
Tegelytans livslängd och utseende är beroende av ett gott förarbete och en bra grund. 

Räkna med ca 3-5% extra till kapningar och spill. 

Bärlager och ev. förstärkningslager komprimeras med plattvibrator.

Fixera ytan med kantstöd eller en rad tegelstenar satt i jordfuktig betong.

Sättlager/avjämningslager ska vara jämntjockt över hela beläggningen för att inte riskera 
framtida sättningar. Dra av sättlagret med hjälp av avjämningsskenor och avjämningsbräda. 
Räkna med ca 10 mm högre höjd än den slutliga.    

Se till att det finns 2-5 mm fogbredd mellan tegelstenar. Fogen tar upp och fördelar laster 
över ytan. Utan fog riskerar man att närliggande stenars kanter knäcks vid belastning, så 
kallad ”chipping”. Använd riktsnören för att få raka linjer i mönsterläggningen. 

Marktegel är ett naturmaterial vill man sprida eventuella färgskiftningar över ytan. Plocka 
därför sten från två eller tre pallar och ta gärna sten från flera lager samtidigt. Marktegel kan 
också variera färgmässigt på olika sidor. Variation förekommer mellan olika 
tillverkningsbatcher.

Kanter och friser som möter lösa material sätts med fördel i jordfuktig betong. Undvik att 
använda sten som är kapade till mindre än 1/3-del av full storlek. Se bild nedan för tips hur
ett fiskbensmönster kan avslutas mot kant. 

Borsta ner fogmaterialet diagonalt över fogen. Ett torrt material är lättare att arbeta med 
och fyller fogen bättre. 

Efter första fogning, packa ytan med plattvibrator med gummimatta. Efterfyll sedan fog igen 
och gör fler efterfyllningar vid behov den närmsta tiden efter anläggning. Vattna gärna för 
att fylla fogen mer effektivt.

LÄGGNINGSANVISNING

30 mm

Makadam 2-4/2-5 mm (DCG/1) 

alt. Tvättat stenmjöl, 0-4/0-5/0-8 mm, max 3% <0,063 mm (DCG/2).

Makadam 2-4/2-5 mm (DCG/1) 

alt. Tvättat stenmjöl, 0-4 /0-5 mm, max 3% <0,063 mm (DCG/2).

80-150 mm (beroende på trafikklass)

Krossmaterial ex 0-32 mm

Ev Geotextil

2-5 mm (anpassas för jämnt läggningsmönster)

Beroende på trafikklass och geografiskt läge.

”Ogräshämmande fogsand” 

rekommenderas ej då sådan kan ge 

missfärgningar i tegel.

50-85 mm

Exempel på hur ett fiskbensförband möter kant. 



Löpförband (1/2-sten) Löpförband (1/4-sten) Blockförband Parkettförband Fiskben/Armbågsförband

200x100 (204x102)

240x118 (244x122)

204x67 (207x69)

206x67 (210x70)

245x80 (249x83)

204x50 (208x52)

206x51 (210x52,5)

245x60 (248x62)

Produktmått

(Byggmått inkl fog)

Fiskbensförband lagd med diagonala fogar ger den 

mest hållbara läggningen på trafikerade ytor.

LÄGGNINGSMÖNSTER



Marktegel är ett naturligt material åldras vackert och behåller sin färg över tid. Med god 
planering och grundarbete är ytor av marktegel enkla att sköta och de har en mycket lång 
livslängd. 

Se till att fogarna är fyllda över beläggningens livslängd. Återfyll fogar omgående efter man 
noterat brist. Ofyllda fogar kan leda till etablering av ogräs och kantskador. Inspektera 
marktegelytor löpande för att upptäcka eventuellt tömda fogar innan skador uppstår.

Marktegel tål att saltas och sandas. Snöröjning bör utföras med försiktighet.

Håll ytan ren genom sopning. Marktegel tål att borstas med sopmaskin men vänta gärna 12 
månader efter läggning innan man använder en sådan maskin. Risken finns annars att 
borsten sopar bort fogmaterialet.

Högtryckstvätt kan användas med försiktighet vid behov men spola inte rakt ner mot ytan 
utan med en flack vinkel och i 45 graders riktning mot fogarna. Eventuellt bortspolat 
fogmaterial återfylls omgående.

Vid användning av rengöringsmedel – följ tillverkarens instruktioner för produkten och 
prova på mindre yta vid osäkerhet.

Vita utfällningar kan naturligt uppstå i tegel. Det är salter som kan spolas/borstas bort under 
tak där regnet inte kommer åt. Dessa utfällningar är inte farliga och påverkar inte teglets 
hållbarhet.

På skuggiga och ej nyttjade ytor kan det helt naturligt ske påväxt av mossa och alger. Dessa 
förstör inte tegel men kan behandlas med speciellt avsedda medel.

Ofyllda fogar är öppna för att samla organiskt material som sedan blir en grogrund för 
ogräs. Håll fogarna fyllda för att minimera risken. Om ogräs ändå uppstår fungerar 
ogräsättika eller bränning med gasol bra. Har du annat ogräshämmande medel – testa på 
en mindre yta. 

Så kallad ”Ogräshämmande fogsand” rekommenderas ej då sådan kan ge missfärgningar i 
tegel.

SKÖTSEL & UNDERHÅLL


