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Naturens eget material
LECA® är ett registrerat varumärke. Namnet återkommer i en rad
produkter som används huvudsakligen för byggnadsändamål.

LECA Lättklinker är en keramisk produkt, som tillverkas av
finkornig, kalkfattig lera från Östergötland. Bränningen sker i
roterande ugnar vid en temperatur på 1000-1200°C. Den färdiga
lättklinkern har ett hårt keramiskt skal runt ett poröst inre, som
består av små luftfyllda celler. 

Som byggmaterial har LECA Lättklinker många goda egen-
skaper. De luftfyllda cellerna ger god värmeisolering. Samtidigt
bidrar de till låg egenvikt hos kulan. LECA Lättklinker själv är
både brand- och frostbeständig och i det närmaste oförstörbar.
Oförstörda keramiska kulor, lika LECA Lättklinker, har hittats vid
utgrävningar av förhistoriska boplatser.

Lös LECA Lättklinker används som markisolering, grund-
isolering, kompensationsgrundläggning, bjälklagsfyllning, väg-
fyllning, ballast i bruk och betong samt som jordförbättrings-
medel.

LECA Lättklinker blandad med sand, cement och vatten i olika
blandningsförhållanden, används främst inom block-, element-
och betongindustrin.

Den vanligaste produkten är LECA Murblock, som används till
väggar ovan och under mark i villor, industrier, flerfamiljshus mm
samt för olika arrangemang i trädgårdar. LECA Murblock känne-
tecknas av låg vikt, väl tilltagna dimensioner och enkel
bearbetning. De kan kapas med en vanlig hårdmetall-
förstärkt såg, som gör att arbetet går snabbt och lätt.



Trädgårdsmurar
LECA Murblock tål fukt och kyla. De är frostbeständi-
ga, villket gör dem mycket väl lämpade för trädgårds-
murar och andra trädgårdsarrangemang. Det färdiga
murverket är en säker putsbärare om du vill putsa
ytan. 

Trädgårdsmurar är av två typer, stödmurar och fri-
stående murar. Fristående murar skyddar från insyn
och bildar lugna, solfångande platser i trädgården.
Stödmurens uppgift är att binda jordmassor för att
åstadkomma plana ytor på sluttande tomter.

Fristående mur
Att bygga en fristående mur på icke tjälskjutande
mark med LECA Murblock, illustration 1, går snabbt
och är enkelt. Dimensionen på murblocken bestäms
av murens höjd, se tabell 1. Fyllningen under och
kring muren ska vara väl dränerad. Det gäller främst
att se till att inga vattenfickor kan uppstå vid berg eller
tät jordart. En 15 cm tjock, komprimerad grusbädd
under muren ger normalt tillräcklig bärighet. 

1. Gräv ut ett minst 50 cm djupt och cirka 1 meter
brett dike för muren. Var noga med att all matjord är
borta. Plana ut botten med en 15 cm tjock, kompri-
merad bädd av dränerande material. Väg av med
vattenpass. 

2. Sätt första murskiftet direkt på den dränerande
bädden, se sidan 16, Grund, alternativ 1. Armera med
Bi-stål mellan första och andra skiftet. Trädgårds-
murarna muras med fyllda ligg- och stötfogar och
med ett halvt blocks förskjutning. Armera slutligen
med Bi-stål mellan näst översta och översta skiftet. Se
vidare Armering, sidan 17. 

3. Täck murkrönet med tegelpannor, betongplattor,
plåt eller dylikt för att förhindra mekanisk åverkan
och vatteninträngning i muren.

4. Putsa och/eller måla, se sidan 18-19, med cement
eller silikatfärg och återfyll med dränerande material
på båda sidor.

Stödmurar
Låga stödmurar kan byggas på samma sätt som en
fristående mur. En förutsättning är att marken inte är
tjälfarlig. För att muren ska få tillräcklig stabilitet
måste halva murens totala höjd sättas under markytan.
Se illustration 3. 

Murens höjd bestämmer murblockens dimension.
Se tabell 3*. Fyllningen under och bakom muren ska
vara väl dränerad. Fuktskydda gärna muren med luft-
spaltbildande fuktskyddsprodukter. Byggs stödmuren
enligt illustration 2, klaras högre murhöjder utan djup
grundläggning. 

1. Gräv ut och återfyll på samma sätt som under
punkt 1, fristående mur. 

2. Sulan till muren byggs av tvärställda LECA
Murblock av samma dimension som blocken till
muren. Blocken monteras intill varandra på en avjäm-
nad, hårt packad dränerande bädd. 

3. Lägg ut en brukssträng på sulan och sätt första
skiftet. Armera med Bi-stål och arbeta vidare på så sätt
som beskrivs under punkt 2, fristående mur.

4. Brukssträngen till första murskiftet kompletteras
med 50 mm hålkälar som illustrationen visar.
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Fristående mur
H
max Blockbredd

1,5 m 19 cm
2,0 m 25 cm
2,5 m 29 cm

Tabell 1 max. 40 cm

Hmax

30 cm

10 cm

min. 15 cmmin. 15 cm

0,35xH

(min. 30 cm)

Hmax

Illustration 1 Illustration 2

Stödmur
H
max* Blockbredd

0,9 m 19 cm
1,1 m 25 cm

* Förutsätter att markytan ovanför stödmuren är plan.

Tabell 2



5. Murhöjd och dimensioner, se tabell 2*.

En stödmur måste härda tillräckligt innan massorna
återfylls. Full hållfasthet erhålls efter fyra veckor.

* Tabellerna gäller för plan mark bakom stödmuren
och förutsätter att murens höjd ovanför den övre
markytan är högst 40 cm.

Rörelsefogar
Trädgårdsmurar som är längre än 10 meter bör delas
av med rörelsefogar. Rörelsefogarnas uppgift är att
förhindra sprickbildning på grund av förändringar 
i temperatur och fukt. Det är lämpligt att bara dela
upp den synliga delen av muren. Detta förutsätter att
man förstärker längsarmeringen i de murdelar som
ligger under mark. Murdelen under mark kommer
sannolikt att spricka upp i ett antal fina sprickor, men
förhindrar att de synliga delarna förskjuts i förhållande
till varandra. Rörelsefogen tätas med alkaliebeständig
elastisk massa (ej silikon) mot en bottningslist
kompriband eller gummiprofil.

Bygga trappa i slänt
Sluttande tomter vinner på olika trapparrangemang.
Att bygga trappor med LECA Murblock är mycket
enkelt. 

Trappstegen bör förses med ett starkt slitskikt; t ex
betong, klinkers, natursten eller liknande. Det slitskikt
du väljer bestämmer stegdjupet, se (b) illustration 4.
Till trappor använder du 59 cm långa, 19 cm breda
och 19 cm höga block. Fem block ger ett steg som är
cirka 1 meter brett. Arbetsgången är denna: Sätt
blocken för nedersta trappsteget kant i kant på en väl
packad, 15 cm tjock dränerande bädd i trappans
längdriktning. Det är viktigt att all matjord är undan-
schaktad. Fyll bakom blocken och plana ut med väl
packat, dränerande material. Lägg blocken för
följande trappsteg på samma sätt. Se illustrationen.
Avsluta med att lägga slitskikt på stegen.
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Illustration 4

I vår trycksak ”Trädgårdsmurar” hittar du mer information och
flera konstruktionsalternativ för både fristående murar och stöd-
murar. Här hittar du också dimensioneringsregler för stödmurar

där markytan lutar mot muren.

Illustration 3

Stödmur
H
max* Blockbredd

0,7 m 19 cm
0,8 m 25 cm
0,9 m 29 cm

* Förutsätter att markytan ovanför stödmuren är plan.

Tabell 3

min. 15 cm

Hmax

Hmax



avjämning med cementbruk är att använda betong-
alternativt naturstensplattor som sätts i bruk. 

8. Gör arbetsbordet av önskat träslag. Montera reglar
50x50 mm som ansluter tätt mot murverket på arbets-
bordets undersida. Reglarna håller bordet stadigt på
plats, samtidigt som det är lätt att lyfta bort för ren-
göring och underhåll. Vill du limma fast bordet,
använd lim typ PL400. 

9. Fyrfatet och grillgallret kan till exempel tillverkas
av en uttjänt långpanna och gallret från en köksspis.
I vår trycksak ”Grillar och utespisar” hittar du fler
modeller med arbetsbeskrivningar.
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Arbetsbänk

Läggschema – Första skiftet

15

15
1

43

45

59 59

59

Illustration 2

Illustration 3

Illustration 1

Grill och utespis
En utespis förlänger sommaren och bidrar 
med både värme och trevnad. En riktig grill, 
som tål väder och vind, gör trädgården till det 
extra rum vi så gärna vill ha den till. Att bygga 
grill och utespis med hjälp av LECA Murblock klarar
de flesta. Jobbet är enkelt och går snabbt. Innan du
sätter igång bör du fundera över placeringen. Det är
viktigt att grannarna inte störs av rök och os och att
du har deras samtycke till placeringen.

Grill
1. Schakta undan minst 30 cm för grillen. Det är vik-
tigt att all matjord är borta. Schaktbotten ska luta och
dräneras så att vatten inte blir stående under grillen. 

2. Fyll med dränerande material och packa väl. 
Du kan fylla ända upp till marknivån om du vill. 

3. Dra av fyllnadsmaterialet och väg av ytan med
vattenpass. 

4. Murblocken, dimension 15x19x59 cm, sätts direkt
på den avdragna bädden. Armera enligt anvisning-
arna på sidan 17. Hörnarmering enligt alternativ 2. 

5. Mura blocken som illustrationerna visar. 

6. Mura in dubbar av till exempel Bi-stål, på vilka
hylla, fyrfat, respektive grillgaller kan läggas. Vill du
placera dubbar mellan murfogarna, bocka armerings-
järn som illustration 2 visar och stick in i dem på
lämpligt ställe i fogarna. 

7. Murverkets överkant kan avjämnas på olika sätt.
Väljer du avjämning med cementbruk (1 volym del
cement, 4 volymdelar mursand) krävs en form, se
illustration 3. Fäst formbrädorna med skruvtvingar
och knacka dem i våg med hjälp av en hammare. Du
kan också förborra hål i brädorna och fästa dem med
spik. Var noga med avvägningen. Ett alternativ till



6. Putsa anläggningsskiftet innan återfyllning sker. 

7. Återfyll invändigt enligt illustrationen. Återfyllning
med LECA Lättklinker i sortering 8-14 mm eller 12-20
mm ger god markisolering. Materialet låses med fiber-
duk som på illustration 4, sidan 13. Avjämna och väg
av med ett lager sättsand. Lägg betong plattor som
golv. 

8. Täta dörr- och fönstersmygar med puts innan
karmarna monteras. 

9. Invändigt kan garaget målas med cement- eller
silikatfärg. 

10.Utvändigt kan garaget grov- och ytputsas eller
tunnputsas. Arbetsmetodik, se sidan 18-19. 

11.Montera takstolarna c/c 120 cm, lägg yttertaket
och taktäckningen. Montera innertaket. 

12. Isolera takbjälklaget. 

13. Färdigställ takfoten, montera vindskivor och häng-
rännor. 

14.Montera fönster och garageport. 

15. Avsluta markarbetet runt garaget. Markytan ska
luta 1:20 bort från garaget.

Vår trycksak ”Garage byggt av LECA Murblock” 
innehåller tips, idéer och mera detaljerade konstruk-
tionslösningar för garage. ”Garageboken” av 
Lars-Ingmar Hultkvist är en annan bra källa att ösa
ur. Boken kan rekvireras från Svensk Byggtjänst.
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Garage
Att bygga ett garage av LECA Murblock är inte
speciellt svårt. Med LECA Murblock bygger du in
LECA Lättklinkerns alla goda egenskaper. Materialet är
lätt, starkt, lättarbetat och ljudabsorberande. Det
klarar angrepp från alla skadedjur och tål både fukt
och frost. LECA Lättklinker och LECA Murblock är
brandsäkra och har mycket lång livslängd. Så här går
bygget till: 

1. På icke tjälfarlig grund sätts sulblocken på en nivå-
justerad, komprimerad bädd av dränerande material.
Urschaktningen ska ha ett djup på minst 30 cm. Det
är viktigt att all matjord schaktas bort. Schaktet bör
dräneras med dräneringsledning (Ø10 cm), ansluten
till dagvattenbrunn. Praktiska tips för grundarbete och
utsättning hittar du på sidan 14-15. 

2. Armera och gjut i sulblocken enligt anvisningarna
för Grund, alternativ 3, sidan 15. 

3. Väggarna muras med fyllda ligg- och stötfogar och
med ett halvt blocks förskjutning. Under väggen ska
ett glidskikt av så kallad grundmurspapp läggas.
Använd LECA Murblock 19x19x59 cm. Armera med
Bi-stål Bi 40 mellan första och andra skiftet. Armera
sedan vart tredje skift. Se armeringsanvisningar på
sidan 17, hörnarmering enligt alternativ 1. 

4. Lägg LECAbalk över öppningarna för garageport
och fönster. Upplagslängden för balken ska vara
minst 25 cm på var sida om respektive öppning. 

5. Avsluta murverket med ett skift av LECA U-block,
19x19x59 cm, enligt illustration 4. Ursparingen arme-
ras med Bi-stål Bi 40 och fylls med betong. Om du ger
betongen en avplanad överhöjning kan du lägga tak-
stolarna direkt på denna istället för på ett remstycke. 

Illustration 4



Jordkällare
Jordkällaren är gamla tiders skafferi. Sval om somma-
ren. Frostfri om vintern. En oslagbar lagringsplats för
äpplen, päron, rotfrukter, grönsaker och alla livs-
medel som mår bäst av att förvaras källarsvalt. 

Temperaturen i en jordkällare regleras av marken
själv. Jorden som täcker källaren hindrar sommar-
värmen att tränga in. Vintertid håller markvärmen
temperaturen över nollstrecket. Jordtäckningen 
(50-60 cm) och murblocken fungerar som isolering
mot både värme och kyla. 

Jordkällare har alltid byggts i två avdelningar. Den
inre och större är själva förvaringutrymmet. Den yttre
och mindre är värmeslussen, som hindrar värme att
tränga in i källaren sommartid och håller frosten borta
på vintern. 

En jordkällare bör vara nedgrävd en halv till en
meter i marken. Detta kräver god dränering runt käll-
laren. 

1. Börja med att lägga ut ett 15 cm tjockt, väl packat
dräneringsskikt under hela källaren. 

2. Lägg en dräneringsledning runt källaren. Ledning-
en kopplas till brunn eller stenkista. En spolbrunn
placeras lämpligen i anslutning till ingången.

3. Lägg ut LECA Sulblock (29x19x59 cm) kant i kant
på det väl komprimerade och avjämnade underlaget. 

4. Armera och gjut i sulblocken enligt anvisningarna
för Grund, alternativ 3, sidan 15. 

5. Väggarna muras med fyllda ligg- och stötfogar och
med ett halvt blocks förskjutning. Till väggarna
används LECA Murblock (25x19x59 cm). 

6. Murverket armeras med Bi-stål Bi 40 i var tredje
fog. Armera alltid i fogen mellan anläggnings- och
andra skiftet samt mellan näst sista och sista skiftet.
Hörnarmering, se sidan 17, alternativ 1. Armering vid
anslutning av mellanvägg, se illustration 2. 

7. Murverket ytbehandlas både ut- och invändigt.
Utvändigt lagas eventuella skador eller missar i
murningsarbetet varefter väggen tunnputsas. Se sidan
18-19. Invändigt kan väggen med fördel målas om
fogarna är väl utförda och lätt tryckta. 

8. En utvändig hålkäl mellan sul- och väggblock ska
läggas med cementbruk. Blanding: 1 volymdel
cement, 4 volymdelar mursand.

9. Golv av packat grus, singel eller makadam.
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Illustration 1



Trätrallar ökar komfortkänslan. Plattor på sättsand är
ytterligare ett alternativ. 

10. Till taket används LECA Murblock (9x19x59 cm)
som form för bjälklagsgjutningen. Blocken läggs på
bockryggar och på murverket enligt illustration 1 och
gjuts ihop med bjälklagsplattan. Det är viktigt att
sträva stämpen och förbättra stabiliteten i formen
genom att slå spik i ett antal blockändar. 

11. Till lågform muras LECA murblock (12x19x59 cm)
c:a 24 mm utanför vägglivet. Utkragningen bildar bra
skydd för fuktskyddet enligt punkt 13. 

12. Betongplattan, 16 cm tjock, armeras med Bi-stål 
Bi 40 c/c 20 cm i båda riktningarna. Det är klokt att
öka betongtjockleken på mitten så att viss avrinning
av vatten kan ske. 

13. Utvändigt fuktskyddas väggarna med luftspalt-
bildande fuktskyddsprodukter. 

14. Ett skarvsvetsat tätskikt läggs över taket. Samråd
med tätskiktsproducent eller återförsäljare. Om träd
eller vedartade buskar ska planteras i fyllningen 
på taket läggs en polyetenfolie på tätskiktet med 
3-5 cm tjock skyddsbetong ovanpå. Denna ska vara
oarmerad.

Ventilation
En jordkällare ska vara torr och sval. Detta kräver god
ventilation. Ventiler ska placeras i tredje murskiftet på
båda sidor om respektive dörr samt nära hörnen
längst in. Här muras ventilationsrör in i det översta
murskiftet. 

Dörrar
Båda dörrarna bör vara inåtgående för att underlätta
tillgängligheten vid till exempel mycket snöande.
Murverket tätas med puts i dörrsmygarna innan
karmar och trösklar monteras. Ytterdörrens tröskel
bör skos med galvaniserad plåt som skyddar träet mot
fukt och regn.

Fronter
Källarfrontens utseende bestäms av golvets läge i
förhållande till marken. Ligger källargolvet lägre än
markytan krävs stödmurar på ömse sidor om ingång-
en. Se Trädgårdsmurar, sidan 4-5. 

I vår trycksak ”Jordkällare” och i boken ”Bygga
Jordkällare” från Svensk Byggtjänst hittar du fler
konstruktionsdetaljer och lösningar.
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Illustration 2
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LECAs gröna fingrar
Trädgården är en källa till både glädje och bekymm-
mer. Glädjen ligger i att det växer så det knakar.
Bekymren ligger i att ta vara på trädgårdsavfallet. 
I båda fallen är våra produkter till stor hjälp. 

Kompost av LECA Murblock
Bästa sättet att ta vara på trädgårdsavfallet är att kom-
postera det. Gräsklipp, löv och annat innehåller
näringsämnen. Genom att låta naturen själv bryta ned
trädgårdsavfallet kan näringen återföras till marken
igen och göra tjänst i det naturliga kretsloppet. 

En kompost av LECA Murblock går både snabbt
och lätt att bygga. Arbetsgången är denna: 

1. Schakta undan minst 30 cm jord för komposten.
Det är viktigt att all matjord är borta under murverket.
Avjämna med en 15 cm tjock, väl komprimerad bädd
av dränerande material.

2. Lägg ut första skiftet med minst 15 cm breda mur-
block enligt Grund, alternativ 1, sidan 15. 

3. Mura övriga skift med ett halvt blocks förskjutning
enligt illustrationen. Armera med Bi-stål Bi 40 mellan
första och andra samt näst sista och sista skiftet.
Hörnarmering, se sidan 17, alternativ 2. 

4. Avsluta murverket med en avjämning av cement-
bruk. Se grill, illustration 3, sidan 6. 

5. Skruva fast 25x50 mm läkt med cirka 2 cm mellan-
rum i kompostens öppningar. Läkten fästs genom att
45 mm plastplugg, typ Thorsman (se illustration 1),
appliceras i förborrade hål och skruvas fast med
lämplig rostskyddad skruv. 

6. Såga till skivor av till exempel 15 mm vattentålig
plywood som på illustrationen. Skivornas mått bör
vara cirka 1 cm smalare än öppningarna i murverket. 

7. När du komposterar trädgårdsavfall: Lägg ett 3 cm
tjockt lager av LECA Lättklinker, sortering 2-6 mm
med cirka 20 cm mellanrum efterhand som du fyller i
trädgårdsavfall. Lättklinkern luftar komposten, förbätt-
rar fuktbalansen och isolerar. Detta påskyndar för-
multningen och ökar förmultningsgraden. Dessutom
utgör lättklinkern ett bra jordförbättringsmedel i den
färdiga komposten. 

Den beskrivna komposten lämpar sig för en stor träd-
gård. För små trädgårdar kan en behållare vara fullt
tillräcklig.

För hushållskomposter av LECA Murblock, finns 
en separat arbetsbeskrivning gjord av Lotta Lanne,
ekokonsult.

10 Illustration 1
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Medicin mot bruna fläckar
Bruna fläckar i gräsmattan är ett tecken på dålig till-
växt. Detta i sin tur beror på vatten-, luft- eller
näringsbrist. Att råda bot på bruna fläckar är varken
svårt eller arbetskrävande. 

Gör 10-20 cm djupa och 1-2 cm breda skåror
genom fläckarna genom att pressa ned en vanlig gräv-
spade och sedan vicka på bladet. Avståndet mellan
skårorna bör vara 10-20 cm. 

Fyll skårorna med LECA Lättklinker sortering 
2-6 mm. Kornen ger en så kallad snorkeleffekt, vilket
innebär att vatten, luft och näring nu lätt kan tränga
ned till gräsrötterna. Gräset får ny växtkraft och fläck-
arna försvinner. 

Metoden kan användas även på andra ställen i
trädgården, i till exempel rabatter, där det växer sämre
fläckvis.

Hydrokultur
Har du alltid önskat att ha gröna växter omkring dig,
men aldrig fått tid att sköta dem. Då är LECA hydro-
kultur den perfekta lösningen. 

Allt du behöver är en sats som innehåller en
vattentät ytterkruka, en perforerad innerkruka, vatten-
nivåmätare och ett näringsbatteri, som räcker cirka 
6 månader. Allt finns i välsorterade växtbutiker och i
en del varuhus. 

Hydrokulturodling har många fördelar. Det är
bekvämt. Vattennivåmätaren visar när du måste
vattna. Odlingen är säker och problemfri. Växterna får
automatiskt rätt mängd näring och vatten. Luft-
balansen är alltid den rätta. En annan fördel är att du
slipper småkryp i dina växter. 

Blomsterhandlaren kan tala om vilka växter som är
särskilt väl lämpade för odling i hydrokultur.

LECA lättklinker för jordförbättring
LECA Lättklinker är ett utomordentlig bra jordförbätt-
ringsmedel. Lättklinkern förbättrar både luft- och
vattenbalansen i jorden. Om du täcker ytan i dina
utomhusrabatter med ett 2-3 cm tjockt lager lättklinker
(till exempel sortering 8-14 mm) hindrar du ogräsfrön
att tränga ned i jorden.

Toppdressning av gräsmatta
Vill du ha en jämn, slät och vackert grön gräsmatta,
ska du använda LECA lättklinker som toppdressning. 

Lägg ut ett cirka 1 cm tjockt lager LECA Lättklinker
sortering 2-6 mm på den nyklippta och renkrattade
gräsmattan. Detta förbättrar både luft- och vatten-
balansen i ytan. 

Alla gräsmattor behöver gödslas då och då. Genom
att blanda LECA Lättklinker med gräsmattegödsel före
utläggningen slår du två flugor i en smäll. 

Du bör toppdressa din gräsmatta en eller två gång-
er årligen. Kornen sjunker ned i ytskiktet, vilket ytter-
ligare förbättrar luft- och vattenbalansen, samtidigt
som gräsets rotsystem blir allt tjockare och livs-
kraftigare. 

Efter toppdressningen ska du vänta tills gräset
vuxit igenom dressningslagret innan du klipper. 



LECA Lättklinker som isolering 
och återfyllnad
LECA Lättklinker består av keramiska kulor, uppbygg-
da av små luftfyllda celler. 

Luften i kulorna ger materialet två viktiga egen-
skaper – god isoleringsförmåga och låg vikt. Dessa
båda egenskaper kan du utnyttja både för isolering
och återfyllnad vid marksättningar. 

Ett 3 cm tjockt lager av LECA Lättklinker har
samma isolerförmåga som cirka 1 cm mineralull. Vid
isolering i mark erbjuder materialet ytterligare några
mycket fördelaktiga egenskaper. Det är beständigt,
frostsäkert och dränerande. 

Mindre marksättningar, som inte ligger i anslutning
till huset, kan du renovera med LECA Lättklinker
genom att schakta bort det vanliga ler- jord- eller
grusmaterialet och återfylla med lättklinker, sortering
8-14 eller 12-20 mm. Ett 1 m tjockt lager av LECA Lätt-
klinker väger lika mycket som cirka 30 cm jord eller
grus. 

Har du måttliga sättningar intill huset och kan
konstatera att inga skador uppstått på grunden eller
byggnaden, kan du tillämpa samma teknik. 

Vid större sättningar, som dessutom kan ha påver-
kat huset, bör du konsultera en geotekniker. Denne
analyserar skadans omfattning, vad som behöver
åtgärdas och vilken teknik som lämpar sig bäst. 

LECA Lättklinker levereras i följande sorteringar: 
2-6 mm i 40 liters plastsäckar, 8-14 mm samt 
12-20 mm i 80 liters plastsäckar. Det finns även störr-
re förpackningar. Tala med din byggmaterialhandlare.

Renovering av kryprumsgrund
En uteluftsventilerad kryprumsgrund med fukt-
problem kan åtgärdas genom att isolera schaktbotten
med LECA Lättklinker. Rensa bort allt eventuellt skräp
och lägg ut ett cirka 20-30 cm tjockt lager LECA Lätt-
klinker sortering 8-14 eller 12-20 mm, se illustration 1.
Detta minskar risken för mögelangrepp mycket effek-
tivare än vad till exempel en plastfolie förmår. Om
fuktproblemen är omfattande kan även andra åtgärder
behövas. Rådgör därför alltid med en fackman.

Isolering av rörledningar
Så här eliminerar du frostrisken i grunt lagda avlopp-
psrör. Schakta ur ett cirka 1 meter brett dike ned till
halva röret. Lägg ut fiberduk i remsor tvärs diket och
tillräckligt långa för att läggas omlott över fyllningen.
Se illustration 2. Återfyll med LECA Lättklinker sorte-
ring 8-14 eller 12-20 mm. Vik fiberduken omlott över
den isolerande bädden. Plana ut med delar av det
urschaktade materialet.
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Illustration 1

Illustration 2

Tjälisolering av plattsatta gångytor
Gångbaneplattor som rör sig i takt med årstiderna är
alltid en källa till bekymmer. En enkel lösning på
problemet är att schakta ur 30-40 cm under platt-
gångarna och lika mycket på vardera sidan samt åter-
fylla med LECA Lättklinker, se illustration 3. Arbets-
gång som vid isolering av golv.

Isolering av golv
Isolerade golv i enkla byggnader som förråd och
verkstäder kan läggas med betongplattor på ett skikt
av sättsand och LECA Lättklinker, se illustration 4. 

1. Schakta bort cirka 30 cm av markskiktet. All mat-
jord måste bort. 

2. Lägg ut remsor av fiberduk på grunden och vik
upp cirka 50 cm efter väggarna. 

3. Fyll med cirka 25 cm LECA Lättklinker sortering
12-20 mm. 

4. Vik resterande fiberduk över lättklinkerskiktet och
lägg fiberduk över hela ytan. 

5. Lägg ut sättsand och jämna av. 

6. Lägg ut betongplattorna.

Uteplatser på sättningskänslig mark
Plattbelagda uteplatser på sättningskänslig mark vill
gärna sjunka. Du slipper problemet om du lägger ut
fiberduk och fyller med LECA Lättklinker sortering 
8-14 eller 12-20 mm, som illustration 5 visar. Lägg ut
sättsand ovanpå fiberduken, jämna av och lägg
plattorna.
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Illustration 3

Illustration 4

Illustration 5

Illustration 6
Illustration 7

Marksättningar vid trappor
Lägger du plattorna framför en trappa, slipper du sätt-
tningar om du fyller med LECA Lättklinker sortering 
8-14 eller 12-20 mm, som illustration 6 visar.

Utvändig renovering och isolering av källare
Vid utvändig isolering av fuktiga och kalla källare
erbjuder LECA Lättklinker många fördelar och få
problem. Ett och samma material ger på en gång
värmeisolering, dränering och lastreduktion. 

1. Schakta undan jord och grus runt grunden ända
ned till grundsulan, som illustration 7 visar. 

2. Borsta ren källarväggens utsida från allt löst mate-
rial. 

3. Laga lokala småskador eller putssläpp. 

4. Montera en luftspaltbildande fuktskyddsprodukt
direkt på den rengjorda och lagade ytan. Följ tillver-
karens monteringsanvisningar. 

5. Se över dräneringen. Saknas dräneringsledning bör
du ordna sådan. 

6. Separera jorden runt grunden med fiberduk som
illustrationen visar. Duken ska läggas ända in till
sockelputsen. 

7. Återfyll med LECA Lättklinker sortering 12-20 mm. 

8. Lämna en planteringsfri zon på cirka 50 cm intill
väggen. Lägg dekorationsstenar eller betongplattor på
sättsand som beväxningsskydd. 

9. Se till att markytan lutar bort från byggnaden och
att ingenting hindrar avrinning. 

10. Kontrollera om vatten trycker på från högre
liggande markpartier. Om så är fallet, kan det vara
nödvändigt att gräva ett avskärmande dike för att på
så sätt minska vattenbelastningen mot grunden.



På stabil grund med LECA
Byggnader större än Friggebodar måste anmälas till
kommunens Byggnadsnämnd. Att bygga utan erfor-
derliga tillstånd kan sluta i rivningsföreläggande,
ödelägga god grannsämja och ställa till med många
obehag. Vissa trädgårdsmurar, speciellt de som place-
ras vid tomtgränsen, måste anmälas. Framför allt är
det viktigt att rådgöra och komma överens med
grannarna. Kommunen hjälper till med rätt utsättning
av byggnader och kontroll av tomtgränser om marke-
ring saknas.

Tjälfarlig mark
Om marken är tjälskjutande kan det vara nödvändigt
att ersätta den tjälfarliga jordarten ned till tjälfritt djup.
Det är viktigt att välja rätt fyllning och att packa den
väl. Fråga byggmaterialhandlaren och grusleveran-
tören på orten till råds. 

Det kan vara svårt att avgöra en jordarts tjälfarlig-
het. Kommunens Byggnadskontor har i allmänhet en
god uppfattning om markens beskaffenhet. Ett annat
bra sätt att kartlägga markförhållandena är att prata
med grannar och lokala byggmästare. 

Boken ”Bygga grund”, som kan rekvireras från
Svensk Byggtjänst, innehåller mer information om
grundläggning.

Utsättning av byggnad
Före utsättningen ska lämpligen grovschakt, fram-
dragning av avloppsrör, vattenledningar och annat
vara avklarat. 

1. Placera ut profiler på betryggande avstånd från de
blivande väggliven. Se illustrationen.

2. Profilernas överkant vägs av så att de får samma
höjd som till exempel den blivande sockelns över-
kant. 

3. Markera sulkant, väggliv och andra lämpliga mått
på profilerna och spänn upp murarsnören. 

4. Kontrollera noga hörnens läge och att utsättning
en är vinkelrät. Ett beprövat knep är att mäta diago-
nalerna på rektangulära eller kvadratiska grunder
med ett stålmåttband. Detta har obetydlig elasticitet,
vilket ger mycket exakt mätning.

Diagonalerna ska hålla exakt samma mått, helst på
millimetern när. Då är hörnvinklarna exakt 90°. 

5. Detaljschakt, rördragning, återfyllnad, komprime-
ring och eventuell uppfyllnad färdigställs efter grund-
ritning.

Dränerande material
Dräneringslagret kan utföras med grus, makadam
eller LECA Lättklinker. Materialet ska packas väl.
Använd vält eller plattvibrator. 

Du kan sätta block direkt på grus- eller makadam-
strängen. Väljer du lättklinker är det lämpligt att du
stabiliserar materialet med hjälp av fiberduk som visas
på sidan 13, illustration 3 och 4. På fiberduken lägger
du ett avjämningslager av sättsand. 

Dräneringslagrets tjocklek bestäms av schaktets
djup. Det är viktigt att du schaktar tillräckligt djupt för
att få bort all matjord innan du återfyller. Är marken
tjälfarlig kan det dessutom bli nödvändigt att schakta
ur till frostfritt djup.

Tre praktiska grundläggningsmetoder
De till höger redovisade grundläggningsmetoderna
lämpar sig för den typ av byggnadsverk som presen-
teras i den här trycksaken. Speciella grundförhållan-
den, stabilitet, vindförankring mm. kan kräva kraft-
fullare grundläggningsmetoder. Detta kräver hjälp av
fackman.
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Väggliv

1,0-1,5 m



Grund, alternativ 1
Detta är den enklaste metoden. Murblock sätts direkt
på ett väl packat dräneringslager. Metoden är utmärkt
för grillar och fristående trädgårdsmurar samt låga
stödmurar. 

1. Sätt ut blocken för hörnen på den komprimerade,
dränerande bädden. 

2. Sätt övriga murblock. Kontrollera både liv och höjd
mot murarsnörena. Använd murbruk i stötfogarna.
Pressa samman blocken med lätt tryck.

Grund, alternativ 2
Vid denna metod används LECA U-block i första
skiftet. Denna grund har samma bärighet som alter-
nativ 1, men armeringen och betongen ger bättre
sammanhållning. Detta grundalternativ lämpar sig för
växthus och carport. 

1. Sätt ut U-blocken för hörnen på den komprime-
rade, dränerande bädden. 

2. Lägg ut övriga U-block kant i kant. Om blocken
inte fyller exakt, utan det skulle fattas 5-10 cm, dras
lämpligt antal U-block isär, så att mellanrummen blir
jämna. 

3. Montera brädor på ömse sidor om de U-block som
dragits isär. Fyll emot med sand, så hålls brädorna på
plats medan de fungerar som gjutform. 

4. Fyll en tredjedel av U-blocket med betong. Använd
färdigblandad finbetong och tillsätt vatten efter anvis-
ningarna på säcken. Montera armeringen, Bi-stål 
Bi 40, och fyll återstoden. Jämna av väl med murslev.

Grund, alternativ 3
LECA Sulblock sätts direkt på den komprimerade
dränerande bädden. Denna grundläggningsmetod
klarar större vertikala krafter än alternativ 1 och 2.
Grundläggning med sulblock lämpar sig därför till
garage, jordkällare, torpargrund, källargrundläggning
mm

1. Sätt ut sulblocken för hörnen på den komprime-
rade, dränerande bädden. 

2. Lägg ut övriga sulblock kant i kant. Skulle det
fattas 5-10 cm, dras lämpligt antal block isär så att
mellanrummen blir jämna. Montera formbrädor på
samma sätt som under punkt 3, alternativ 2. 

3. Fyll till cirka 3 cm höjd med betong. Använd
färdigblandad finbetong och tillsätt vatten enligt
anvisningarna på säcken. Armera med Bi-stål Bi 40
som på illustrationen. Armering i hörn, se sidan 17,
alternativ 1. Avsluta därefter gjutningsarbetet och låt
betongen härda.
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Grund, alternativ 1

Grund, alternativ 2

Grund, alternativ 2



Invändig renovering och 
omdisponering av gammal källare
Här visar vi en enkel och effektiv metod att renovera
källare byggda av sparstenar. Den kan med fördel
också användas vid renovering av tilläggsisolerade
murverk, där reglar eller skivmaterial börjar lukta illa,
dvs källaren visar tecken på fukt- och mögelskador
utan att fritt vatten tränger in på golvet. 

Vid renoveringen byggs en ny mur av tunna LECA
Murblock (t ex 12x19x59 cm) innanför den befintliga
väggen. Om väggen är längre än 5-7 meter, avdelas
muren med rörelsefogar. Arbetsgången är denna: 

1. Ta bort all tilläggsisolering och se över hela källar-
muren. 

2. Fastställ var du kan ha insidan av den nya muren.
Ta hänsyn till alla ojämnheter både horisontellt och
vertikalt. 

3. Justera källargolvet med cementbruk vid behov.
Låt härda. 

4. Om golvet är horisontellt eller du har justerat det
enligt punkt 3, sätter du blocken direkt på underlaget
med bruk endast i stötfogarna. 

5. Armera med Bi-stål Bi 40 i fogen mellan första och
andra skiftet. Mura andra och tredje skiftet med ett
halvt blocks förskjutning. Låt härda några dagar. 

6. Fyll utrymmet mellan väggarna med lös eller
cementbunden LECA Lättklinker av valfri sortering.
Recept se nedan. 

7. Lägg in kramlor som illustrationen visar med 1 m
mellanrum innan fjärde skiftet muras. Fortsätt att mura
två eller tre skift och låt härda. Fyll med lös eller
cementbunden LECA Lättklinker. Kramling ska göras i
vart tredje skift. 

8. Fortsätt enligt samma arbetsmetod upp till taket. 

9. Armera med Bi-stål Bi 40 i den avslutande fogen. 

10. Anslut väggen mot källartaket med en strimla av
gipsskiva eller en bräda som skruvas fast i murverket.
Använd rostskyddad skruv och plastplugg. 

Cementbunden LECA
Tio volymdelar LECA Lättklinker i valfri sortering
blandas med 1 volymdel cement och maximalt 
1 volymdel vatten. Blandningen görs i tombola. 

Börja med att fylla den fastställda mängden LECA
Lättklinker i behållaren och tillsätt halva vattenmängd-
en. Låt tombolan arbeta en stund. Tillsätt cementen.
Låt tombolan arbeta vidare och tillsätt vattnet i små
portioner. När cementblandningen ger en glänsande
och klibbig film runt varje lättklinkerkula ska inget
ytterligare vatten tillsättas.
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Illustration 6



LECAs Murarskola

Förberedelser
1. Spänn murarsnören mellan profilerna enligt
illustrationen på sidan 14 och loda in murverkets
hörn. Markera murlivet. 

2. Sätt upp profiler i hörnen som illustrationen nedan
visar. Förankra dem ordentligt med hjälp av strävor. 

3. Markera första skiftets (det s k anläggningskiftet)
överkant på profilerna. Höjden är lika med blockhöjd
plus liggfog. Denna är vanligen 1 cm och bör inte
vara mer än 2 cm tjock. Väg av med hjälp av vatten-
pass och rätskiva. Ju noggrannare du är här, desto
enklare blir det fortsatta arbetet. Spänn murarsnören
mellan markeringarna. 

4. Kontrollera markeringen genom att sätta ut block i
hörnen. 

5. Sätt första skiftet och justera blocken så att de
exakt följer murarsnörena i både våg och lod. 

6. Markera övriga skift på profilerna. Varje skift är lika
med blockhöjden plus vald tjocklek för liggfogen. 

7. Spänn upp murarsnöret skift för skift efterhand
som arbetet går framåt. Om du spänner murarsnöret
några millimeter utanför murlivet undviker du att
rubba snörets läge under murningsarbetet. Kila t ex en
spik under snöret vid varje hörn.

Armering
För att stärka och stabilisera murverket bör det
armeras. Armering ska alltid läggas mellan första och
andra samt mellan näst sista och sista skiftet. För
användningsområden i denna trycksak, har vi angivit
när ytterligare armering krävs. 

Till armering använder du Bi-stål. Bi 40 är
obehandlat, Bi 40E är epoxibelagt och Bi 37R är rost-
fritt. Väljer du obehandlad armering ska den ha ett
täckskikt inåt och utåt på minst 50 mm. Vid skarvning
ska överlappningen vara minst 50 cm. 

Vi har i denna trycksak valt att armera med ett Bi-
stål där murverket är 15 cm eller smalare. I bredare
murverk läggs två Bi-stål i liggfogen. Armering i hörn
utförs som illustrationerna visar. Den inre tråden
klipps av och armeringen bockas. 

Vid armering av U- eller sulblock måste du knacka
bort material så att ursparingen går runt hörnen. De
öppna ursparingarna tätar du genom att sätta brädor
mot blockändarna. Brädorna hålls på plats av lite
fyllning medan du gjuter. Därefter tas de bort.
Hörnarmering som ovan.

Rörelsefogar
Murar kan behöva avdelas med vertikala rörelsefogar
för att förhindra sprickbildning. För murverk i denna
trycksak har vi angivit var rörelsefogar behövs. 
Se sidan 4-5 och sidan 16.

Glidskikt
Glidskikt av grundmurspapp eller plåt placeras under
murverket i t ex källarytterväggar och ytterväggar för
villor och garage. För murverk i denna trycksak har vi
angivit var glidskikt behövs.
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Hörnarmering, alternativ 1

Hörnarmering, alternativ 2



Murning
Murbruket ska vara av B-kvalitet. Välj fabriksblandat
torrbruk. Detta är viktproportionerat och tillverknings-
kontrollerat. Torrbruket behöver bara blandas med
vatten, enligt anvisningarna på säcken. 

Vill du trots allt blanda bruk själv ska du ha 
1 volymdel mur- eller kalkcement till 5 volymdelar
sand. OBS! Använd endast mursand. Sanden får inte
innehålla jord. Det är enklast att applicera murbruket
i liggfogen med hjälp av murlåda, i synnerhet om
murverket är lite längre. Lådan ställs in så att bruks-
strängarna får rätt tjocklek längs hela murverket.
Liggfogen ska vara minst 1 cm och högst 2 cm tjock.
Dra lådan ryckvis längs muren så att bruket sjunker
ned jämnt. I stötfogen är det enklare att lägga på bruk
med murslev. När du behöver kapa block gör du
brottanvisningar i tre av blockets sidor. Såga så djupt
att du kan klyva blocket med hjälp av yxan.

Det tar cirka 4 veckor för ett murverk att härda till
full hållfasthet. Tvingas man återfylla mot stödmurar
och väggar tidigare kan det vara nödvändigt att stötta
murverket. Mura eller putsa aldrig när det föreligger
risk för frost. Vid torrt och hett väder bör murverket
täckas för att förhindra allför snabb uttorkning.

Putsning
Under byggnationen ska murverket skyddas mot
regn. LECA Murverk behöver inte grundas och ska
inte vattnas före putsning. Putsar du sommartid ska
du skugga fasaden för att förhindra snabb uttorkning. 

Här nedan redovisar vi två olika putstyper. Den
ena är grovputs, som fyller ut alla ojämnheter och ger
en plan yta för vidare ytbehandling. Den andra är
slammad puts, där underlagets mönster, t ex murfog-
arna, förblir synliga.

Grovputs
Till puts använder du samma typ av bruk (gäller bara
om du köpt färdigt torrbruk) som du murar med. 

Vid balkupplag för dörrar och fönster eller andra
ytor, där grovputsen kan behöva förstärkas, används
förzinkat putsnät. Putsnätet fästs på murytan innan
putsen påförs. Putsskiktet bör vara 10-15 mm tjockt.
Börja med att lägga på två lodräta putssträngar med
1,5 meters mellanrum. Tryck in cirka 5 mm tjock
putslist i strängarna och knacka in dem i lod. Putsa
mellan listen. Använd plåtskånska och pressa fast
putsen om du är ovan. 

När du är klar med putsningen mellan listen och
putsen har satt sig, avjämnas den med rätkäpp. Börja
nedifrån och arbeta uppåt i en sågande rörelse. Listen
tjänar nu som stöd för rätkäppen. 

Sätt en ny list som beskrivits ovan. Putsa och
avjämna i det nya utrymmet. Efter avjämningen
avlägsnas listen och spåren fylls med putsbruk. Låt
putsbruket styvna till innan det slätskuras med ett riv-
bräde. Under skurningen för du verktyget i cirklande
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rörelser tills ytan är jämn. Undvik långvarig skurning.
Detta kan pumpa fram finmaterialet till ytan, vilket lätt
resulterar i sprickbilning i den färdiga ytan.



Infästningar
För enklare infästningar, som inte utsätts för rörelser
eller stora utdragskrafter, kan du använda vanlig plast-
plugg. Välj 40 mm plugg eller längre. Spik kan bara
användas för tillfälliga, mycket enkla montage. För
infästning av dörrar, fönsterkarmar eller andra tungt
belastade konstruktioner: Fråga din byggmaterial-
handlare om råd.

Ordlista

Anläggningsskift Första skiftet i ett murverk.

Bi-stål Armeringsprodukter från LECA. Dubbla stållängder
hålls samman av tvärgående stålpinnar. Utseende ungefär
som en stege. Bi-stål finns i tre utföranden: Obehandlat,
epoxibehandlat och rostfritt.

Dränerande material LECA Lättklinker, grus, makadam m m.
Vatten i marken ska lätt kunna rinna genom materialet, så
att vattensamlingar inte bildas kring murverk och gjutningar.

Fiberduk En rötbeständig duk (geotextil) som släpper
igenom vatten men hindrar finare material att tränga in i det
dränerande materialet. 

Förband, murförband Murblock eller murstenar lagda i
bestämd ordning. Det vanligaste murförbandet är ett halvt
blocks förskjutning.

Hålkärl En tätande och vattenavledande kilformad sträng av
cementbruk som anbringas mellan grundsulan och anlägg-
ningsskiftet. Se illustration 2, sidan 4.

Härdning Den kemiska reaktionen mellan cement (binde-
medel) och vatten pågår under lång tid, men endast så länge
bruket eller betongen innehåller tillräckligt med vatten.
Murfogar, puts och betong ska därför skyddas från
uttorkning och frost.

Kramla Rostfri ståltråd (Ø 4 mm) som används för att
sammanbinda väggar för ökad stabilitet. Finns färdiga i olika
modeller.

Liggfog Den vågräta brukssträngen mellan murblock. För att
få rät och jämn tjocklek i liggfogen (1-2 cm) är murlåda ett
utmärkt hjälpmedel. Se sidan 18.

Lättklinker Keramiska produkter (kulor) framställda av lera
eller av lerskiffer.

Murliv Den obehandlade murens ytterkant.

Skift, murskift Höjdmåttet för murblock plus liggfog.

Stötfog Den vertikala fogen mellan murblock. Vid fylld stöt-
fog anbringas bruket lättast med hjälp av murslev. I vissa
murverk kan bruket i stötfogen utelämnas, sk stötfogsfri
murning.Murverken i denna broschyr ska dock utföras med
fylld stötfog.

Täckskikt I murverk den sammanlagda tjockleken av
murbruk och eventuellt putsbruk som skyddar armeringen.
Se sid 17, Armering.

Väggliv Den färdiga väggens ytterkant, dvs murverk plus
puts eller träpanel.
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Slammad puts
Slammad puts är en tunnputs som borstas ut med
mjuk borste. Detta ger putsen karaktäristiskt avrunda-
de spår. Putsskiktet ska vara 2-3 mm tjockt. Pressa på
tunnputsen med hjälp av en plåtskånska. Du behöver
inte använda stödlist. Efterbehandla ytan med mjuk
borste.

Ytputs
Grovputs bildar normalt underlag för ytputs. När
grovputsen härdat något dygn, kan du lägga på yt-
puts. Som ytputs används oftast de sk ädelputserna,
där struktur och kulör varierar. Exempel på ytputs är
stänkputs och spritputs.

Målning
Vi rekommenderar att du använder cement- eller
silikatfärg, tex LECA Fasadfärg eller LECA Silikatfärg,
när du målar direkt på putsen eller murverket.
Beroende på vilken färgkvalitet du väljer, behöver du
vänta olika länge efter murnings- eller putsnings-
arbetet. Rådgör därför med din byggmaterialhandlare
innan du målar.

Invändig ytbehandling
Invändigt kan du använda samma putsmetod som på
utsidan. Du kan också måla direkt på ett LECA
Murverk och få en livfull vägg med strukturen tillvara-
tagen. Detta kräver dock en noggrann murning utan
brukspill på blockytorna.



Murlåda
Lägger på bruket jämnt och 
i rätt tjocklek.

Murslevar

Plåtskånska
Underlättar putsning.

Murarsnöre

Lodlina och lod

Snörslå

Vattenpass

Rätskiva

Dingle
AB Sjöholms Betongprodukter
Telefon 0524-407 75

Kil
Skanska Prefab AB
Telefon 0554-68 97 00

Kungsbacka
maxit AB
Telefon 0300-56 85 80

Kalkkvast
Mjuk borste.

Tumstock

Skruvtving

Yxa
Kan även användas som slagverk-
tyg när t ex blockets läge behöver
justeras under murningsarbetet.

Hårdmetallförstärkt såg 

Bruksbaljor/hinkar

Rätkäpp av aluminium eller bräda
av 25x100 mm virke.

Lidköping
Vinninga Cementvarufabrik AB
Telefon 0510-500 69

Linghem
maxit AB
Telefon 013-702 70

Arboga
maxit AB
Telefon 0589-879 30

Rivbräda

Tombola
Blandare. Nödvändig vid blandning 
av större volymer mur- och putsbruk
eller betong.

Borrmaskin
Borrning utan slag i LECA Murblock.

Skyffel

Rimbo
Nyströms Cementvarufabrik AB
Telefon 0175-622 95

Veberöd
maxit AB
Telefon 046-810 25

Verktyg och tillbehör

Här tillverkas LECA Murblock och Balkar
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- en bra grund att stå på

Telefon: 0175-622 95    Hemsida: www.nystromscement.se


