
Hällar, som även benämns markplattor, av Ölandssten är utmärkta för att 
skapa karaktär och atmosfär, framförallt i privata trädgårdar. Hällarna är 
slitstarka och åldras med en patina som gör att de blir ännu vackrare efter 
år av slitage.  Ölandssten, som är en svensk kalksten, tål slitage i en träd-
gård på ett mycket bra sätt. All kalksten är känslig för tösalt, därför bör 
inte Ölandsstenen användas i miljöer där tösalt eller annan kembehandling 
mot halka kan förekomma.

Estetiskt och tekniskt goda stenarbeten präglas av medvetna och genom- 
tänkta val av stensort, kulör, mönster, plattformat och ytbearbetning. För att 
skapa mönster kan hällar i olika stensorter eller bearbetningar kombineras, 
kulörerna kan variera från ljust grå till gråbrun eller röd.

Hällar i fallande längder av Ölandssten Grå G2, flammad

Hällar i oregelbundna format, 
Ölandssten Gråflammig, flammad 

Hällar i bestämda längder,  
Ölandssten Grå G2, flammad 

Hällar i fallande längder, 
Ölandssten Grå G1, hyvlad

HÄLLAR  ÖLANDSSTEN



MATERIAL 
Ölandssten Grå G1, Grå G2, Gråflammig, Röd B1 och Rödflammig. 

YTBEARBETNING 

Översida  Flammad, hyvlad, topphyvlad eller klovyta. 

Sidor  Sågade eller råa, otillsatta. 

Undersida Sågad eller klovyta.

VANLIGA DIMENSIONER  (mm) 

Längd Fallande längd (1,5-3 gånger bredd) 

Bestämda längder, 300 & 400 

Bredd 300 & 400 

Oregelbundna 
format  1-3 plattor/m²

Tjocklek 30, 40, 80

Hällar med andra dimensioner kan tillverkas efter beställarens önskemål. 

Även radiella hällar kan tillhandahållas.   

VIKT 

Hällar av Ölandssten, 40 mm tjocklek: ca 110 kg/m2 (2640 kg/m3) 

TOLERANSER (mm)

ENLIGT SS-EN 1341: Klass 2

Tillåten avvikelse i längd och bredd 

Sågad kant  ±2   

Tillåten avvikelse i tjocklek, sågad undersida 

30-80 mm  ±3 

Tjocklek > 80 mm ±4

REKOMMENDATIONER

Ölandsstenen är en kalksten, vilket betyder 
att den är känslig för tösalt. Använd inte 
Ölandssten där tösaltning förekommer 
direkt på ytan eller där det kan spridas  
från angränsande ytor.

En beläggning med hällar läggs alltid  
med fogar. Fogarna sprider laster i belägg-
ningen och måste alltid vara välfyllda.

Hällar i fallande längder är oftast billigare 
än hällar i fasta format, både i inköpspris 
och montering. 

Oregelbundna hällar levereras med sågade 
eller otillsatta kanter. Beroende på önskat 
utförande och fogbredd sågas eller tillsätts 
hällarna till önskade format vid montering.

Val av tjocklek styrs av förväntad belast-
ning, marköverbyggnadens stabilitet och 
hällens dimensioner. 

Om läggning sker i cementbruk på stabilt 
underlag kan hällens tjocklek vara mindre 
än om den läggs i sand. 

En kvadratisk häll har högre böjhållfasthet 
än en rektangulär. 

FAKTA HÄLLAR ÖLANDSSTEN

NATURSTENSKOMPANIETS PRODUKTNUMMER: 64 

AMA-KOD: DCG.12 - Beläggning av naturstensplattor

SVENSK STANDARD: SS-EN 1341

CE MÄRKT PRODUKT i enlighet med Byggproduktförordningen

FÖR FÖRDJUPAD INFORMATION 
Materialfakta, referensobjekt,  

projektering, montering:  

www.naturstenskompaniet.se

www.naturstenskompaniet .se  |   info@naturstenskompaniet .se  |   044-738 00


