 9 460

13,0 14 645 10 250

14,0 15 770 11 040

Skala 1:10
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Skala 1:20

Optiloc
TEKNISKA DATA
Låssten med allsidig låsning

Byggmått 260 x 260 mm

Tjocklek 100 mm

Vikt kvm 230 kg

Trafikklass 5

Kvm/pall ca 6,2 m2

Modulmått 1170 x 780 mm

1. Maskinläggning med paketen kant i kant
Ingen sten plockas bort.

Läggningsmönster och användning:
Optiloc är markstenen för mer estetiskt krävande miljöer som t.ex. inner-
stadens gator och busstråk. Genom sin utformning med låsklackar på
sidorna och vinkelform, kan Optiloc maskinläggas med paketen kant i
kant, under förutsättning att ytan spänns in med stabila kantstöd satta i
betong. Läggning enligt alternativ 2 är att föredra eftersom man då undvi-
ker genomgående fogar i färdriktningen.

Optiloc kan genom sin utformning, med de sinnrika låsklackarna som
”göms” i fogen, på ett bra sätt ta upp laster från tung trafik.

2. Maskinläggning med paketen förskjutna en stenrad (varannan rad börjar
med handläggning).
Fördel: inga genomgående fogar i körriktningen.

Skala 1:10
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Antal moduler
för olika bredder/längder

Antal Ger bygg- Ger  bygg-
moduler bredd i mm längd i mm

1,0 1 170 780

2,0 2 340 1 560

3,0 3 510 2 340

4,0 4 680 3 120

5,0 5 850 3 910

6,0 7 030 4 690

7,0 8 200 5 470

8,0 9 370 6 250

9,0 10 540 7 030

10,0 11 720 7 820

11,0 12 890 8 600

12,0 14 060 9 380

13,0 15 230 10 160

14,0 16 400 10 940



TEKNISKA DATA
Byggmått 225 x 225 mm

Tjocklek 100 mm

Vikt kvm 230 kg

Trafikklass 3

Kvm/pall ca 6,3 m2

Modulmått 1125 x 787,5 mm

Läggningsmönster och användning:
Ecolocstenen har samma byggmått som en Colocsten. Också modulmåttet
är det samma eftersom även de enskilda stenarna ligger orienterade på
samma sätt på pallen.

Härigenom kan Ecoloc även läggas på vissa delar av en Colocyta där det
är lämpligt att låta dagvattnet infiltreras.

1. Maskinläggning med paketen kant i kant
Ingen sten plockas bort.

Antal moduler
för olika bredder/längder

Antal Ger bygg- Ger  bygg-
moduler bredd i mm längd i mm

1,0 1 130 790

2,0 2 250 1 580

3,0 3 375 2 365

4,0 4 500 3 155

5,0 5 630 3 945

6,0 6 760 4 735

7,0 7 885 5 520

8,0 9 010 6 310

9,0 10 135 7 100

10,0 11 260 7 885

11,0 12 390 8 675

12,0 13 520 9 460

13,0 14 645 10 250

14,0 15 770 11 040

Ecoloc

2. Maskinläggning med paketen förskjutna en stenrad (varannan rad börjar
med handläggning).
Fördel: inga genomgående fogar i körriktningen.

Skala 1:20

Skala 1:10
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Vattengenomsläppliga markstenssystem tar upp nederbörden på ytan och
infiltrerar det ner genom konstruktionen.

Vid användning av genomsläppliga markstenssystem måste två
frågor besvaras:
1. Var kan systemen användas, dvs. vilka förutsättningar 

måste uppfyllas?
2. Hur ska konstruktionen se ut för att fungera på lång sikt?

Eftersom vatten skall kunna infiltreras genom överbyggnaden
samtidigt som den är utsatt för belastning, kan inte traditionell vägbygg-
nadsteknik och ballastsammansättning användas. Enkelt uttryckt kan man
säga att den ballast man använder är grövre än normalt och saknar de
finare fraktionerna.

Det finns ingen officiell, erkänd teknik för denna typ av överbyggnader,
men på kontinenten har en konstruktions- och användningspraxis vuxit
fram.

Förutsättningar
Nederbörd och avrinning
Enligt förekommande praxis i bl.a. Tyskland skall en ”dränerande” belägg-
ning klara en beräknad regnintensitet av 270 l/s x Ha. Detta sägs motsvara
ett lokalt 10-årsregn med 5 min. varaktighet.

Var kan en dränerande beläggning användas
Regnvatten och ytavflöde anses som förorenade. Till skydd för mark och
grundvatten får infiltration endast ske:

• utanför vattenskyddsområden.
• vid ett grundvattenavstånd på minst 2 m.
• utan användning av vägsalt vintertid (mikrofloran som ”äter” föroren-

ingar och tungmetaller tål inte salt).

Det finns flera typer av ”dränstenar” avsedda för olika användnings-
områden, från gåytor till körytor upp till högst trafikklass 3.

Då överskottsvatten vid t.ex. skyfall alltid skall kunna breddas av på
ytan bör fallet vara minst 3 %.

Fördelar med ”dränerande betongsten”:
• Minskad belastning på avloppssystemet.
• Vattenbalansen/grundvattennivån i marken kan bibehållas.
• Bättre klimat genom att andelen avdunstat vatten ökar.
• Den bibehållna grundvattennivån gynnar mikroorganismer som kan 

oskadliggöra t.ex. de tungmetaller som infiltreras med regnvattnet.

Ecoloc
• Ecoloc tillhör gruppen ”marksten med perkolationsöppningar” och är 

en allsidig låssten med samma byggmått som Coloc.
• Ecoloc är avsedd att användas vid konstruktion av dränerande belägg-

ningar.
• Ecoloc klarar trafiklast och kan användas på gator och planer upp till 

och med trafikklass 3 (Mark AMA 83, rev. AMAnytt Mark 2/97).
• En beläggning med Ecoloc och rätt överbyggnadsmaterial har en lång-

siktig dränerande förmåga på ca 300 l/s x Ha.

Grundvattenyta

Varför dränerande överbyggnader

Ecoloc på en parkering där linje-
markeringarna görs med vita Classic
som kan integreras i en Ecolocyta.

Ecoloc har samma byggmått som Coloc.



Att tänka på vid projektering
1. Ange typ av marksten och läggningsmönster utifrån ställda 

krav.

2. Ange typ av kantsten och hur den ska förankras. På kör-
ytor med trafik måste kantstöd alltid vara så förankrat att 
erforderligt mothåll uppnås. Se fig. på denna och motstå-
ende sida.

3. Ange kurvan för och typ av sättsand och fogsand.

4. Ange läggningsriktning utifrån ytans utbredning och storlek 
vid maskinläggning. Tänk på att paketen bör läggas tvärs 
körriktningen.

5 Ange startpunkt för läggningen.

6. Ange fall. På kontinenten är minsta tillåtna fall 2,5 % på 
trafikbelastade ytor.

7. Ange jämnhetstoleranser för den färdiga beläggningen.

8. Visa vid behov hur anslutningar mot t.ex. brunnar och 
kantsten skall utföras.

För att lägga marksten på ett kostnads-
effektivt sätt är det viktigt att ta hän-
syn till markstenens modulmått.

När man fastställer ytans utbredning
och den inramade kantstenens place-
ring bör man utgå från de modulmått
som redovisas för vald produkt.
Därmed minimerar man de ytor som
måste handläggas och sparar både tid
och pengar.

Modulmåttet är ett nominellt mått
med i Svensk Standard angivna tole-
ranser. Levererad enhets modulmått
bör därför stämmas av mot nominellt
och kantstenens läge justeras härefter.

En markstensöverbyggnad avsedd
för trafik grundar sig normalt på en
traditionell väguppbyggnad med för-
stärkningslager, ostabiliserat bärlager
och marksten på sättsand. Nedan följer
några punkter som är av vikt vid pro-
jektering och byggande av en väl fun-
gerande markstensbeläggning. Se också
vår skrift: ”Beläggning med plattor och
marksten av betong. Projekterings-
anvisningar och rekommendationer”.
Svensk Markbetong 1999.

Projektering och läggning av marksten

Exempel på anslutning runt brunnen.

Exempel på kantstöd. De kantstöd som alltid inra-
mar trafikytor med marksten, skall sättas i betong.

Exempel på fall och avvattning

Modulmått

M
odulm

ått

Byggmått

Produktmått

Byggmått: Produktens mått lagd med föreskriven fog på 3 mm.
Det är byggmåttet vi redovisar i våra prislistor och trycksaker.

Modulmått: Den enhet (normalt ett pallav) inklusive fogar
som vår läggningsmaskin lägger per lyft.

5
-
1
0
 
m
m

DagvattenledningDagvattenbrunn

> 2,5%

> 2,5%> 2,5%

> 2,5%

Ev. dr nering

Nedstigningsbrunn



Att tänka på vid maskinläggning
1. Mät leveransens modulmått och stäm av mot det nominella som 

använts vid projekteringen.

2. Kontrollera och fastställ startpunkt för läggning.

3. Sätt kantsten på startsidan. Kantstöd för trafikytor skall vara av typ 
grävgatkant och sättas i betong om inte dess stabilitet kan garanteras 
på annat sätt. På kontinenten kompletteras det stabila kantstödet 
med rännstenar i dimensionen 140 x 140 x 140 mm. Dessa sätts också
i betong (se figur) varigenom man även minimerar risken för ogräs-
etablering.

4. Lägg ut eller mät upp provskift. Använd levererad moduls maxmått. 
Mät från startsidans kantsten. Fastställ motstående kantstens läge.

5. Sätt motsidans kantstöd.

6. Börja läggningen. Lägg ej för tätt. Fogen på ca 3 mm ger möjlighet till 
justering av linjerna under läggningen. Genom att före läggningen 
mäta ut och ange vart 5 lavs kommande läge (5 gånger modulbredden
+ ca 10 mm) säkerställs detta.

7. Sprid under läggningen kontinuerligt ut de enskilda stenarna till 3 mm 
fog överallt.

8. Grusa av och fogfyll efter hand som läggningen fortskrider. Undvik 
transport på icke fogfylld yta. Använd rekommenderad fogsand, gärna
STARKAS, som har rätt sammansättning, är torr och förpackad i säck.

9. Kolla kontinuerligt att linjer och tänkta positioner hålls. Justera omgå-
ende vid avvikelse.

10. Innan beläggningen tas i drift rensopas den fogfyllda ytan varefter den 
packas med för använd stentjocklek avsedd vibroplatta. Vibrering görs
diagonalt mot löpfogar. Efter packning (2 överfarter) eftersandas ytan 
med fogsand ännu en gång så att fogarna fylls helt. Låt kvarvarande 
fogsand ligga kvar på ytan. Under trafik komprimeras fogsanden ytter-
ligare och den kvarliggande fogsanden fyller upp den.

11. Under den första tiden, tills fogen blivit stabil, bör ytan hållas under 
uppsikt och fogsanden vid behov kompletteras. Fogarna bör också 
kontrolleras vid vårstädningen av ytan liksom efter mycket kraftiga 
skyfall.

Fogsandskurva enligt Svensk Markbetong.

Vibrering med för vald sten avsedd vibro-
platta.

En av STARKAS läggningsmaskiner.

Exempel på läggningsordning av modu-
lerna vid maskinläggning med Classic i
fiskbensmönster. Sättsandskurva enligt Svensk Markbetong.Kantstöd/rännsten enligt tysk norm.

TROTTOAR

Plattor
Sättsandslager

Bärlager       

GATA

Markstensbeläggning
Sättsandslager

   Bärlager

   Förstärkningslager

   Terrass

Kantsten, 
typ grävgatkant

      Rännsten
      (Rinnensteine 
      140x140x140 mm.)

   
    Betong   

10 cm
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En komplett
leverantör
Betong är en ren naturprodukt. 
Så enkel, men ändå så sofistikerad
och med så många användnings-
områden.

Starka Betongindustrier är en
komplett leverantör av markpro-
dukter i betong. Vi har arbetat
med betong i över 60 år. Under
hela den tiden har vi konsekvent
utvecklat och förfinat vårt hant-
verks- och teknikkunnande, våra
produktionsmetoder och vår pro-
duktionskontroll. 

Vi levererar inte bara färdiga
lösningar, utan har även det kun-
nande som krävs för att ta fram
specialprodukter av olika slag.

Tegelbruksvägen
Box 520

291 25  Kristianstad
Tel 044-18 50 00
Fax 044-18 50 45

Flyingevägen
Box 73
247 22  Södra Sandby
Tel 046-506 00
Fax 046-506 10

Besök oss gärna på www.starka.se


