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Underlaget
Etter fjerning av dårlige masser jevnes underlaget i h.h.t. krav. Større ujevnheter fjernes/fylles 
igjen med masse fra grunnen. For å hindre at nye bærelagsmasser trenger ned/blander seg med 
evnt. dårlige masser i grunnen legges det fiberduk. Fiberduken legges med min. overlapp på 
0,5 m. For å unngå setninger som f.eks. hjulspor kan det benyttes veinett. Veinett rulles ut over 
fiberduken med min. 0,3-0,5 m overlapp  mellom rullbreddene og 0,5-1,0 m overlapp mellom 
rullengdene. Klipsing eller sammenbinding av rullbreddene gjøres kun dersom grunnen er meget 
bløt eller ujevn. Bruk av veinett vil normalt redusere tykkelsen på bærelaget med 40 %. Bære-
laget legges ut i tykkelse tilpasset de stedlige forhold (se skisser som viser oppbygging etter 
bruksområde) og komprimeres lagvis i 150-200 mm tykkelser med min. 2 overfarter. Sette-
sanden (0-8 mm) eller knust masse (0,5-4 mm) legges ut med overhøyde ca. 20 mm og 
komprimeres godt. Husk fall til sluk og husk å ta hensyn til steinens høyde i forhold til garasje, 
trapp eller andre ting.

detaljløsninger
Det er viktig med gode løsninger når du skal avslutte belegget mot kum, ved hjørneløsninger, 
langs kanter og når det skal legges inntil andre typer materialer.

 Arbeidsbeskrivelse 
Belegningsstein og heller

HUskeliste ved legging av 
belegningsstein og Heller

• Fall og drenering

• Ledning til lys og plassering av lys

•  Benytt stein fra flere paller samtidig for å 
unngå eventuelle fargevariasjoner

•  Fugeavstand – husk 2-5mm mellomrom 
 mellom steinene også på stein uten fugeknast 
(for eksempel Herregårdstein) for å få plass 
til fugessand

•  Fugesanden må oppbevares tørt. Det letter 
arbeidet at dekket er tørt før fuging



109

T
e

k
n

is
k

 in
fo

Arbeidsbeskrivelse – belegningsstein og heller  Teknisk informasjon

 Arbeidsbeskrivelse 
Belegningsstein og heller

Lirer eller avrettingssystem 
legges med ønsket fall mot 

avløp eller terreng. Avretting av 
settesandlag utføres med 

 rettholt. Ta ca. 3m bredde i 
hver operasjon. 

1

Kontroll av retningen gjøres 
ved at du legger 5-6 rader i 
lengderetning av dekket og 

kontrollerer opp mot rettholt. 
Juster stein inntil rettholt i hele 

leggebredden. Kontroll av for-
bandt gjøres ved å benytte snor 

og visuell kontroll ved å sikte.

5

Vibrasjonsplate benyttes for 
komprimering av underlaget  
og settesandlaget. Minimum 2 
overkjøringer av underlaget før 
du  igjen benytter rettholt og 
etterfyller masse. Husk at det 
er her grunnlaget for et lang-
siktig godt resultatet legges. 
Lirene ligger til det er ferdig 
 komprimert på området. Spor 
etter lirer fylles opp og stam-
pes, når lirene fjernes.

2

Tilpasning av stein utføres med 
en steinsaks. Her kan du kappe 
helt ned til ca. 3 cm. Mindre 
 tilpasninger gjøres ved å 
benytte vinkelsliper med 
 diamantblad. Unngå små stein  
i dekket. Fordel kappingen på  
to nærliggende steiner.

6

Kontroller fall med rettholt, 
snor og vater eller laser. Husk å 

lage fall ut fra vegg. Det er 
også viktig med fall mot utløp i 

terreng, til avløpssystem eller 
over flatedrenering som f. eks. 

ACO. En effektiv avrenning 
opprettholdes dersom 

 hel ningen er større enn 2,5%.

3

Dekket skal fuges med riktig 
fugesand. Du bruker fraksjon 

0-1 mm. for Herregårdstein og 
0-2 mm. for øvrige produkter. 

7

Du starter med å legge ut stein 
ved å ta ut en rett vinkel på 
den lengste rette linja du 
ønsker å legge på. Benytt 
 sno rer og vær nøyaktig med å 
holde  vinkler og retning i fugene. 
Detaljer: Rulleskift legges ut 
mot kant som en ramme. Dette 
virker også  stabiliserende ved 
at  klipping av stein da blir 
 mellom to hele steiner og ikke 
direkte ut mot kant.

4

Fugesand kostes ut over 
 dekket og komprimeres 
 der etter med vibrasjonsplate. 
Dette sikrer at fugene fylles 
godt opp og at dekket «setter» 
seg. nb! På Heller under 7 cm 
 tykkelse, benyttes ikke vibra-
sjonsplate.

8


