Bygga
stödmur
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Bygga stödmur
Stöd för rabatter eller som terrassering av en lutande tomt. En stödmur kan verkligen vara ett till
talande inslag i trädgården. Och allt du behöver hittar du förstås hos BAUHAUS. Stödmuren behöver
inte gjutas och den behöver inte muras. Det är inte ett särskilt svårt arbete, men ganska tungt. Sten
blocken väger mellan 20 och 45 kilo så det krävs ofta två för att bygga en mur.
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Att tänka på:
I beskrivningen har vi använt sten
med släta ytor. Vid tryck bakifrån
innebär det risk för att stenarna
trycks framåt. Därför ska stödmuren
gå ner i marken ungefär 10 % av
den höjd den är tänkt att vara ovan
mark. Bygger du en mur på en
meter ska alltså det första skiktet
börja 10 cm under marknivån och
det är det djup som är makadam
mens yta. Som alltid är underarbe
tet A och O för ett lyckat resultat.
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Vid högre murar som ska hålla mot fyllningsmassor bör man använda
sig av någon typ av självlåsande knäcksten (t ex Stackstone). I stenen
finns en form av klack som förhindrar stenarna att skjutas framåt av
trycket bakifrån.

I våra varuhus hittar du stenar som tilltalar ditt sinne för färg och form.
Goda råd av vår kunniga personal får du förstås på köpet.

Gräv ur för markbädden ner
till frostfritt djup, ca 60 cm.
Hålets bredd avgörs av stenens
mått. Basen för muren måste
vara i våg, både i längdriktning
en och vinkelrätt mot den.
Dessutom måste underlaget ha
en god dränering. Fyll på med
makadam (A). Packa noggrant
var 10–15 cm med en mark
vibrator. Väg av med vatten
pass. Kom ihåg att det inte
bara är de enskilda stenarna
som ska ligga i våg. De måste
också ligga på samma höjd sin
semellan. Lägg därför ett lager
med ca 1 cm sand (B) överst.
Det underlättar att få det första
varvet sten i rätt läge.

Lägg det första varvet. Se till
att stenarna kommer dikt mot
underlagsbädden. Bulta gärna
ner varje sten med en kraftig
trä- eller gummiklubba. Stenar
na får absolut inte ha någon
tendens att vicka mot under
laget.

Fortsättning går lätt förutsatt
att det första varvet ligger rätt.
Lägg nästa sten halvt över. För
varje varv, packa in med jord
från baksidan. Efter varje skikt
ska makadam fyllas på murens
insida för att ge en bra dräne
ring. Packa med paddan efter
du fyllt ett skikt. Om du vet att
marken bakom muren är blöt
kan det vara bra att lägga ner
ett dräneringsrör som extra av
rinningshjälp. Väg hela tiden
noga av med vattenpasset.

Vi har allt du behöver för att bygga stödmur
Material
Stenar
Makadam
Sand
Verktyg
Vattenpass
Spade
Trä- eller gummiklubba
Kratta
Måttband
Markvibrator, finns att hyra

BAUHAUS tar inte ansvar för skador som uppkommer vid åtgärder baserade på dessa gör-det-själv-råd.

www.bauhaus.se

