
Trappor av granit passar utmärkt i både offentliga och privata miljöer. Med olika 
stensorter och bearbetningar kan graniten ge vitt skilda uttryck. Ett blocksteg av 
råkilad granit smälter på ett bra sätt in i en naturlig miljö, medan en flammad
eller krysshamrad yta ger stenen ett striktare uttryck passande för entréer och 
mer centrala miljöer. Gemensamt för trappor i granit är att de är lättskötta och 
åldras vackert. 
 Blockstegstrappor i granit är massiva och stabila, risken för mekaniska  
skador eller missprydande utfällningar är i stort sett obefintlig. De lever kvar 
genom åren, med minimalt underhåll. I de fall det finns utrymme för blocksteg 
är de att rekommendera framför beklädnadssteg. 
 En befintlig betongtrappa kan kläs med beklädnadssteg. De kan utföras med 
flammad eller krysshamrad yta. 

Blocksteg av Grå Bjärlövsgranit, flammad. Infällda spår av Svart Diabas.
Objekt: Högskolan, Kristianstad

Beklädnadstrappa av Svart Diabas, 
flammad. Infällda puckar av vit 
granit

Blocksteg av Grå Bjärlövs-
granit, flammad översida,
råkilad framsida

Blocksteg av Grå Bjärlövsgranit, 
råkilad

TRAPPOR  GRANIT



MATERIAL 
Grå Bjärlövsgranit, Röd Vångagranit, Grå & Röd Bohusgranit.  

Även portugisiska, kinesiska och andra nordiska granitsorter kan tillhandahållas. 

YTBEARBETNING 

Översida &  

Framsida  Råkilad med raka tillsatta kanter, max 25 mm knölar. 

Undersida  Sågad, eller råkilad med max 50 mm knölar.  

I framkanten ca 30 mm liggkant. 

Baksida Sågad eller råkilad. 

Kortändar Kortändar kan ha tre alternativa utföranden, helt synliga, halvt  

diagonalt synliga eller fogändar. De synliga ytorna är råkilade.  

Fogändarna är sågade. Om ej annat anges levereras stegen med  

fogändar. Fogar mellan steg i samma plan beräknas då till 8 mm.

VANLIGA DIMENSIONER  (mm) 

Längd 500-2000

Bredd, total   360

Bredd, synlig  340

Höjd  140 (Bottensteg 170)

Steg med andra dimensioner kan tillverkas i längder upp till 2400 mm, 

efter beställarens önskemål. Även radiella steg kan tillhandahållas.  

VIKT 

Blocksteg av Grå Bjärlövsgranit, 360 mm total bredd,140 mm tjocklek: 

140 kg/m (2640 kg/m3) 

TOLERANSER (mm) 

Tillåten avvikelse 

Längd ±3

Höjd ±3

REKOMMENDATIONER

Tillgänglighetsanpassningar kan göras 
genom att markera trappans början och 
slut med avvikande färg. 

En konstruktion med sten och fogar kan 
aldrig bli helt tät. Det är därför en fördel 
om konstruktionen kan utföras så att ev. 
inträngande vatten dräneras bort.

Svart diabas har inte samma goda klyv-
egenskaper som de andra rekommende-
rade graniterna. Därför rekommenderas 
den inte vid helt råkilade blocksteg. 

Vid sågad undersida rekommenderas att 
blocksteget dubbas fast med rostfri dubb.  

Bottensteget tillverkas 20-30 mm tjockare 
än övriga steg. Överstegets totala bredd 
är detsamma som övriga stegens synliga 
bredd.

FORMEL FÖR STEGDIMENSIONERING:

2 x steghöjd + stegbredd = 640 mm

En lämplig steghöjd är 150 mm. För att  
vatten ska rinna av bör steget få en framåt- 
lutning på ca 10 mm, varför steget tillver-
kas  med 140 mm tjocklek.

Exempel: Total nivåskillnad 1350 mm,  
steghöjd 150 mm: 1350 / 150 = 9 steg. 
Stegets bredd blir då enligt ovanstående 
formel 340 mm (+överlappning 20 mm)

FAKTA  BLOCKSTEG GRANIT -  RÅKILAD

NATURSTENSKOMPANIETS PRODUKTNUMMER: 30 

AMA-KOD: GBB.572 - Trappa av blocksteg av natursten 

FÖR FÖRDJUPAD INFORMATION 
Materialfakta, referensobjekt,  

projektering, montering:  

www.naturstenskompaniet.se

Överlappning,
rekommenderat 20 mm

Höjd

Lutning 10 mm 

Bottensteg

Mellansteg

Översteg

Marknivå
Under mark,
rekommenderat 30 mm

Marknivå
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MATERIAL 
Grå Bjärlövsgranit, Röd Vångagranit, Svart Diabas, Grå & Röd Bohusgranit.   

Även portugisiska, kinesiska och andra nordiska granitsorter kan tillhandahållas. 

YTBEARBETNING 

Översida Flammad eller krysshamrad.  

Framsida  Råkilad med raka tillsatta kanter, max 25 mm knölar,  

flammad eller krysshamrad. 

Undersida Sågad 

Baksida Sågad eller råkilad. 

Kortändar Kortändar kan ha tre alternativa utföranden, helt synliga, halvt  

diagonalt synliga,  eller fogändar. De synliga ytorna är råkilade, 

krysshamrade eller flammade. Fogändarna är sågade. Om ej  

annat anges levereras stegen med fogändar. Fogar mellan steg i 

samma plan beräknas då till 8 mm.

VANLIGA DIMENSIONER  (mm) 

Längd 500-2000

Bredd, total   360 

Bredd, synlig 340 

Höjd   140 (Bottensteg 170)

Steg med andra dimensioner kan tillverkas i längder upp till 2400 mm,  

efter beställarens önskemål. Även radiella steg kan tillhandahållas.

VIKT 

Blocksteg av Grå Bjärlövsgranit, 360 mm total bredd, 140 mm tjocklek: 

140 kg/m (2640 kg/m3) 

TOLERANSER (mm)

Tillåten avvikelse 

Längd    ±3

Höjd       ±3

REKOMMENDATIONER

Tillgänglighetsanpassningar kan göras 
genom att markera trappans början och 
slut med avvikande färg. Översidan kan 
även markeras med inmonterade puckar 
eller längsgående lister i material med 
avvikande färg.

Vid olika ytbearbetning på stegets över- 
resp. framsida  blir kontrasten i trappan 
tydligare. 

En konstruktion med sten och fogar kan 
aldrig bli helt tät. Det är därför en fördel 
om konstruktionen kan utföras så att ev. 
inträngande vatten dräneras bort.

Vid sågad undersida rekommenderas att 
blocksteget dubbas fast med rostfri dubb. 

Bottensteget tillverkas 20-30 mm tjockare 
än övriga steg. Överstegets totala bredd 
är detsamma som övriga stegens synliga 
bredd.

FORMEL FÖR STEGDIMENSIONERING:

2 x steghöjd + stegbredd = 640 mm

En lämplig steghöjd är 150 mm. För 
att vatten ska rinna av bör steget få en 
framåtlutning på ca 10 mm, varför steget 
tillverkas  med 140 mm tjocklek.

Exempel: Total nivåskillnad 1350 mm, 
steghöjd 150 mm:1350 / 150 = 9 steg. 
Stegets bredd blir då enligt ovanstående 
formel 340 mm (+överlappning 20 mm)

FAKTA  BLOCKSTEG GRANIT -  FLAMMAD/KRYSSHAMRAD

NATURSTENSKOMPANIETS PRODUKTNUMMER: 31 

AMA-KOD: GBB.572 - Trappa av blocksteg av natursten 

FÖR FÖRDJUPAD INFORMATION 
Materialfakta, referensobjekt,  

projektering, montering:  

www.naturstenskompaniet.se

Överlappning,
rekommenderat 20 mm

Höjd

Lutning 10 mm 

Bottensteg

Mellansteg

Översteg

Marknivå
Under mark,
rekommenderat 30 mm

Marknivå
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MATERIAL 
Grå Bjärlövsgranit, Röd Vångagranit, Svart Diabas, Grå & Röd Bohusgranit.  

Även portugisiska, kinesiska och andra nordiska granitsorter kan tillhandahållas. 

YTBEARBETNING 

Synliga ytor Flammad eller krysshamrad 

Ej synliga ytor  Sågade

VANLIGA DIMENSIONER  (mm) 

Plansteg 

Längd 500-1600

Bredd, total   370 

Bredd, synlig 340 

Tjocklek   30 & 40

Sättsteg 

Längd 500-1200

Höjd   80, 90. 100, 110 

Tjocklek  30 & 40

Steg med andra dimensioner kan tillverkas i längder upp till 2400 mm,  

efter beställarens önskemål. Även radiella steg kan tillhandahållas.

VIKT 

Beklädnadssteg av Grå Bjärlövsgranit, 370 mm total bredd, 

40 mm tjocklek: ca 40 kg/m (2640 kg/m3) 

TOLERANSER (mm) 

Tillåten avvikelse i längd och bredd 

Längd ±2

Bredd/Höjd ±2

Tjocklek  ±2

REKOMMENDATIONER

Tillgänglighetsanpassningar kan göras 
genom att markera trappans början och 
slut. Antingen genom att första och sista 
steget har avvikande färg från resterande 
steg, eller genom att montera in puckar 
eller längsgående list i material med 
avvikande färg. Kontrasten i trappan kan 
göras tydligare genom att använda olika 
ytbearbetning på plansteg och sättsteg.

För att undvika att inträngande vatten 
orsakar lossfrysning och saltutfällningar 
måste utrymmet mellan sten och betong 
fyllas helt med väl komprimerat bruk av 
god kvalitet. 

Värme i beklädnadstrappor kräver hög 
kapacitet och rätt placering av slingor för 
att få tillräcklig effekt så att även stegens 
framkant avisas. Om systemet är feldimen-
sionerat finns vintertid risk för att en isvall 
bildas vid stegets framkant.

FAKTA  BEKLÄDNADSSTEG GRANIT

NATURSTENSKOMPANIETS PRODUKTNUMMER: 32

AMA-KOD: GBB.57 - Trappa av naturstenselement 

CE-MÄRKT PRODUKT i enlighet med Byggproduktförordningen

FÖR FÖRDJUPAD INFORMATION 
Materialfakta, referensobjekt,  

projektering, montering:  

www.naturstenskompaniet.se

ca 20 mm

Plansteg

Tjocklek

Sättsteg

Lutning 10 mm 
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Bredd, synlig=stegdjup

Tjocklek


