
Gatstenen är en klassisk beläggning för gator och torg. Den har använts i 
svenska städer i mer än 150 år. Gatstenen används för att skapa trivsamma 
utemiljöer i städer, men kan också användas på gator, i rondeller eller vid 
utfarter. 
 Med gatstenen finns stora möjligheter att ge ett varierat uttryck. Det finns 
olika storlekar uppdelat i storgatsten och smågatsten och går att kombinera 
i olika mönster. För att ytterligare framhäva mönsterläggningen kan färgerna  
varieras från grått till rött och svart. Det finns också möjlighet att markera 
övergångsställen och dylikt med vit eller ljusgrå gatsten. Gatsten kan med 
fördel också kompletteras med hällar i granit. 
 Gatstenen, likt många andra produkter av natursten, åldras på ett vackert 
sätt. Efterfrågan på begagnad gatsten med sin typiska patina är större än 
tillgången, ett bra exempel på naturstenens värde.   
 För att få en mer tillgänglighetsanpassad gatstensbeläggning kan översi-
dan på stenen sågas och sedan flammas eller krysshamras till en jämnare yta 
än den råkilade.

Smågatsten, begagnad
Objekt: Flanaden, Värnamo

Smågatsten, portugisisk, råkilad. 
Cykelbana av smågatsten, portu-
gisisk, flammad

Smågatsten av Grå Bjärlövsgranit, 
råkilad respektive flammad

Storgatsten och Smågatsten, 
begagnad

GATSTEN  GRANIT



REKOMMENDATIONER

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

Mönsterläggning kan förstärkas genom 
att blanda stensorter i olika kulörer.

Smågatsten som sätts i bågar eller  
mönster bör ha dimensionerna 8/11.

Smågatsten som sätts i rader bör ha 
dimensionerna 9/11.

Storgatsten sätts normalt med radsättning.

Mosaiksten sätts med rad- eller 
båg- eller mönstersättning.

FAKTA  GATSTEN - RÅKILAD

NATURSTENSKOMPANIETS PRODUKTNUMMER: 10

AMA-KOD: DCG.11 - Beläggning av gatsten

SVENSK STANDARD: SS-EN 1342

CE-MÄRKT PRODUKT i enlighet med Byggproduktförordningen

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

Även portugisiska, kinesiska och andra nordiska granitsorter kan tillhandahållas. 

Begagnad svensk små- och storgatsten kan erbjudas i  mån av tillgång. 

BEARBETNING:  

Samtliga sidor är råkilade. Översidan kan även flammas eller krysshamras.

DIMENSIONER:  (mm)

 

 

FÖR FÖRDJUPAD INFORMATION 
Materialfakta, referensobjekt,  

projektering, montering:  

www.naturstenskompaniet.se

Dimensioner Antal/m2 Vikt kg/m2

Smågatsten 95±15 (8/11) 90-100 200-210

100±10 (9/11) 90-100 200-210

Storgatsten 210±30 x 140±10 x 140±10 30-33 300-335

210±30 x 140±10 x 100±10 30-33 200-225

Mosaiksten 50±20 400-500 100-125

Enligt braschpraxis får 10 % av leveransen ligga utanför angivna mått
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REKOMMENDATIONER

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

Mönsterläggning kan förstärkas genom 
att blanda stensorter i olika kulörer.

Smågatsten som sätts i bågar eller  
mönster bör ha dimensionerna 8/10.

Smågatsten som sätts i rader bör ha 
dimensionerna 9/11.

Storgatsten sätts normalt med radsättning.

Mosaiksten sätts med rad- eller 
båg- eller mönstersättning.

FAKTA  GATSTEN - FLAMMAD/KRYSSHAMRAD

NATURSTENSKOMPANIETS PRODUKTNUMMER: 11

AMA-KOD: DCG.11 - Beläggning av gatsten

SVENSK STANDARD: SS-EN 1342

CE-MÄRKT PRODUKT i enlighet med Byggproduktförordningen

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

Även portugisiska, kinesiska och andra nordiska granitsorter kan tillhandahållas. 

BEARBETNING: 

Översida Flammad eller krysshamrad

Sidor Råkilade

Undersida Sågad

DIMENSIONER:  (mm)

 

 

FÖR FÖRDJUPAD INFORMATION 
Materialfakta, referensobjekt,  

projektering, montering:  
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Dimensioner Antal/m2 Vikt kg/m2

Smågatsten 90±10 (8/10) 100-120 180-200

100±10 (9/11) 90-100 200-210

Storgatsten 210±30 x 140±10 x 140±10 30-33 300-335

210±30 x 140±10 x 100±10 30-33 200-225

Mosaiksten 50±20 400-500 100-125

Enligt braschpraxis får 10 % av leveransen ligga utanför angivna mått
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M a x  1 0  m m

Min 1/5 stenbredd

M a x  1 0  m m

Min 1/5 stenbredd

VÅGSÄTTNING

CIRKELSÄTTNING

PÅFÅGELSÄTTNING

BÅGSÄTTNING

RADSÄTTNING

DIAGONALSÄTTNING

M a x  1 0  m m

Min 1/5 stenbredd

V-SÄTTNING

MÖNSTER

HjässtenarHjässtenarHjässtenar

Diagonalt lagda stenar
i anfang

Diagonalt lagda stenar
i anfang

Pilhöjd

Min 1/5 stenbredd

Max 10 mm

Fogbredder
och förband

90o

45o 45o
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