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Lägga utegolv?
Funderar du på att lägga plattor i din trädgård? Drar du dig för det för att det verkar svårt, jobbigt eller
dyrt? Jag ska väl inte sticka under stol med att det inte precis är ett arbete man gör på en ledig eftermiddag,
knappast heller för en veckopeng. Men det behöver inte innebära någon allt för stor ansträngning för vare
sig rygg eller plånbok om man bara gör rätt. Men vad är då rätt? Finns det en metod som är allom giltig
eller är det som med det mesta annat att det finns lika många sätt som utövare? Jag vågar nog påstå att det i
alla fall finns några regler som är gemensamma och som man, för att få ett bra resultat, bör följa. Jag ska
här försöka bena ut begreppen och komma med lite handfasta tips och råd.
Vem gör jobbet?
En möjlighet som jag tror att många inte ser eller väljer bort därför att de tror att det är för dyrt, är att låta
någon annan göra hela eller delar av arbetet. När det gäller andra arbeten som ska utföras i hemmet är det
självklart att kontakta en fackman. Det kan handla om allt från att byta köksinredning till att lägga nytt tak.
Men när det handlar om trädgård tycks alla ha en uppfattning att det är något man ska klara av själv, som
om det är skamligt att be om hjälp med trädgården. Vad är skillnaden?? Det finns specialister på allt som
har med trädgård att göra precis som det finns specialister på att lägga rör. Varför inte utnyttja den
kompetensen? Många tycks också anse att trädgård är något man får på köpet om man skaffar hus men att
den inte får kosta något. Man kan höra människor nästintill skryta med dyra inköp. Det kan vara en ny TV
med den senaste tekniken för 40 tusen eller ett matsalsmöblemang för 15. För att inte tala om vad bilar
kostar! Men aldrig hör man någon med belåtenhet säga att de köpt växter för 18 tusen eller plattor för
samma summa. Om det handlar om utrustning i trädgården är det i så fall fråga om en pool för bra mycket
mer pengar är så. Nej, så fort det handlar om trädgård så beklagar sig folk över hur dyrt allt är.
Men nu spårade vi visst ur lite. Det var kunskapen det skulle handla om. Det finns två yrkeskategorier
jag tänker på: landskapsarkitekter till att planera trädgården och trädgårdsanläggare till att utföra den. I
båda fallen är det ni som avgör hur omfattande deras arbete ska vara.
Vad beträffar landskapsarkitekten behöver det inte handla om en detaljerad ritning över hela trädgården
med fullständig växtförteckning. Man kanske är behjälpt av en enklare skiss över en del av trädgården eller
kanske bara behöver få ventilera lite tankar och idéer. Många trädgårdsägare har gott om idéer men har
inte tagit ett helhetsgrepp över trädgården. Låt då landskapsarkitekten göra det jobbet. De är betydligt
bättre på det än de flesta av oss.
När det handlar om trädgårdsanläggaren gäller också att de inte behöver utföra hela arbetet. Varför inte
leja bort den tråkiga och framför allt arbetsamma delen att gräva ur och transportera bort materialet? Det är
många timmar man kan spara in på det viset och visst kan man ha roligare saker för sig? Dessutom kostar
det idag ofta att lämna jord eller schaktmassor på tippen för privatpersoner, om de ens tar emot det, medan
yrkesfolk tar hand om det själva eller har kontakter vilket kan ge bättre priser. När det gäller massor som
ska bort kan man fundera på om man kan använda de på något sätt i trädgården för att slippa transportera
bort dem. Kanske en kulle eller en upphöjd plantering kan vara en lösning?
Plattor eller marksten?
Det finns ett näst intill oändligt utbud av material, storlekar och ytstrukturer att lägga på mark. När det
gäller utförandet skiljer det sig en del mellan olika material så för att undvika missförstånd gäller dessa råd
enbart betongsten.
Vi kanske ska reda ut vad skillnaden mellan plattor och marksten är också. För att inte behöva gå in på
teknikaliteter kan man enkelt säga att en platta är kvadratisk och lite större, t ex den vanliga 35x35-plattan.
En marksten däremot är (oftast) rektangulär och mindre i storlek.

Om man planerar att lägga markbetong någonstans i trädgården finns förmodligen även en tanke bakom
vad gäller funktionen. Handlar det om en gång, en yta att ställa cyklarna på, en terrass, en garageuppfart o
s v. De olika produkterna lämpar sig mer eller mindre väl beroende på hur ytan ska användas.
Gångar
När det gäller gångar i trädgården är det första man bör tänka på att man lägger gången där man går, vilket
kan låta självklart. Det är förvisso snyggt med gångar som svänger hit och dit men det är tyvärr så att
människan är ganska lat av naturen, vilket innebär att hon nästan alltid väljer den kortaste vägen. Hur
snyggt är det om man har en vällagd gång som inte används och en upptrampad gräsmatta intill istället?
Om man anlägger en helt ny trädgård vid ett nybyggt hus är det därför väl värt att vänta ett tag och se hur
man rör sig i trädgården innan man anlägger gångarna.
Men om man faller för den svängda gången och den är motiverad så bör man använda sig av mindre och
långsmala stenar eftersom de är enklare att svänga med för att få en mjuk form. En trädgårdsgång som
enbart ska trafikeras av en person i taget behöver knappt vara bredare än 70 cm till skillnad från en gång
som t ex går upp till entren och där man kanske vill att två eller tre personer ska kunna gå i bredd. Det är
kanske inte någon lyckad inledning på en fest om gästerna tvingats kliva ut i rabatten med pumps eller
nyputsade lågskor? Ibland behöver man inte lägga en hel gång utan kan nöja sig med trampstenar. Man
kanske bara vill markera att "den här gången leder till trädgårdsskjulet" eller " ta gärna några kliv in i
rabatten och lukta på rosorna men kliv inte på växterna". I så fall passar det alldeles utmärkt att använda
lite större, kvadratiska plattor. Tänk på att större delen av foten bör få plats på plattan och att alla inte har
storlek 34. Man brukar uppskatta en normal steglängd till ca 64 cm vilket innebär att det är det måttet som
ska vara från centrum till centrum på plattorna.
Terrasser
Terrassytor är betydligt enklare eftersom man där kan välja vilken form på plattor eller marksten som
helst. Först av allt ska uteplatsen, i likhet med gången, ligga där den kommer att användas. Det vanligaste
är att man placerar den på den soligaste platsen i trädgården men tänk på att det under soliga somrar även
finns behov och önskan om skugga. Det bästa är givetvis flera uteplatser som fungerar vid olika tider på
dygnet.
Nästa sak att tänka på är att göra den tillräckligt stor för att rymma alla personer eller planerade
aktiviteter. Här kommer återigen ett varningens ord: överdriv inte. Det är då lätt att det blir en betongöken
med ett övergivet möblemang i ett hörn. En regel är dock att man ska kunna röra sig ledigt runt bordet och
stolarna. Varken gästen eller värdparet blir glada över snedsteg ut i planteringar. Det känns dessutom inte
bra att sitta för nära en rabatt. Känslan av att när som helst tippa över kanten är inte behaglig.
Formen på ytan är också viktigt. En helt fyrkantig yta ser oftast både större och framför allt tråkigare ut än
en som är rundad eller har lite roliga vinklar och vrår. Många drar sig för runda former eftersom det
innebär en del kapningar och därmed merarbete men det tycker jag är onödigt. Det enklaste sättet att kapa
sten är med en plattklipp. De finns att hyra hos företag som hyr ut både små och stora maskiner. Med en
bra plattklipp kapar man utan större fysisk ansträngning allt från sten till större block. Stenen blir dock
gärna lite "fransig" i kanten med en plattklipp så om man ställer större krav på utseendet rekommenderar
jag istället att hyra en el- eller bensindriven stenkap med diamantklinga. Då får man en helt rak snittyta.
Det är dock ett ganska bullrigt och dammigt jobb så ett tips är att stänga fönster och dörrar och se till att
det inte blåser den dagen för det kan fresta på grannsämjan. Om man vattnar stenen under tiden man kapar
eller får tag på ett kapbord med vattenbalja minimerar man dammet.
För att liva upp en terrass kan man också spränga in lite växtlighet lite här och där. Att bara ta upp en
platta och plantera taklök istället kan lyfta hela uteplatsens utseende. Formen på de produkter man väljer
spelar också stor roll för ytans utseende. En stor yta med enbart 35x35-plattor kan framkalla torgskräck
men till rätt hus och miljö blir det pampigt istället. Man ser ofta hur det har blandats friskt med olika
färger med förödande resultat. Däremot är det inte lika vanligt att blanda olika storlekar vilket oftast blir
betydligt roligare. Generellt kan man nog säga att en yta belagd med enbart en storlek på sten eller plattor
har en tendens att bli tråkig. Är det fråga om en stor yta blir den dessutom ofta helt död. Så var inte rädda
att blanda!

Man kan också använda produkter i olika storlekar för att markera olika ytors användning. Ytan under
grillen kan få en storlek på plattor eller sten, platsen där man sitter en annan och övrig yta en tredje.
När det gäller färgen på produkten är det oftast husets färg som avgör. Har man en neutral färg på huset
kan man ju alltid klatscha till det med en färgad sten men med ett färgat hus gör man nog bäst i att tona
ner färgpaletten. Om man väljer att blanda olika färger gör man bäst i att i alla fall hålla sig till en
färgskala.
Garageuppfarter
När det gäller parkeringsplatser eller garageuppfarter är det en speciell faktor som spelar in, nämligen
belastningen. En bil väger inte så mycket men om man tänker sig att bilen kör in och ut från
garageuppfarten ett antal gånger varje dag året om blir det till slut många kilo. Ni har säkert sett ett antal
uppfarter med tråkiga hjulspår och trasiga plattor. Kan man då avhjälpa detta? Ja, till viss del i alla fall.
När det gäller spruckna plattor är lösningen helt enkelt att inte lägga plattor. Plattor lämpar sig nämligen
inte att köras på. Det gör däremot marksten som med sin storlek och form har en större förmåga att ta upp
laster än plattornas kvadratiska. Om man tänker sig en garageuppfart där man dessutom måste svänga för
att kunna parkera eller köra in i garaget har vi ytterligare en belastning, nämligen vridmomentet. I sådana
fall är det viktigt att lägga markstenen i ett mönster som gör det svårare för stenen att förflyttas nämligen
fiskbensmönster. (Ett fiskbensmönster läggs alltid mot körriktningen.) Man kan också välja s k låsstenar
som är speciellt framtagna för ytor med stora belastningar och där det förekommer många vridmoment.
Classic är ett exempel på låssten. Vad beträffar hjulspår i beläggningen är det helt och hållet underarbetet
som är avgörande. Har man gjort underarbetet ordentligt efter konstens alla regler så får man helt enkelt
inga hjulspår.
Kanter
En uteplats eller en gång vilar på ett väl packat och stabilt underlag. Man gör dessutom grundläggningen
något större än själva stenytan för att kanterna ska ligga stadigt. Ändå finns det anledning att stabilisera
kanterna ytterligare, framför allt när man använder marksten. Plattor är ju större och upptar en större yta
och ligger därmed stadigare. Den yttersta stenraden gränsar ju ofta mot jord i form av plantering eller
gräs. Jord är ett mjukt material som lätt ger efter för belastning. Det märker man inte minst om man kör
bil över en gräsmatta. Man ser ofta att kanter tenderar att sjunka ut i gräsmattan eller rabatten. Man kan
säga att kanten har två funktioner: dels ska den låsa in stenbeläggningen och dels ska den hålla jorden i
rabatten på plats. Det finns därför all anledning att tänka efter hur man gör kanten.
Det enklaste, vanligaste och kanske snyggaste (?) sättet är att lägga ett s k rullskift, eller en fris som det
också kallas, runt ytan eller längs gången. Ett rullskift är en enkel rad stenar lagda på rad efter varandra,
med långsidorna mot varandra. Det ger ett prydligt intryck och kan användas oavsett vilket mönster man
lagt för övrigt. För att göra kanten ännu stadigare kan man sätta rullskiftet i jordfuktig betong. Det kan
vara särskilt lämpligt om marken sluttar kraftigt ut från kanten. Jordfuktig betong är en blandning som
består av ca 4 delar jordfuktig grus och 1 del cement. Namnet antyder hur konsistensen ska vara. Man kan
också använda en speciell kantsten som är avsedd just för det ändamålet. Det vanligaste är att man sätter
kantstenen så att den sticker upp några cm ovanför stenläggningen. Tänk då på att det regnvatten som
faller på ytan måste ha någonstans att ta vägen. Om man lägger ett rullskift i samma nivå som
stenbeläggningen kan vattnet rinna ut i rabatten eller gräsmattan vilket inte är möjligt med en kantsten.

Istället för kantsten kan man använda en mursten för att få en extra bred kant eller använda samma
marksten som i beläggningen ställd på högkant. I det sista fallet ska man absolut sätta dem i jordfuktig
betong, annars rasar kanten när man vänder ryggen till. Rullskift och kantsten används inte bara runt ytor
med sten utan kan även användas mellan t ex gräs och rabatt eller mellan gräs och singel för att hålla de
olika materialen på plats. Om man lägger sten intill gräsmattan kan man tänka på att det är väldigt
praktiskt att ha stenen i samma nivå som gräset. När man klipper gräset kör man då med ena hjulparet på
stenen och får på så sätt en snygg kant.
Sådär ja, då har vi kommit en bit på väg. Valet av sten är gjort, både färg och form, och var stenen ska
ligga och i vilket mönster. Än återstår det dock en del planering innan det är dags att sätta spaden i
marken.
Ett knep som jag brukar använda mig av när jag ska lägga sten hemma är att slå ner käppar i marken.
Käpparna markerar gränsen för den tänkta stenläggningen. Om det t ex handlar om en gång kan jag låta
käpparna sitta i marken några veckor och på så sätt provgå gången för att se om den är logiskt placerad
och lagom bred. När det gäller uteplatser placerar jag ut mitt möblemang och provsitter stolarna och
känner efter hur det fungerar att röra sig runt det.
Hur man bygger en mur
Det kan finnas flera skäl till att bygga en mur i trädgården. Har man en trädgård med stora nivåskillnader
kan man bygga stödmurar för att på så sätt göra trädgården mer tillgänglig. Man kan också bygga
fristående murar för att skapa rumskänsla. Kanske vill man göra uteplatsen mer intim och avskild. En
form av stödmur är det fråga om när man höjer upp en plantering med hjälp av en mur. Här ska vi
beskriva de olika murtyperna och hur man bygger dem.
Det enklaste sättet att bygga murar är att använda sig av färdiga murblock. Det finns två olika
murblock: Bya mursten som finns i två storlekar och Siena blocksten också den i två storlekar.
(Dessutom finns Pisa2 och StackStone men de har separata bygganvisningar.)
Fristående mur
En fristående mur är som namnet antyder en mur som står fritt. Eftersom den inte har någon annan
förankring än den i marken måste den byggas på ett stabilt underlag. Den kan av samma skäl inte
byggas hur hög som helst. En fristående mur byggs antingen på en gjuten sula eller på en grusbädd
varav den senare metoden är den absolut enklaste varför vi håller oss till den. För att kapa blocken
använder man sig av en stenklipp eller en el- eller bensindriven stenkap. Maskinerna finns att hyra
hos de flesta maskinuthyrningsfirmor. En fristående mur av Bya mursten eller Siena blocksten bör
inte byggas högre än 70 cm.
Stödmurar
En stödmur används för att ta upp nivåskillnader i trädgården. På det sättet skapar man terrasser som,
förutom att de är trevliga inslag, även ökar den tillgängliga ytan i trädgården. En stödmur står, som
namnet antyder, som stöd för jordmassorna bakom. Dessa jordmassor innebär att det, totalt sett, kan
vila ganska många ton på muren. Lutningen på bakomliggande mark spelar här stor roll: ju större
lutning desto större tryck. Därför är det viktigt att man inte kompromissar när det gäller utförandet. I
princip bygger man en stödmur på samma sätt som en fristående men med några skillnader.
En stödmur byggs alltid så att den lutar bakåt, mot massorna. Ungefär 8-10 % lutning bör man räkna
med. Det gör man för att ytterligare öka murens förmåga att ta upp jordtryck. Man åstadkommer
lutningen genom att lägga varje block med ca 1-1,5 cm förskjutning bakåt. Den andra skillnaden är
att det bakom stödmuren ska fyllas igen med "icke tjälskjutande material". Här kan man använda
sig_ av samma material som till grundläggningen, d v s 0-40 ' - bergkross. Detta gör man för vatten
inte ska kunna bli stående i massorna bakom muren och, vid kraftiga temperaturväxlingar vintertid,
flytta muren. För att förhindra att krossmaterialet blandas med jord kan man lägga en fiberduk
mellan materialen. De översta 10-15 cm bakom muren kan vara matjord.

För övrigt bygger man enligt samma principer som en fristående mur och inte heller en stödmur bör
byggas högre än 70 cm.
Upphöjd plantering
En upphöjd plantering byggs som en stödmur med den skillnaden att de jordmassor som ryms innanför
muren inte har samma betydande jordtryck. Det är därför inte nödvändigt att bygga med bakåtlutning. Av
estetiska skäl kan man dock bygga med 4-5 % lutning. Beroende på hur hög man gör planteringen behöver
man inte heller använda sig av fyllnad av kross bakom muren. Bygger man upp 60-70 cm är det dock att
rekommendera.

Fyll på med 3-5 cm sättsand och komprimera igen. Dra av ytan med
en rätskiva eller rak bräda och väg av ytan med ett vattenpass
så att den är i våg åt alla håll. Arbetet med att fylla på
material, komprimera och väga av är lite tidsödande men det är
av största vikt att man gör det ordentligt.

Börja med att märka ut var muren ska stå. Det gör man med t ex käppar och snören
eller med sprayfärg direkt på marken. Ta bort matjorden och alla lösa partiklar tills
det är fast mark. Diket ska vara ungefär dubbelt så brett som muren

Det första lavet med block ska ligga med minst halva stenen
under markytan. Väg av blocken med vattenpass igen så att de
säkert ligger i våg. Sedan är det bara att bygga resten av muren.
Limma blocken mot varandra med STARKA Betonglim. Lägg
blocken med ca en halv stens förskjutning så att det inte blir
några genomgående fogar. När muren är klar fyller man igen
resten av diket med jord.

Fyll på med minst 10 cm bärlager, t ex 0-40 bergkross
och komprimera med handstöt eller vibrator. Bärlagrets
tjocklek avgörs av hur djupt diket är, d v s hur mycket
material man tagit bort. Lägger man på mer bärlager
måste man packa i flera omgångar.

