STENSÄTTARENS BÄSTA KNEP

Starka lösningar
till hela tomten
Om du funderar på att lägga stenar eller
sätta stenplattor i trädgården så får du här
ovärderliga tips och goda råd. Gör Så Här
har följt ett stort projekt med starka
lösningar till hela tomten. I denna artikel lär
stensättaren dig sina bästa knep och visar
hur du anlägger en terrass, reser en mur,
bygger en trappa och gör ett trappsteg vid
dörren. Bara plocka till dig av idéerna. Det
kommer flera i nästa nummer!

■ Terrass

10

■ Trappsteg

■ Stödmur
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FÖRE
Det är tungt att lägga stenar och sätta plattor och materialet är
dessutom ganska dyrt. Därför gäller det att lyckas i första försöket och
resultatet skall dessutom hålla i många år.

I nästa nu

mer:
Så här anläm
gger du
INFART OCH G
ÅNG

■ Trappa

■ Infart

■ Gång

▲
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■ Terrass

1. Få rätt lutning på terrassen
2. Ett fast underlag
3. Plana ut gruset
4. Lägg stenar och plattor på plats

BRA LÖSNING
Rund terrass med fyrkantiga fält
är en överraskande och annorlunda
lösning som skapar ett snyggt mönster.

BRA LÖSNING
Rabatten runt terrassen
har kantats med smågatstenar
av granit för att hålla jorden på plats.
Inte nog med det: utanför denna rad
ligger ytterligare en rad smågatstenar i
nivå med gräsmattan. Då kan man köra med
gräsklipparen ända fram till rabattstenarna.

Exklusiv terrass
på billigt sätt
Det kan bli relativt kostsamt att köpa granit till en stor terrass. Därför
gäller det att vara påhittig, t.ex. genom att blanda den dyra graniten
med billiga betongplattor. Se här hur det görs på ett exklusivt sätt.
Naturligtvis är det tycke och smak som
råder, när man väljer beläggning till en
terrass eller uteplats.
Oavsett vilken stil du föredrar så gäller det att tänka sig för när man väljer.
Visserligen spelar utseendet säkert stor
roll men det viktigaste är på vilket sätt
du använder din uteplas.
Om du t.ex. ofta flyttar stolarna och
borden efter solens vandring, så är det
inte särskilt bra att välja kullersten. Då
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kommer både stolar och bord att vippa,
och samma sak gäller om barnen leker
mycket med trampbilar eller åker rullskridskor på terrassen. Då skall den ju
vara så jämn och slät som möjligt.

Mönster med flera fördelar
Granit från Bohuslän är det snyggaste
som finns när det gäller beläggning. Det
tyckte i varje fall den familj Gör Så Här

har besökt och därför var det givet att en
stor del av uteplatsen och gångarna
skulle bestå av denna svenska granit.
Granit ger ett levande och naturligt
intryck men har nackdelen av att vara lite ojämn på ytan, och eftersom stenarna
inte är lika stora blir beläggningen ofta
lite ojämn.
För att eliminera detta problem valde
man att blanda den äkta graniten med
betongplattor. På så sätt fick man en
jämn yta där stolar och bord står stadigt
samtidigt som man behöll den karga stilen. En annan fördel var att terrassen
blev mycket billigare. Betongplattor kostar knapp en fjärdedel av granit.

Grus och betong
Det är få förunnat att bo i närheten av
ett stenhuggeri, men om du vill ha fatt i
granit, så måste du ändå kontakta ett
stenhuggeri eller en markanläggningsfirma (se även Gula Sidorna).
När det gäller betongplattor blir det liGör Så Här • 13/2004

Gö
där du m r en skiss
a
terrass, rkerar för
gångar
etc.

Planering
När du har skissat färdigt är det dags att göra
en detaljerad och måttsatt ritning.

Skapa överblick med en detaljritning
BRA LÖSNING
Två ingångar till terrassen gör
att man inte frestas att ta genvägen
via rabatterna när man går mellan
terrassen och gräsmattan. Här är nivåskillnaden så liten att man inte behöver något trappsteg.

te lättare. Nästan alla byggvaruhus och
större brädgårdar kan hjälpa dig med
din beställning. En del av dessa byggvaruhus har t.ex. en del på lager.
Det finns flera leverantörer av betongplattor och betongstenar. Se även här
Gula Sidorna för att eventuellt beställa
en produktöversikt. Plattorna kan du sedan beställa på närmaste byggvaruhus
för leverans direkt till dig.
Du kan också beställa grus på byggvaruhuset om du inte föredrar att ringa till
närmaste grustag. Har du en rejäl släpkärra kan du till och med hämta gruset
själv.
När du fått levererat allt material är
du klar att sätta igång. Tror du kanske.
Men stopp ett tag – arbetet måste planeras och det noggrant.
Utöver att göra en ritning så skall förarbetet klaras av. Du måste alltså gräva
ut, plana ut underlaget och plattvibrera
innan stenarna kan läggas. För när underlaget är korrekt utfört ligger stenarna plant – och snyggt – i många år.
Gör Så Här • 13/2004

Noggrann planering lönar sig alltid, oavsett om du har tänkt förändra din gamla
trädgård eller om du planerar för ett nybygge. En plan gör att du slipper nödlösningar, sparar både tid och pengar samt
ger större överblick.
I denna del av arbetet gör du klokt i att
söka hjälp av en trädgårdsarkitekt eller en
markentreprenör. Då kan du få goda och
nyttiga förslag som hjälper dig skapa praktiska lösningar som dessutom är snygga.
Du bestämmer själv hur mycket hjälp
du behöver. Du kan t.ex. nöja dig med
några timmar plus ritningar eller också
kan du få hjälp även med schaktning och
grovplanering av tomten. De ritningar du

får av en trädgårdsarkitet och -specialist är
detaljerade och visar var de olika beläggningarna skall finnas och hur de förbinds
med trappor och gångar.
Betalar du extra får du dessutom ett
förslag på var rabatterna skall placeras och
vad du kan plantera i dem för att de skall
passa ihop med beläggningarna.
Om du föredrar att göra allt arbete
själv, så måste du handla som en yrkesman. Det innebär att alla önskemål skrivs
ner och därefter gör du en skiss över tomten. Markera träd, buskar, hus och andra
fasta saker. När du har skissat färdigt är
det dags för en detaljerad och måttsatt ritning, exempelvis i skala 1:100.

Lite matematik
En måttsatt ritning i skala 1:100 är bra att
ha när du räknar ut hur mycket du skall
köpa av de olika materialen. Och precis
som i skolan delar du upp alla områden
med oregelbunden form i mindre ytor.
Räkna sedan ut storleken på alla små ytor
och lägg ihop summorna.
Tänk på att det alltid blir ett visst spill
när du klipper eller kapar stenar och plattor. Du bör därför fråga leverantören hur
många extra plattor och stenar du bör beställa för att gardera dig mot spillet. Antalet beror framför allt på ytornas storlek
och vilken slags stenar du har valt.
När du vet hur stor ytan är räknar du ut
hur mycket grus du behöver. Ett 15 cm
tjockt lager grus på en kvadratmeter är li-

Stenarna är tunga så be därför leverantören att placera pallarna med stenar
i närheten av var de skall användas.
ka med 0,15 kubikmeter grus. Multiplicera
med antalet kvadratmeter så får du grusets volym i kubikmeter. Men beställ lite
extra grus. Det sjunker när du komprimerar och man gräver ofta lite för djupt.
www.gorsahar.se
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1. Få rätt lutning
på terrassen
När du anlägger en uteplats bör den luta minst 1 cm per meter så att regnvatten lätt rinner undan. Detta fall skall förberedas och det gör du allaredan innan
du lägger stenarna på plats för hela
grusbädden bör slutta.
Om du tar en slang och fyra pinnar till
hjälp så kan du tillrättalägga fallet så att
den färdiga stenbeläggningen har exakt
den lutning du önskar.
Kom ihåg att du inte kan fylla grus i
utgrävningen förrän marken har vibrerats. Se även nästa sida.

1

B
C

D
A

Gör så här
Börja med att knacka ner 4 pinnar i

1 marken cirka 20 cm utanför kanten på

den planerade stenterrassen. Pinnarna skall
sticka upp minst 1 meter.

2

Häll vatten i klar slang (A), som är

2 fasttejpad i den ena änden på en av

pinnarna (B). Gör ett tydligt märke (C) på
pinnen och för nu den andra slangänden
upp och ner längs en av de andra pinnarna.
När vattnet är vid märket (C) håller du slangen stilla och sätter ett märke (D) på stolpen
precis i höjd med vattenlinjen. Gör likadant
med de sista två pinnarna. Om avståndet
mellan pinnarna är stort ber du en medhjälpare kolla den första pinnen.
Bestäm lutningen så här: Om avståndet
3 mellan pinnarna är t.ex. 4 meter så sätter du ett märke (E) 4 cm under de första
märkena (D). Är avståndet 5 meter sätts
märket 5 cm nedanför osv. Spänn linor mellan märkena (C) på de innersta pinnarna och
(E) på de yttre pinnarna. Nu skall du bestämma på vilken höjd stenarnas ovankant skall
hamna. Sätt ett märke (F) på rätt höjd. Mät
nu avståndet mellan C och F och lägg till stenens eller plattans tjocklek. Detta avstånd
kallar vi G och anger avståndet mellan den
övre linan och den färdiga grusbädden. När
du vet hur tjock grusbädden skall vara är det
bara att sätta igång att gräva. Senare kan
du använda måttet G för att kontrollera att
grusbädden kommer på rätt nivå.
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C
F

4 me
ter

Beläggningens
ovankant

D
G

4 centimeter

E

Grusbäddens
ovankant

3

VIKTIGT
Låt marken slutta mot en brunn
När uteplatsen ligger precis utanför huset gäller det att få regnvattnet att rinna bort från huset och ut på gräsmattan
eller en rabatt. Om det däremot finns
en brunn på eller vid terrassen läggs beläggningen naturligtvis med fall mot
brunnen. Tänk då på att det skall vara
fall från alla sidor mot brunnen.

Brunn
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Vanliga stenar
och plattor

2. Ett fast underlag
Det är viktigt att vara noggrann vid planeringen av underlaget för detta skall
vara fast och stabilt. Risken är annars
att underlaget sätter sig och då kommer
stenarna att ligga i vågor.
När du har grävt ut vibreras marken

så att du har helt fast botten. För cirka
var 10–15 cm grus du fyller på plattas
bädden till med en plattvibrator. Om
gruset är mycket torrt bör det fuktas en
aning för det är hopplöst att vibrera gruset om det är för torrt (eller för vått!).

Smågatsten
Som namnet avslöjar är smågatstenar små
gatstenar av granit. Stenens sidor är i regel
nästan lika stora men det är skillnad från
sten till sten. Normalmåttet är 8–12 cm.
Stenarna sätts i tillplattat grus och vibreras
ner på plats till en vågrät yta.

1
3
2

Gatsten
Gör så här
Gräv bort den mjuka matjorden

Lägg nu olika bärlager grus. Om du

1 för du skall ner till hård jord. Kontrolle-

3 har grävt bort mycket matjord kan du

ra att du har grävt ut minst 20 cm under färdig beläggning.

börja med att fylla på ett tjockt lager
väggrus eller samkross. Jämna till gruset och
vibrera det noga. Därefter kan du lägga ett
10–15 cm tjockt lager grus 0–16 mm innan
du lägger 3–5 cm tjockt lager av det fina
läggningsgruset som har mindre partiklar,
0–8 mm. Detta vibreras mycket lätt.

Platta till marken med en plattvibra-

2 tor för att få ett både hårt och platt

underlag för gruset. Om marken sätter sig
sjunker stenarna i beläggningen.

Gatsten är av granit och stenens sidor är i
regel lika stora men det är skillnad från
sten till sten. Höjden är mellan 10 och 20
cm, bredden 10–15 cm och längden 10–20
cm. Ytan är relativt skrovlig och stenarna
är därför bäst som kantsten eller på en infart. På en uteplats är de inte så bra för
utemöblerna har svårt att stå rakt.

Betongsten
Stenar av betong är väsentligt billigare än
naturstenar. Betongstenar finns i många
färger, storlekar och utföranden. Du kan
med andra ord hitta stenar som passar
perfekt till ändamålet. För att stenarna inte skall se för »fyrkantiga» ut trumlas de
efter tillverkningen så att hörnen slås av
och kanterna blir lite ojämna. Det går fort
och är ganska lätt att lägga betongstenar
på en jämn grusbädd. Efter plattvibrering
får du en helt slät och fin yta.

TIPS

Terrassen börjar att ta form. Lägg märke
till att terrassen avslutas mot rabatten med
en bård av dubbla smågatstenar.
Gör Så Här • 13/2004

Går mönstret upp?
Ett gott råd: gör alltid en provläggning
av ett eventuellt mönster för då har du
chans att se om de stenar du har tänkt
att använda också passar ihop. Här går
det 3 smågatstenar på 1 betongplatta.

Betongplattor
Plattor är släta, fyrkantiga och tunnare än
betongstenar men plattorna har större
yta. Till en uteplats räcker det med 5 cm
tjocka plattor. Till en infart bör plattorna
vara 7,5 cm eller mera för att de skall tåla
tyngden av din bil. Har du lastbil skall plattorna vara ännu tjockare.
www.gorsahar.se
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2

3

4

3. Plana ut gruset
Det översta skiktet grus – sättgruset –
skall ligga absolut plant så att stenarna
också hamnar plant. Om du lägger ett
par rör med 20–25 mm diameter i sidorna och sedan drar av gruset med en lång
rak bräda så får du en plan bädd. Du
kan nöja dig med endast fyra pinnar och
två linor, men vi rekommenderar varmt
att du sätter upp flera pinnar och drar
flera linor. Det underlättar!

Gör så här
Knacka ner flera pinnar i marken
1 och sätt dem så att avståndet mellan
dem är högst 2 meter.

1

Fyll på sättgrus så att rören täcks

Spänn linor mellan pinnarna.

2 Linorna skall sitta på samma höjd som

4 och dra sedan ut gruset med den långa

raka brädan. Dra brädan i sicksack längs
med rören så att gruset följer med och hamnar i nivå med rören. Fyll igen eventuella
svackor och dra ut gruset igen. När du är
klar lyfter du upp rören försiktigt och fyller
igen hålen efter dem med grus.

ovansidan av den kommande beläggningen.
Justera linorna så att du får ett fall.
Lägg rören, som du senare använder

3 som nivåhållare, i grusbäddens sidor.

Avståndet från rören till linorna skall vara
exakt lika med tjockleken på stenarna.

4. Lägg stenar och plattor på plats
Äntligen! Nu har du avslutat förarbetet
och det är dags att lägga stenarna på
plats. Börja med hela stenar, t.ex. längs
fasaden, så att du slipper skära till stenarna. Spänn en lina vinkelrätt mot den
första raden och lägg en rad stenar åt det
hålet också så att du har något att styra
efter. Undvik att gå på grusbädden. Försök att gå på de stenar du lagt ut.

1

5

4
3

Gör så här
Plattorna och stenarna läggs i små

1 områden i sänder på den släta grusbäd-

den. Lägger du betongstenar bör du blanda
från olika pallar eftersom det kan vara
färgskillnad mellan stenarna. Skjut ihop
stenarna men inte mer än att det blir en
springa mellan dem för fogsand.
Var extra noga med kanterna

2 så att de yttre stenarna inte ger med sig

och lossnar. Det är därför smart att avsluta
med en rad av större stenar som sätts i
jordfuktig betong.
Fyll fogarna med fin fogsand som

3 passar till den valda beläggningen.

Häll sanden på stenarna och borsta ner den i
fogarna med en sopborste.
16

Kör med

4 plattvibra-

torn på stenarna
så uppnår du tre saker.
Ytan blir alldeles plan, sanden i fogarna komprimeras
så att dessa blir ännu tätare och
stenarna ligger stadigare eftersom
det pressas upp sättgrus mellan dem.

2

Fyll igen fogarna i flera omgångar tills

5 de är helt fyllda. Vänta inte för länge

för du får du problem med ogräs. Om fogsanden är fuktig är det svårt att få ner den i
fogarna. Då kan du som en nödlösning hälla
vatten i sanden och sedan låta den »rinna»
ut över terrassen. Använd inte för mycket
vatten för det kan skada grusbädden.

VIKTIGT
Ingen fiberduk under stenarna
Det har blivit vanligt att lägga en fiberduk under stenbeläggningar för att hålla myror och ogräs borta. Den skall bara
inte ligga under stenarna. Lägg den
längre ner – under grusbädden. Om duken ligger under stenarna kan det inte
tränga upp sättgrus mellan stenarna och
låsa dem när du kör med plattvibratorn.
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■ Trappsteg vid dörr

Sand
och grus
Bärlagergrus

BRA LÖSNING
Det är lätt att lägga smågatsten i bågar eftersom
fogarna kan justeras en
aning i bredden utan att
det syns.

BRA LÖSNING
Till steget har vi använt
samma slags stenar som
finns i mönstret på terrassen.

BRA LÖSNING
Svängda kantstenar av granit
gör det lättare att avsluta trappsteget med en mjuk båge.

Bärlagergrus (0-40) består
av sand, grus och stenpartiklar som är mellan 0 och
40 mm i diameter. Det innebär att innehållet i gruset
varierar från pyttesmå
sandkorn till 4 cm stora stenar. När partiklarna har olika storlek blir det lättare
att komprimera gruset med en plattvibrator. Bärlagergrus innehåller normalt inte
krossprodukter eller återanvänd betong.

Sättgrus

Husets visitkort
Trappsteget utanför dörren är en detalj man lägger märke till.
Därför lönar det sig att anstränga sig med trappsteget.
Här har trappsteget utanför terrassdörren en praktisk betydelse. Det utjämnar
nivåskillnaden mellan terrassens stenbeläggning och golvet i allrummet. Det

D
C

B

A

har dessutom en dekorativ betydelse och
eftersom det syns mycket tydligt lönar
det sig att försöka få det så snyggt som
möjligt.
Det är givet att trappsteget skall byggas upp av samma material som har använts till stenbeläggnignen. Eftersom
detta trappsteg inte är så stort valde
man att använda smågatsten till hela
ytan. Är steget stort kan man ju blanda smågatstwn med betongplattor precis som på terrassen.
Med tanke på att trappsteget
har så många öppna fogar är det
viktigt att det får ett fall bort
från huset. Här är lutningen 1,5
procent och det motsvarar 1,5
cm per meter. Utan detta fall
skulle vattnet kunna orsaka
frostsprängningar på vintern.

Gör så här
Lägg först ett skikt bärlagergrus

1 (A) och det skall vara 15–40 cm tjockt.

Hur tjockt det skall vara beror på hur mycket
matjord som du har grävt bort för att komma ner till fast jord. Tvingas du använda
mycket grus kan du först lägga krossgrus eller förstärkningsgrus.
Sätt de halvrunda kantstenarna (C) i
2 ett 10 cm tjockt lager jordfuktig betong
(B). Lägg märke till att kantstenarna skall
tryckas ner så mycket att de står stadigt och
håller smågatstenarna (D) på plats.
Gör Så Här • 13/2004

Lägg nu smågatstenarna (D) och

3 även dessa sätts i jordfuktig betong (B).

Börja utifrån med läggningen och se till att
en fog i den ena halvcirkelformade raden
inte är genomgående till nästa rad. Om det
är nödvändigt kan du hugga av lite från stenarna med handslägga och mejsel. Det ser
nämligen inte snyggt ut när smågatstenar
har delats med vinkelslip.
Beläggningen på gången, infarten,

4 terrassen eller uteplatsen kan nu läggas

ända fram till trappsteget.

Sättgrus är finare än bärlagergrus eftersom de största
partiklarna bara är 8 mm
stora. Gruset kallas även betonggrus. Innan gruset fördelas skall underlaget vara
helt plant. Lägg gruset i ett
cirka 3–5 cm tjockt skikt.

Fogsand (mursand)
Man skulle kunna tro att ju
finare grus och sand man
använder till fogarna, desto
bättre är det. Men det
stämmer inte. Om du väljer
torkad och tvättad sand så
är kornen nästan homogena och kan därför inte binda varandra. Partiklarna i
mursand är skarpa och ojämna och kan
därför binda bättre. Välj gärna en fogsand
som matchar stenarna.

Betong och bruk
Jordfuktig betong
Om du vill att stenarna skall stå extra stabilt så sätter du dem i en jordfuktig betongblandning. Ta en del cement och fem
delar grus och häll inte i mer vatten än att
blandningen bara blir lätt fuktig. Du skall
lätt kunna forma en boll av betongen
utan att den ändrar form. Ta hellre för lite
vatten än för mycket.
Specialbruk
Ett specialbruk som Multilim kan med fördel användas när du staplar stenarna på
varandra. Lägg på bruket med tandspackel (det minskar risken för överdosering)
och ta genast bort överflödigt bruk.
www.gorsahar.se
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■ Stödmur

BRA LÖSNING
Stödmuren kompletteras med en
rad kantstenar i nivå med gräset,
precis som runt terrassen. Kantstenarna
underlättar när du klipper gräs
samtidigt som de har en dekorativ
effekt framför muren.

Avsluta slänten
med en stödmur
Du kan resa en mur överallt där du vill undvika att marken rör sig.
Men det är viktigt att muren utförs på rätt sätt för att tåla trycket.
Det är inte ovanligt att även nya murar
måste rivas ner, och anledningen är att
marken bakom har tryckt ut några av
stenarna. En annan orsak är att det kan
ha samlats vatten i marken bakom muren och vattnet har tvingat muren att ge
med sig.
När du reser en mur är det därför viktigt att göra det rätt från början. På nästa sida visar vi i detalj hur det går till.
Du får dessutom här ett par goda råd:
■ Muren skall stå stadigt – dvs. den skall
ha en rejäl sockel. Om muren skall bli
t.ex. 100 cm bör du gräva ut för en sockel på 90 cm under marknivå och stabilisera med betong.
■ Det får inte samlas vatten bakom mu18

ren. Lägg helst en dränering på »ovansidan» av muren så att vattnet kan rinna
undan. Är muren 120 cm eller högre bör
du alltid dränera runt den.
■ Muren skall luta mot sluttningen för att
kunna ge ett mottryck. Erfarenheten visar att en mur på 100 cm bör luta 12 cm.
Det låter mycket men tänk på att muren
då blir en del av sluttningen. En sådan
lutning innebär en förskjutning på cirka
1 cm för varje skift du lägger om du använder 7 cm tjocka stenar. Om muren är
högre än cirka 120 cm bör du ev. gjuta på
»ovansidan» samt armera. Det beror på
hur brant sluttningen är, hur muren
byggs upp, vilken sten du använder osv.
Fråga en yrkesman till råds!

TIPS
Kolla lutningen
med ett hemmagjort
verktyg
Detta praktiska och
ganska påitliga redskap eller verktyg hjälper dig att kolla lutningen på stödmuren.
Såga till en trekant med önskad lutning
(vinkel) i förhållande till lodrätt och tejpa fast ett vattenpass på brädan, så har
du ett nyttigt verktyg.
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Former
och mönster
Modulmått
Det finns både kvadratiska och rektangulära stenplattor och de levereras i flera olika storlekar. Samtliga storlekar ingår på
ett eller annat sätt i några moduler och
det är viktigt att välja stenar från samma
modul för att kunna kombinera dem.

F

Modulmått 40 cm
40

C

B

E

40

Modulmått 50 cm
50

D
A

50

Modulmått 60 cm
60

60

Flera enkla mönster
Gör så här
Gräv en ränna så djup att du kommer

1 ner till fast underlag, dvs. ta bort all

matjord. Fyll sedan minst 15 cm betonggrus
(0–16mm) (A) i rännan och ut i sidorna.
Lägg ner en dränering (B) bakom

2 muren och packa in det i grovt grus

(singel 8–16 mm). Röret skall ha ett fall på
minst 5 mm per meter mot en uppsamlingsbrunn eller mot ett annat rör.
Lägg den första stenraden (C)

3 i 5–10 cm jordfuktig betong (D). Tryck

fast stenarna ordentligt och kolla att de
ligger vågrätt. Om du också vill lägga kantstenar (E) längs muren får du räkna med att
nästa dag knacka bort lite betong när
stenarna läggs. Det kan nämligen vara svårt
att lägga stenarna samtidigt eftersom du
inte vet vilken nivå marken hamnar på.

Murad stödmur
I stället för att bara stapla betongstenar
på varandra kan du mura upp dem med
murbruk mellan varje skikt. Då kan du
nöja dig med en mindre lutning samtidigt
som stödmuren liknar en traditionellt
murad vägg eller mur. Fogarna kan vara
upp till 15 mm tjocka.
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Stryk multifix (limbruk) ovanpå den

4 första stenraden (C) och lägg nästa

rad stenar på plats. Se till att dra in dem en
bit från kanten och kolla att de ligger
vågrätt. Stryk lim på stenarna och fortsätt
sedan med nästa rad osv.

När du lägger stenar och plattor finns det
flera mönster att välja bland. De vanligaste är fiskbensmönster, löpförband och parkettmönster och de kan varieras på flera
olika sätt. Löpförband och parkettmönster
brukar rekommenderas till terrasser medan infarten med fördel kan läggas med
fiskbensmönster. På teckningarna nedan
visar pilarna åt vilket håll man bör köra på
beläggningen. Vill du se flera mönster så
finns de på www.starka.se
Fiskbensmönster

När du på detta sätt har murat 3–4 skift
5 (»lager») är det dags för en paus. Låt
multifixet få härda till nästa dag. Då
först kan du fylla grus bakom muren samt
stampa till gruset mot muren.

Parkettmönster
Löpförband

Lägg en fiberduk (F) ovanpå gruset

6 innan du fortsätter att lägga nästa sten-

rad och fyller upp med matjord bakom stödmuren. Fiberduken förhindrar matjorden
från att sjunka ner i gruset och där täppa
igen så mycket att den dränerande effekten
med grus och dräneringsrör försvinner.

Starka fogar
med flera uppgifter
Fogarna mellan betongstenar och betongplattor bör vara cirka 2 mm. Blir fogen smalare kan du inte få ner fogsand
mellan stenarna och då kan stenarna börja röra sig och skava i hörn och kanter. Blir
fogen bredare än 5 mm stöttas inte stenarna tillräckligt.
Fogen eliminerar också eventuella
ojämnheter på stenarna och gör det möjligt att lägga dem snyggt.
www.gorsahar.se
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■ Trappa
BRA LÖSNING
Stödmuren fortsätter en bit upp i
trappan där den fungerar som a
vgränsning samtidigt som den
stöttar trappan i sidled.

Trappan tål både
kyla och vatten
Om du vill att din trappa skall förbli stadig i många år så skall den
byggas upp på rätt sätt. Se här hur stenarna skall läggas.
Betongstenar kan med fördel användas
för att bygga upp en trappa. Det går lätt
att arbeta med stenarna. De är starka
och de håller hur länge som helst. Men
trappan skall ändå byggas upp på rätt
sätt. Lägger du stenarna fel är det risk
att tjälen skadar trappan eller att vatten
får den att sätta sig.
Trappor är mycket utsatta eftersom
det ofta rinner vatten i dem och vattnet
letar sig då in i springor och fogar. På
vintern fryser vattnet till is och utvidgar
sig. Stenarna skjuts då åt sidan och om
stenarna inte har låsts så kommer de att
ge med sig och trappan fördärvas. Se på
nästa sida hur stenarna i en trappa kan
låsa varandra.
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Stegen i en trappa byggs uppp på ett
speciellt sätt men vatten kan ändå orsaka problem. Det är framför allt i långa
perioder med mycket regn som vattnet
kan tränga in under trappan och mjuka
upp marken så mycket att denna rör sig.
Ett stort vattentryck i sluttningen kan
också få trappan att sätta sig.
Problemet med vattentryck är förstås
värst i områden med lerjord. Men det går
att gardera sig. Du kan lägga en dränering under trappan (se ritningen).
Om trappan är mer än en meter i stigning så bör du absolut dränera. Är trappan lägre gäller det att veta hur fast och
stabil jorden är för det är det som avgör
om du skall dränera.

Inte så här!
Stenarna har bara staplats på varandra
och det resultar i långa genomgående
fogar i trappan. Även om du skulle mura eller limma ihop stenarna är det stor
risk att trappan frostsprängs eftersom
det tränger ner vatten i fogarna, och
när stenarna inte har låsts i varandra
lossnar de av frosten.
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Verktyg
och maskiner

Gör det rätt
Trappan är bara ett exempel
på hur du kan skapa en
konstruktion där stenarna
låser varandra. Du
kan använda
samma princip
till trappor med
annan form och
som byggs upp
av andra stenar.

Stenkap
Om du måste kapa många
stenar, och inte kan beställa
dem i mått som passar, lönar det sig att hyra en stenkap eller stenklipp. De är
visserligen dyra, 350 kr per
dag eller en tusenlapp i
veckan, men underlättar arbetet enormt.

G
E

F

D
B

C

Vinkelslip
A

Gör så här
Gräv ut för trappan. All matjord skall

1 bort så att du kommer ner till fast un-

derlag. Försök att gräva med samma lutning
som trappan kommer att få.

Blanda jordfuktig betong (E) och

4 lägg på ett 5–10 cm tjockt lager ovanpå

gruset. Du skall sätta stenarna i betongen.
Bygg upp trappan och börja nerifrån.

Lägg en dränerande bädd (A) av
2 singel eller makadam i botten och lägg
även ett dräneringsrör (B) i bädden. Röret
skall ha ett fall på 5 mm per meter mot uppsamlingsbrunn eller rör. Lägg en fiberduk (C)
ovanför singelbädden så att det inte tränger
ner fin sand till dräneringsröret.
Fyll betonggrus (D) ovanpå singel3 bädden. Det skall vara minst 15 cm
tjockt. Om du har grävt ut djupt kan du
komplettera med grövre grus eller makadam under betonggruset. Kom ihåg att platta till bäddarna ordentligt.

Matematisk formel
skapar god rytm
Om du vill vara riktigt säker på att den nya
trappan skall kännas behaglig att gå i, så
bör du följa en gyllene regel för trappans
steg. Det handlar nämligen om att höjdskillnaden mellan planstegen X skall anpassas
efter ett normalstort kliv. Förhållandet till
steghöjden Y blir då enligt denna formel:
X + 2Y = 63 cm
Denna formel gäller för de flesta normallånga människor. Är ni kortare heter formeln i stället X + 2Y = 50 cm. Är ni längre
används denna formel: X + 2Y = 70 cm.
Lägg dock märke till att steghöjden (Y)
inte är lika med sättstegets höjd (A) och det
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5 Börja med den första raden sättsteg (F)

Om du har en vinkelslip och
skaffar en diamantkapskiva
till den, så kan du till och
med skära tunna skivor av
en sten. Vinkelslipen är ett
alternativ till stenkapen om
du inte skall kapa många
stenar. Kom ihåg att använda skyddsglasögon, hörselskydd och ansiktsmask.

och pressa ihop stenarna med multifix mellan. Fortsätt sedan med stenarna till det
första plansteget (G). De skall också limmas
ihop. Fortsätt steg för steg …
6 De yttersta stenarna i trappan skall

låsas och det gör du genom att trycka fast
dem i jordfuktig betong. Stenarna skall förstås dessutom limmas ihop. Man brukar alltid avsluta en trappa med vanger, och stenarna i dessa skall förstås också sättas fast i
jordfuktig betong. Vangerna kan som här
ersättas av stödmurar.

Stamp
Detta nästan ålderdomliga redskap
kan vara nyttigt för att banka envisa stenar på plats. Borra ett genomgående hål för en rundstav och använd den som handtag.

Plattvibrator
X

A

Y
B

beror på att varje steg har en svag lutning
(B) på 1–1,5 cm för att regnvatten skall
kunna rinna bort.
Erfarenheten visar att en lång trappa inte bör ha större steghöjd än 16 cm för då
kan det bli besvärligt att gå i trappan.

Ingen stensättning utan en plattvibrator.
med den komprimerar du marken och
gruset samt vibrerar ner alla stenarna på
jämn nivå i sättgruset. Du kan hyra plattvibratorn för cirka 300 kr per dygn, men välj
en ganska tung modell. De lätta maskinerna har en tendens att
»hoppa jenka» på stenarna
och det är inte så bra. Om
du väljer en tung modell
måste du en kompis som
hjälper dig att lyfta för den
väger minst 200 kg. Skydda
ev. stenarna med en plastplatta under vibratorn. Bearbeta inte stenarna mer
än högst 2 gånger.
www.gorsahar.se
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