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T anken med denne bog er at give inspiration til 

belægninger i haver og gårdrum. 

Der gælder som bekendt ingen regler for, hvad man 

kan udføre i sin have, men hvis resultatet skal være 

godt, kan det være en fordel at kende lidt til de stan

darder, brolæggerfaget arbejder efter. Så kan man selv 

vurdere, hvor der kan slækkes på reglerne. 

Selve det at lægge små sten i mindre partier er ikke 

særlig vanskeligt, og eksperimenter kan udføres efter 

eget hoved og ambitionsniveau. Ønsker man en 

belægning, der bliver ved med at være jævn og ikke 

skrider og bliver ujævn, når den bliver brugt, er et 

grundigt forarbejde vigtigt, og det kan til gengæld 

være krævende. 

Alt efter tålmodighed, evner og kræfter kan man vælge 

selv at kaste sig ud i arbejdet eller måske bede en 

anlægsgartner om ideer til grønt og fliser og en bro

lægger om at udføre det mere sofistikerede granitar

bejde. 

Partier med sten og fliser i haven kan være både 

smukke og praktiske; havemøbler kan komme til at 

stå lige og indkørsler blive plane og stabile. Bede med 

krydderurter eller stauder kan afgrænses fra plænen, så 

den er lettere at slå, og gange kan føre gennem for

skellige områder i haven. De hårde belægninger kan 

være en god baggrund for planter og træer. 

I en lille have kan man vælge at belægge det meste af 

arealet og og lade mindre bede være 'undtagelsen', som 

i den japansk inspirerede have. 

Udvalget af materialer er nærmest uoverskueligt. 

Import fra Kina og Indien har givet nye valgmulig

heder inden for natursten. Støbte betonfliser, belæg

ningssten og klinker findes i så mange farver og for

mer, at variationsmulighederne er utallige. Bogen her 

er koncentreret om typiske eksempler på mindre 

arbejder i materialer, der kan lægges direkte i grus 

uden brug af klæbemidler, beton og specialfundering. 

God fornøjelse 

For gode råd og kommentarer til indholdet vil jeg 

gerne takke Søren Rasmussen, Brolæggerlauget, Søren 

Holgersen, Forlaget Grønt Miljø og landskabsarkitekt 

Lea Nørgaard. 

Forlaget Tegl 

Susanne Ulrik 
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Gammel klinke i Tivoli. 
Klinker eller havetegl kan om nødvendigt skæres til og 
føjes til lidt af hvert. 

I Tivolis parterrehave kan man se, hvordan de forholdsvis små 
enheder føjer sig efter omgivelserne, de har gode egenskaber, når 
det drejer sig om at tilpasse sig trykket fra både oven og neden. 
Belægningen er den oprindelige. Kantstenene, der er sat på høj
kant, tjener først og fremmest til at definere afgrænsningen mellem 
bed og belægning og yder ikke modhold mod udskridning. 



MATERIALER 

Alle belægningsmaterialer er naturmaterialer eller 

blandinger deraf og er derfor ikke ens, hvilket gør 

dem spændende at arbejde med. Selv industrielt frem

stillede betonfliser kan have små farveforskelle, der i 

reglen udjævnes med tiden. 

Klinker og havetegl 

Klinker er hårdbrændte sten af skiferier, som tåler 

frost. Leret ti l klinker, der i dag importeres, er mere 

finkornet og brændt ved højere temperaturer end det, 

der bruges til almindelige mursten eller havetegl. De 

er derfor meget tætte og suger stort set ikke vand. 

Der er ingen standardstørrelse for klinker, men følgende mål er 

almindelige: 

240 x 118 x 52 mm 

228 x 112 x 52 mm 

svarer til 34 klinker pr. m' 

svarer til 38 klinker pr. m' 

Kvadratiske klinker i for eksempel: 

97 x 97 x 20 mm svarer til 100 stk. pr. m' 

Havetegl er blødstrøgne mursten, der kan suge noget 

mere vand end klinker. Når en våd periode efterfølges 

af frost, kan de blive spej lglatte og har en lille risiko 

fo r frostsprængninger. Da deres overflade er mere 

porøs end klinkernes, er de sværere at holde rene på 

mørke og fugtige steder, hvor de er tilbøjelige til at fa 

grønne algebelægninger. Farven varierer fra bleggul 

over meget mørkerød til gråsort. 

Hvor mange klinker, der skal til for at dække et be

stemt areal, afhænger af, om de lægges med den flade 

eller smalle side opad. 
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Lyse, glatte brosten kombineret 
med mørk basalt. 

Uregelmæssig knoldebrolægning med mønster. 

Når brosten eller andre sten sættes med større mellemrum, kan de 
fungere som en fast, men alligevel grøn belægning, der er pænest, 
når aralet slides jævnt og ofte. 
Der fremstilles også specielle hullede græsarmeringssten af beton 
til formålet. 

Gamle brosten brugt til afgrænsning af bed. 



Natursten 

Natursten til belægninger tilhugges som brosten, 

chaussesten, mosaiksten, borduresten, kantsten eller 

fliser. De officielle handelsbetegnelser er kørebane

brosten, chaussebrosten, mosaikbrosten, bordursten, 

kantsten eller fliser. 

Overfladen kan variere fra meget ru til næsten glat. 

Tidligere var stenene råkløvede og derfor af mere vari

erende størrelser med en overflade, der naturligt frem

kommer ved hugning. I dag fremstilles de ofre med en 

jævn savet eller sleben overflade på to af siderne. Sidst

nævnte er behageligere at færdes på, men har tendens 

til at blive glatte, når er de er våde og er lidt mindre 

varierede end de grove og uregelmæssige sten. De er 

sværere at lægge, fordi de er så ensartede, og fordi de 

ikke ligger fast på underlaget, når de sættes. 

En såkaldt brændt overflade er lidt mere ru end den 

slebne eller savede. Den fremkommer ved, at en svej

seflamme føres hen over stenen, så varmeudvideisen 

far små splinter til af springe af. 

En ru overflade på for eksempel trappesten eller fliser 

opnås ved at stokhugge stenen med hammer og mej

sel, så der opstår en masse små fordybninger i overfla

den. 
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Bordursten i brolægning bruges ofte til at antyde en gangretning. 
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Stokhugget trappesten. 

Med mosaikarbejde i glatte brudsten i forskellige stenarter og 
farver kan man sætte sit personlige præg på omgivelserne. 

Når der optræder en afbrydelse i mønstret, kan den lige så godt 
fremhæves. 



Det almindeligste materiale er granit. Andre stenarter, 

som sandsten, basalt og kalksten, som på fo r eksempel 

An1alienborg Slotsplads er mere usædvanligt. 

G ranit brydes i næsten hele verden, og stenleverandø

rerne har et stort udvalg med mange fa rvevariationer. 

D en finkornede granit er den bedste til brolægning. 

Bornholmsk og skånsk granit anses fo r verdens bedste. 

Mange steder i byerne er brosten erstattet af asfalt, så 

der kan stadig købes brugte granitsten. Mest eftertrag

tede er de gamle glatslidte, hvilket afspejles på prisen. 

Natursten findes typisk i fø lgende mål: 

ca. antal 
pr. m 2 

Brosten 140 X 200 X 180 mm 33 

C haussesten 100 X 100 X 100 mm 100 

Mosaiksten 60 X 60 X 60 mm 278 

Der ras sten med mindre tykkelse, ned til 30 mm, 

som kun bør bruges til områder med let belastning. 

Bordursten bruges ofte i natursrensbelægninger til at 

markere gangforløb og tidligere til kantsten (bordure 

= 'kant' på fra nsk) . D e kan også bruges til trapper. 

Trædesten af kløvede granitblokke, 

danner en naturlig sti i både plæne og 

bed. Skiver af en træstamme kan 

bruges på samme måde. 

Den synlige flade er 300 mm bred, højden ca. 80 

mm. De gamle bordursten, der blev brugt til kantsten, 

havde en højde på ca. 300 mm. De findes i faldende/ 

varierende længder, som svarer til længden af den 

stenblok, de er skåret ud af. 

Kantsten har en flade på 80-150 mm, højden er 200-

300 mm. D e fremstilles også i beton i fo rskellige stør

relser og i buede stykker. Fliser og brudsten i uregel

mæssige former og forskellige stentyper findes også. 

Trædesten i form af kløvede blokke kan lægges i græs

plænen i trinafstand og danner en mere uformel sti. 
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Belægningssten af beton er en forholdsvis ny opfindelse. De ældre 
udgaver som den 6-kantede 'Bellahøjflise' m.fl. har efterhånden 
karakter af 'retro' i forhold til de moderne pastelfarvede mønster
systemer. De er desuden robuste og kan udmærket ligesom andre 
belægningsmaterialer genbruges, hvor der er brug for overflader, 
der ikke er alt for skinnende nye. Nederst belægningsssten med 
ilagt kurvesæt. 

Belægningssten 
Betegnelsen belægningssten bruges om emner, hvis 
overflademål er mindre end flisers. En belægnings
sten er mindre end 300 cm2 og en flise er større end 
300 cm2. Tykkelsen er højst 1/4 af længden. De 
fremstilles af beton med forskelligt tilslag og findes i 
et utal af faconer og farvenuancer. De findes i både 
rustik og mere præcis skarpkantet udformning. 
Tykkelsen er typisk mellem 55 og 100 mm; jo større 
belastning et areal skal kunne bære, jo rykkere skal 
selve belægningsmaterialet være. 
Der fremstilles mange systemer af kantede 
sten/faconfliser, hvis sider er dimensionerede, så de 
kan lægges i et mønster. Systemer af sten, der 'låser' 
hinanden sammen, har den fordel, at de danner en 
meget stabil overflade, fordi stenene har svært ved at 
flytte sig i forhold til hinanden. 
Den første faconflise var den sekskantede 'Bellahøj
flise', der blev tegnet til belægning omkring Bellahøj
husene (1944-58) i København. 

Ved flere byggemarkeder, nogle teglværker og an
lægsgartnerier er der anlagt inspirationshaver og om
råder med mange eksempler på belægningsmaterialer 
og -systemer. Der kan man sædvanligvis også få vej
ledning i, hvordan arbejdet skal udføres. 



----
----~ 

Nye betonprodukter i forskellige former og farver. Nogle er 
meget præcist formede til hele belægningssystemer, andre 
er mere rustikke og neutrale og kan lægges mere frit. 
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16 Græsarmeringssten 

Sten af beton med huller, hvori der kan vokse græs, 
findes i forskellige udformninger. Ønsker man en 
både grøn og fast overflade, kan den også sænes med 
diverse former for sten med lidt ekstra fugebredde. 

Den egner sig til indkørsler og p-pladser og er 

pænest, hvis der er et jævnt slid på arealet, så ukrudt 
og græs holdes nede. Se side 10. 

Fliser 

Almindelige havefliser er af beton: en blanding af 

cement, grus og tilslag i form af sten. De er aflange 

eller kvadratiske og kræver vel ikke nærmere beskri
velse. De mest almindelige størrelser er: 

150 X 300 mm, 300 X 300 mm, 200 X 400 mm, 
400 X 400 mm, 250 X 500 mm, 500 X 500 mm. 

Tykkelsen er 50 mm og opefter. 

Træ 

Træbrolægning med firkanrede klodser eller skiver var 
tidligere almindeligt i byerne, blandt andet fordi den 
bløde overflade var god til at dæmpe støj fra hestesko 
og jernbeslåede hjul. Nu ses træ primært i gamle porre 
og til dekorative formål, hvor de kombineres med 

natursten. Det er dog en meget dyr form for belæg
nmg. 

Firkantede træklodser, chaussesten og betonfliser. Træklodserne 
danner en god kontrast til andre materialer, men er ikke særlig 
holdbare, med mindre man vælger tropiske træsorter. 

Portbelægning af træklodser. 



Brudfliser 
Brudfliser er uregelmæssige i form og størrelse, og når 
de skal danne en flade med nogenlunde samme af
stand mellem de enkelte sten, er de langsommelige at 
lægge. Tidligere var de rødlige brudfliser af kalk- eller 

sandsten fra Øland eller Nexø meget populære i vi lla

haverne. De bruges ikke så meget mere, da de er sarte 
i det danske klima. 

Brudstykker af gamle betonfliser kan udmærket bru
ges til sådan en belægning, for ikke at tale om granit 

og andre natursten, der dog er væsentligt dyrere. 

Øverst brudstensbelægning af gamle betonfliser, 
nederst nexøsandsten. 
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GENERELLE OVERVEJELSER 

Inden man giver sig i kast med arbejdet, er det en god 

ide at gøre sig helt klart, hvad arealet skal bruges til, 

hvordan sol-, skygge- og vindforhold er, og om der er 

problemer med ind- eller udkig. Fugtig jordbund og 

trærødder bør der naturligvis også rages hensyn til. 

Omgivelserne 

Sten og belægning bør passe til havens karakter og 

husets arkitektur og alder. Omkring en rød murer

mestervilla vil man nok vælge en anden form for 

belægning end til et bondehus med stråtag, er parcel

hus af gule sten fra 70'erne, en herskabsvilla eller til 

en kolonihave, hvor aparte eksperimenter lader sig 

udføre med succes, blandt andet fordi haverne er små. 

En lokal tradition kan også være bestemmende for val

get af materialer. På Frederiksberg, Odense og i mange 

købstæder er der tradition for gule klinkefortove. 

19 





Principper 

Gør det enkelt. Brug få materialer, der passer sam

men, vælg eventuelt er usædvanligt læggemønster/for

bandt frem for flere forskellige fa rver. Variation kan 

også skabes ved ar blande materialer med forskellige 

overflader. Da terrasser også skal møbleres med have

møbler, parasoller, krukker m.m" er der ikke nødven

digvis grund til at konkurrere med træer og planter, 

der fremhæves smukkest på en neutral baggrund. 

Med visse begrænsninger gør små fliser eller sten et 

rum større, og store fliser fa r det samme areal til at 

virke mindre. 

Er mønster, der går på langs af arealet, vil få det til at 

virke længere og smallere. Går mønstrer på tværs, vil 

fladen virke kortere og bredere. Er diagonalmønster er 

derimod mere retningsneutralt. 

Lange gennemgående fuger i mønstret bør lægges vin

kelret på den korte led af arealet, da korte fugeforløb 

er lettere at styre end lange, gennemgående. 

21 
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Røde klinker, lyse fliser afbrudt af felter med chaussesten. 
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Den mest stabile overflade opnås ved at lægge stenene 

på tværs af færdselsremingen og eventuelt i et for

bandt, hvor de ligger i vinkel, som i et sildebensmøn

ter. Sandsynligheden for, at belægningen skrider ud i 

kanten mindskes. 

Det kan udmærket lade sig gøre at blande nyt og 

gammelt, stort og småt med fine resultater. For 

eksempel klæder kombinationen af mindre betonfliser 

og chaussesten hinanden. Belægningen kendes fra de 

gængse danske fortove og er behageligere at gå og tril

le på end ren brolægning. 

Med ru, brugte og slidte materialer understreges det 
rustikke, gammeldags, enkle, tidløse og neutrale i fo r

hold til helt nye materialer, der i reglen er et stykke 

tid om at gro sammen med omgivelserne. 

Små enheder opfanger bedre ujævnheder og uregel

mæssige former end store fliser. Der er til gengæld 

ikke så meget fuge at passe og holde rent for ukrudt, 

når der lægges store fliser. 

Med mindre mønstret er vanskeligt, er det for en 

ikke-fagmand lettere at lægge små enheder end store. 
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Taktilsten/klinker med runde dupper, der gør det 
lettere for blinde og dårligt seende at orientere sig. 



Handicaphensyn 

Praktiske løsninger på sikker færdsel for handicappede 

er ofre med til også ar gøre transport og færdsel lettere 

for ikke-handicappede. D erfor kan der være en god 

ide ar inddrage den rype hensyn i fo rbindelse med 

ind retningen af områder omkring huser. 

Belægningsmaterialernes overflade varierer fra der 

rustikke og ru ril der skarpkantede og glatte. H vad 

man vælger, kan komme an på, om der skal være ler ar 

gå på fo r små børn, ældre eller handicappede og om 

der er skridsikkerr, når der er vådt. 

Ved mindre stigninger i terrænet kan der være hen

sigtsmæssigt ar lave en rampe i steder for en trappe. 

Den er mere sikker ar gå på og lettere ar forcere med 

en trillebør. T il kørsel med kørestol bør stigningen 

dog ikke være over 1 meter pr. 12 meter. 

Er meget uroligt mønster kan være forvirrende for 

mennesker, der ser dårligt. 

Jordbundsforhold 

For et areal der skal belægges, bør bærelag og udgrav

ning dimensioneres og udføres i overensstemmelse 

med de jordbundsforhold, der er på steder. Her er 

rager udgangspunkt i normale fo rhold med fas t bund. 

Er der tvivl om, hvad der ligger under m ulden, så bed 

en fagkyndig om ar vurdere fo rholdene. 
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Fald 
Både belægningen og underlaget bør udformes, så 
vand så hurtigt som muligt ledes væk fra overfladen 
og ikke ned i underlaget. Det kan gøres ved at etablere 
et lille fald. Hvor stort faldet skal være, afhænger af 
fugernes bredde og belægningens ujævnhed. Jo mere 
ujævn jo større fald. 

En havebelægning med brosten, chaussesten eller klin
ker skal have et fald på 20 promille (2 cm pr. m) , 
mens belægningssten og fliser kan eventuelt nøjes med 
et mindre fald afhængigt af omstændighederne. 

Drejer det sig om relativt små arealer, er det lettest at 
etablere et ensidigt fald, så vandet overalt på fladen 
løber i samme retning (linieafvanding). 

Vil man gå grundigt til værks, og drejer det sig om 
større flader, bør faldet afsættes allerede i bunden af 
udgravningen, og alle efterfølgende lag bør have 
samme fald. Er den omgivende jord ikke særligt 
porøs, kan der afvandes via en rende, forbundet med 
en eller flere regnvandsfaskiner. Der findes særligt til
dannede sten til render i flere materialer. 



Arealer, der srøder op ril bygninger, skal have fald væk 

fra bygningen, så regnvand løber væk fra sokkel eller 

fundamem. I indkørsler bør der være fald væk fra 

midren ud mod siderne. Runde arealer bør være højesr 

på midten, eller lavest, hvis der i midren er en faskine 

til afvanding (punktafvanding). Gangarealer og terras

ser skal normalt have et fald på 2 cm pr. meter. 

Kanter 

Kanten er i reglen der svageste sted i en befæstning. 

Det er der, belægningen kan skride ud, og derfra ska

den kan brede sig ind i belægningen. Er fliserne store 

Rækken af sten i forlængelse af hinanden 

danner en kant om selve belægningen i 

halvstensforbandt. 

Kanten i venstre side af stien er forstærket af en tryk
imprægneret træliste. 

27 



28 og runge nok, er der normale ingen problemer med 
udskridning. H avestier og terrasser belastes sjældent 
særlig voldsomt, men det er et forhold, man skal være 
opmærksom på. 

Det far arealet til at se mere færdigt ud, når det får en 
afslutning enten i fo rm af specielle afslumingssren 
eller sten, der sættes på højkant eller lægges i et andet 
fo rbandt, som danner en bon om selve fladen, men 
der styrker ikke kanten væsentligt. En smal liste af 
metal, plast eller trykimprægneret træ kan være med 
til at holde på belægningen. Kantbegrænsninger/kant
sten kan også sættes i beton, hvis man skal være helt 
sikker på, ar kanten ikke bevæger sig. 

Til nogle belægningssystemer i beton findes der kant
eller randsten, hvis mål harmonerer med de øvrige sten. 

Lægges er mønster, hvor ens sten ligger forskudt i for
hold til hinanden, og danner afgrænsningen ikke en 
ret linie, kan stenene skæres til. Undgå her spidse 
vinkler, der er sarte og tilhuggede sten, der er under 
50% af belægningsstenenes størrelse. Nogle sten findes 
i halve formater, så der ikke er nødvendigt ar hugge 
eller skære. Men igen, små sten ligger ikke så stabil t 
som store, så netop her er der vigtigt ar styrke kanten. 



l 
o. 'l 

Trapper 
Det kræver lidt omtanke at lave en trappe af sten, tegl 

eller betonfliser, så det bør overvejes, om man selv vil 

kaste sig ud i det. Det er meget vigtigt og ret vanske

ligt at komprimere bærelaget så godt, at man undgår 

sætninger eller forkert fald, bagfald, hvor der kan 

samle sig vand. 

Der findes specielle sten på markedet, der er beregnet 

til opbygning af trapper, og producenterne kan give 

vejledning i, hvordan produkterne kan bruges. 

o• 

En trappe består af trinflader og trinhøjder. Den gene

relle regel for udformning af trapper er, at 1 trinflade 

+ 2 trinhøjder skal være lig 63 cm. (63 cm = 1 alen, 

der svarer til en almindelig skridtlængde ved vandret 

gang for en 160- 175 cm høj person). Formlen kan 

justeres i forhold til større eller mindre personer. 

Finder man en trappe, der er behagelig at gå på, kan 

den måles op og bruges som udgangspunkt. 

Er trinhøjden for eksempel 15 cm bliver trinfladen 33 

cm. Dette indbyrdes forhold kan varieres og skal desu

den tilpasses stigningen i terrænet. 
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Eksempler på trapper af havefliser og brosten kombineret 

med kantsten. 
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FUGER 

Formålet med fuger er at skabe afstand mellem stene

ne, så der er plads til disses individuelle bevægelser, 

men de må ikke være så brede, at der ikke kan overfø

res tryk fra den ene sten til en anden. Det kan nemlig 

betyde, at belægningen sætter sig uensartet og bliver 

ujævn, samt at fugerne kan skride. Er fugerne så smal

le, at der ikke er plads til sand imellem dem, men der

imod vand, kan underlaget blive vasket væk, hvilket 

også med tiden kan give en ujævn flade. Stenene kan 
desuden ikke bevæge sig i forhold til de små sætning

er, der under alle omstændigheder vil ske i underlaget, 

når belægningen bliver brugt og udsat for tryk. Det 

gælder også de bevægelser, der opstår ved skiftevis tø 

og frost. Det kan medføre, at stenene rejser sig og 

skrubber mod hinanden, så kanterne stødes af. 

Mange fliser og belægningssten er støbt med fuge

knaster på 1,5 mm. De sikrer en vis, men ikke til

strækkelig afstand mellem stenene. Den anbefalede 

fugebredde er på 2-5 mm, hvilket kan opnås ved, at 

man under arbejdet lader stenen glide af på de netop 

lagte sten. 

På steder, der er meget udsat for regnvand, der for 

eksempel drypper ned fra et tagudhæng, skal man 

være særlig opmærksom på, om fugerne er tætte. 

Fugegrus 
Størrelsen af de korn, der er i gruset, har stor betyd

ning for tæthed og kraftoverførsel. Ifølge Dansk 

Standard anbefales grus med en kornkurve på 0/8 mm 

med jævn fordeling af korn. Til fuger mellem belæg

ningssten eller fliser kan der bruges 0/4 mm og til 

chausse- og brosten 0/8mm. Det er nødvendigt at 

fylde fugerne ad flere omgange. 

Hvis man bruger bakkegrus til fuger i en lys betonbe

lægning, bør overskydende grus hurtigst muligt fejes 

væk, da leret i gruset kan misfarve lyse belægninger. I 

stedet kan der bruges strandsand, der dog ikke kitter 

så godt sammen og danner lige så tætte fuger som 

grus, fordi kornstørrelsen er ret ensartet og kornene 

afrundede. Utætte fuger kan give anledning til vand

ansamlinger og dermed frostskader. 

Eventuelt kan fugerne forsegles med specialgrus med 

et meget stort indhold af små partikler, som for 

eksempel stenmel. Til fuger mellem granitsten anbefa

les altid bakkegrus. 
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Buesætning af chaussesten er 
velegnet til at optage belastninger. 

LÆGGEMØNSTRE 

Fliser og sten kan lægges i forskellige mønstre afhæn
gig af materialets naturlige muligheder og de funk
tionelle og æstetiske krav, belægningen skal opfylde. 
De fleste betegnelser og begreber vedrørende lægge
mønstre stammer fra murerfaget, og de mønstre/for
bandter, der kendes fra lodrette mure, kan sædvanlig
vis overføres til vandrette belægninger, hvor mindre 
sten som havetegl, klinker og belægningssten lægges 
med den smalle side opad. Det er dog mere alminde
ligt og materialebesparende at lægge stenene med den 
største flade opad. 

Mønstrene er opdelt i overordnede typer, men har 

individuelle navne, så der kan herske nogen usikker
hed med hensyn til betegnelserne. Konstant varieret 
mønster består af runde, naturligt formede sten, som i 
en knoldebrolægning. Polygonalt mønster er en kon
stant variation af forskelligt tilhuggede natursten, og 
et givet mønster består af sten, der er formet så de låser 
hinanden i systemer af belægningssten. Til buesætning 
bruges næsten altid chaussesten. 

I lige skifter lægges sten eller fliser af samme bredde 
med lange gennemgående fuger. I afbrudte skifter 
afbrydes rækken af sten eller fliser systematisk, som i 
et vinkelmønster. Varieret forbandt består af sten eller 
fliser i forskellige længde/bredde, som en fortovsbelæg
ning. Duetforbandt er et eksempel på et blokmønster. 

I I 
I . I I I 

~-----~_,, _ _,__.._ __ _ 
Klinker eller havetegl lagt i vinkelmønster. 
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Lige skifte/halvstens løberskifte med klinker eller havetegl 
lagt med den største side op. 

LJL_ 
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Afbrudt skifte/atriummønster lagt med en blanding af store sten og 
små sten eller træklodser, der forskyder de gennemgående fuger. 

Lige skifte/halvstens løberskifte med havetegl eller klinker lagt 

med den smalle side op. 
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Vinkelmønster/sildeben lagt med den største side op. 



Blokmønster af klinker eller havetegl lagt 
med den smalle side op. 

Blokmønster/duetforbandt. 

Vinkelmønster/sildeben lagt med den smalle side op. 

Harlekinmønster lagt med den smalle side op er en 

kombination af et vinkelmønster og et lige forbandt. 
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At belægningsstenene er firkantede, behøver 
ikke at begrænse udtryksmulighederne. 



At sætte et påfuglemønster af lyse og mørke 

chaussesten med en vis naturlig variation, der 

overflødiggør tilhugning af stenene, er en 

opgave for viderekommende. 
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Afretningslag 
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Eventuelt bundsikringslag 
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FORARBEJDE 

Uanset om der skal lægges klinker, fliser, natur- eller 

belægningssten gælder nogle generelle forhold, som 

det er praktisk at have kendskab til. Kravene til be

fæstelsen, som er den opbygning af lag, der skal bære 

belægningen, afhænger af jordbundsforhold og den 

belastning, som belægningen skal kunne tåle. En ter

rasse eller en sti i haven kan man i princippet lægge 

fuldstændig, som man har lyst til på et jævnt underlag 

i et tyndt lag grus. Skal der anlægges fast belægning i 

en indkørsel, der ud over personbiler måske også bli

ver belastet af tankbiler, flytte- eller skraldevogne, er 

grundigt forarbejde vigtigt. Underlaget skal være sta

bilt, jævnt og kunne lede regnvand væk. Bliver vandet 

ikke ledt hurtigt væk, kan der opstå lunker/sætninger; 

belægningen vil være fugtig, og om vinteren kan klin

ker blive frostsprængt. 

Er jorden meget fugtig, kan det være nødvendigt, at 

lægge dræn under området. 

Krav til befæstelse 
I en almindelig have skelnes der mellem let trafik på 

terrasser/gangstier og middeltung trafik i form af små

biler og lejlighedsvis renovationskøretøjer etc. i ind

kørseler. 

Udgravningsdybden tilpasses efter lagenes tykkelse, 

der i skemaet er angivet efter komprimering. Lagene 

svinder generelt ca. 20%, når de komprimeres. Bed 39 

eventuelt leverandøren om yderligere oplysninger. 

På offentlige veje og pladser, hvor belastningen er stor, 

vælger man ofte at lægge stenene i jordfugtig beton, det 

forhindrer dem i at skride og gør samtidig overfladen 

lettere at holde ren. 

Ved lægning af klinker, belægningssten og fliser gælder 

følgende: 

Middeltung 
Let trafik 

trafik 

Udgravningsdybde 360-500 mm 230-270 mm 

Evt. bundsikringslag 150mm 150mm 

Bærelag 150mm 100-120 mm 

Afretningslag 30mm 30mm 

Belægning min. 60mm 50-70 mm 
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En terrasse bliver ikke voldsomt belastet, 
så hvis jordbunden er fast, kan man 

nøjes med bærelag og afretningslag. 



Jordarbejde 
Marker området, der skal belægges, ved at banke et 

spyd i hvert hjørne. Bind snore stramt på spyddene 

ca. 5 mm over den færdige belægning. Overkanten 
skal være højere end omgivende bed og plæner, da 

disse med tiden hæver sig. For at undgå at belægning

en skrider ud i kanterne, skal der graves 25 cm længe

re ud end det færdige belægningsareal. Start med at 

fjerne planter og rødder og fjern mulden indtil under
laget er fast. Etabler eventuelt et fald, så vandet kan 

løbe bort; dette er især vigtigt, når arealet ligger op til 

en bygning. 

Når forsænkningen er gravet, skal bunden komprime

res med pladevibrator eller tromle. Laget bør ikke kø

res over mere end 3 gange, og hvis der er lagt dræn, så 
kun 1 gang. 

Bundsikringslag 
Bundsikringslag lægges, hvis området udsættes for 

kraftig belastning og hvis bundens bæreevne er frost
tvivlsom/frostfarlig, hvilket medfører, at jordbunden 

hæver sig i forbindelse med frost. Dette kan gælde alle 

jordtyper undtagen meget sandet jord. Laget skal 

kunne lede vand væk og fordele lasten fra de lag, der 

ligger ovenpå. 

Bærelag 
Stabilgrus udlægges jævnt over hele arealet, hvor det 

komprimeres med vibratoren. Er det meget tørt, bør 

det fugtes godt inden udlægningen. Vibratoren bevæ
ges fra kanten ind mod midten af belægningen. 

At opbygningens lag har en ensartet tykkelse, er vig

tigt af hensyn til den færdige overflades stabili tet og 

modstandsdygtighed i forhold til sætninger. 

Bærelaget bør heller ikke overkøres mere end 3 gange. 
For kraftig bearbejdning kan presse vand op af jord

bunden og ødelægge forarbejdet. 

Afretningslag 
Afretningsgruset fordeles jævnt over hele arealet. Der 

skal beregnes en overhøjde på 10 mm til sætning. 

Undgå at træde på det udjævnede lag og udlæg ikke 

større arealer, end der kan belægges samme dag. 

Er det større arealer, der skal belægges, er det praktisk 

at opdele laget i mindre felter, hvis øverste gruslag 
afrettes ved hjælp af ledere/ afretningsskinner og et 

afretterbræt. Lederne kan være lange jernrør eller træ

lister, der lægges på hver side af arealet i den færdige 

højde minus selve belægningens tykkelse. 
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Afretterbrættet, der i begge ender hviler på lederne, 

trækkes på højkant hen over gruslaget. Huller fra fod

spor og ledere efterfyldes. Herpå udlægges selve belæg

nmgen. 

Når belægningens overflade til sidst komprimeres, 

trykkes stenene 10-20 mm ned i underlaget. 

Fiberdug 

Fiberdug kan eventuelt bruges til at adskille et finkor

net afretningslag fra et mere grovkornet bærelag, men 

er ikke nødvendigt. Det bør ikke lægges mellem 

belægning og afretningslag, da belægningen kan glide 

på det. Og da det forhindrer fuge- og afretningsgrus i 

at blandes i fugen, kan det gøre det besværligt at opnå 43 

en jævn overflade. 

Flugtsnore 
Spænd snore ud, der følger hovedretningen i mønst

ret, så der er noget at sigte/flugte efter under lægning

en eller sætningen. Af hensyn til et pænt resultat er 

det vigtigt, at flugter og retninger er lige. 

Lægning af klinker, belægningssten og fliser 

Det er vigtigt, at den første sten ligger rigtigt. Stenene 

skal lægges fra side til side, for eksempel fra venstre 

mod højre og derefter omvendt for at undgå, at be

lægningen vrider skævt. Sten eller fliser bør blandes, 

hvis de kommer fra forskellige paller for at opnå 

ensartethed i mønstret. 

Fugning 

Når belægningen er færdig, overstrøs den med fuge

grus, der fejes ned i fugerne. Derefter fejes det reste

rende grus væk, så overfladen er ren, inden den vibre

res med pladevibratoren, der skal have en gummisål 

for ikke at beskadige belægningen. Heller ikke her må 

der vibreres mere end 3 gange i alt. 

For at undgå misfarvninger fra grus eller sand anbefa

les det at feje overflødigt fugegrus væk, inden belæg-



44 ningen vandes. Er der ikke et godt regnvejr i sigte, må 

det foregå med haveslangen og en spreder, der for

hindrer, at vandstrålen spuler grus op af fugerne. 

Det er vigtigt ikke at belaste belægningen, før den er 
tør, det vil sige op til et par døgn, efter den er lagt, 

afhængigt af vejret. 

Efterfyldning med fugegrus eller -sand gentages indtil 

fugerne er fyldt op, dette er en vigtig del af den løben
de vedligeholdelse. 

Sætning af natursten 

Ved normale jordbundsforhold skal køre- og gangarea

ler graves ud i overensstemmelse med skemaet. 

Principperne for sætning af natursten er de samme 

som nævnt i foregående afsnit. 

Brosten, chaussesten og piksten (groft tilhuggede 

marksten) sættes i et 50 mm tykt lag brolægningsgrus, 

der udlægges uden komprimering oven på det kom

primerede bærelag. 

Stenene sættes med den ønskede fuge i ca. 20 mm's 
overhøjde. De stødes eller bankes ned til den ønskede 

højde. Overhøjden betyder, at det færdige gruslag 

under stenene trykkes sammen til ca. 30 mm, hvis der 

er udlagt 50 mm grus. 

Normalt sættes natursten rimelig tæt sammen, fordi 
den indbyggede variation i stenene er med til at defi-



nere fugebredden. Men der skal, som tidligere nævnt, 

være plads til fugemateriale hele vejen rundt. 

Mosaiksten sættes i et lag grus på 20 mm. 

Fuger fyldes efter med grus, se afsnittet om fugning. 
Det lyder umiddelbart ret let, men drejer det sig om 

større arealer, er det en god ide at henvende sig til en 

faglært. 

Kørearealer Gangarealer 

Udgravningsdybde 500-600 mm 300mm 

Evt. bundsikringslag 150mm 150 mm 

Bærelag 150 mm 100-150 mm 

Brolægningsgrus 50mm ca. 50 mm 

Huskeliste 45 

Følgende ting bør være inden for rækkevidde, når man 

begynder på arbejdet: 

- Graveredskaber 

- Snor og pæle/spyd 

- Eventuelt bundsikringsgrus 

- Stabilgrus eller andet bærelag 

- Afretningsgrus 

- Sten eller fliser i de ønskede former og farver 

- Grus til fyldning af fuger 

- Tromle eller pladevibrator (kan lejes) 

- Afretterbræt, et lige bræt 

- Vandrør eller lister, der skal bruges som 

ledere/trækrør for afretterbrættet. 

- Kost 

- Vaterpas, tommestok, blyant, målebånd, vinkelmåler 

og andet værktøj 

- Stenklipper til deling af sten (kan lejes). 

Husk, at der skal være grus nok, og sørg for at de tunge 
materialer ligger tæt på det sted, hvor de skal bruges. 
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Mørke belægningssten af beton er her 
lagt på en terrasse i 0-forbandt også 
kaldet skærende forbandt. 

Kombinationen af betonfliser og 
granitsten er klassisk og klæder 
begge materialer. 



I inspirationshaver kan man se på materialer og mønstre og få 
ideer til forskellige kombinationer. Der vil man også kunne få gode 
råd om, hvordan materialerne skal bruges. 
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Træskiver, granit og grus lagt efter 
tilfældighedens princip. 



VEDLIGEHOLDELSE 

Almindeligt snavs kan fjernes ved at feje belægningen 

med groft strandsand. Med den metode kan lettere 

algebelægninger og eventuelle kalkudblomstringer på 

betonsten også fjernes. Udblomstringerne har ingen 
betydning for betonens holdbarhed og forsvinder sæd

vanligvis med tiden. De består af vandopløselige salte, 

der udfælder sig på overfladen, når der trænger fugt 

ned i betonen. 

Olie og fedt bør så hurtigt som muligt suges op med 

papir eller en klud. Derefter dækkes pletten med et 

olieabsorberende middel, eksempelvis kattegrus, i et 

døgn. Er pletten tør, kan den skrubbes med skurepul

ver, sulfo eller 5% natriumhydroxid eller motorrens. 

Tør maling kan skrubbes af med vand og skurepulver. 
Er dette ikke tilstrækkeligt kan resten fjernes med 

max. 10% saltsyre. 

Let rust kan fjernes med 10% oxalsyre. Er der tale om 

dybe misfarvninger, kan der bruges en pasta, der 
består af lige dele 15% natriumcitrat og glycerol. 

Pastaen bør sidde i 2-3 døgn, men vær opmærksom 

på, at det kan medføre, at der dannes ar i overfladen. 

Så forsøg først på et lille stykke. 

Tyggegummi kan lettest skrabes af, når vejret er koldt/ 
frostvejr, resten fjernes med renset benzin. 
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52 Højtryksrensning bør foretages med forsigtighed på 

beton og klinker: en for kraftig stråle kan ødelægge 

overfladen og gøre stenen mindre modstandsdygtig 

over for snavs og alger, og man risikerer let at spule 

fugerne op. 

Ukrudt 
Hvis man ikke ønsker at udsætte sin have for kemiske 

bekæmpelsesmidler, er det en fordel, at fugerne er 

smalle, og at det belagte areal bliver slidt jævnt over 

det hele. Hyppig fejning er med til at genere ukrudtet. 

Ukrudt kan fjernes med en gasbrænder eller mekanisk 

med roterende kost eller håndarbejde. Vælger man en 

gasbrænder som ukrudtsbekæmpelse, så vær opmærk

som på, at stenene kan springe, hvis flammen holdes 

for længe på samme sted, for ikke at tale om mulighe

den for antænding af bygningsdele eller tørt græs. 

Der findes desuden en række kemiske bekæmpelses

midler, der er godkendt til belægninger. 

Fugerne bør efterfyldes, når der er behov for det, og 

efter der er spulet eller fjernet ukrudt, da begge meto

der fjerner grus fra fugerne. Ukrudt har nemt ved at 

etablere sig i en halvfyldt fuge, fordi det er beskyttet 

mod almindeligt slid, hvorimod en gammel velkom

primeret fuge er nærmest forseglet mod ukrudtsfrø. 

Alger og mos 

Alger kan fjernes med 10% salmiakopløsning eller et 

svampedræbende middel, der købes hos farvehandler 

eller materialist. Husk at skylle efter med rent vand. 

Mos, der kommer af sig selv på bro- eller chaussesten, 

kan fungere som beskyttelse mod andre former for 

småukrudt og være vældig smukt på det rette sted. 

Det kan fjernes med for eksempel en 10% salmiakop

løsning, der skylles væk med rigeligt vand. 

Miljø 
Begræns brugen af kemikalier mest muligt, da de kan 

skade miljøet og de omgivende planter. 

Sætninger 
Hvis der opstår lunker/sætninger, der samler vand, 

skal stenene i området tages op. Afretningslaget rettes 

op med nyt grus, stenene lægges på plads igen og 

fugerne fyldes med fugegrus. 



DANSK STANDARD 

I DS 1136: 2003 beskrives de regler, der gælder for 

udførelse af brolægning og belægningsarbejder. 

Standarden er en præcis definition af arbejdets færdige 

udseende og resultat. 

Hvis man selv vælger at udføre en mindre belægning i 

sin have eller indkørsel, kan man gøre, som man har 

lyst. Beder man derimod en faglært om at udføre et 

stykke belægningsarbejde, må man forvente, at arbej

det er baseret på standardens beskrivelser, med mindre 

der er aftalt noget andet. 
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