
DIY – Bygg en hageportal i 
betong



Dette trenger du:

• Finja Overligger 190 x 190 x 1495 mm, 1 stk.

• Finja Overligger 190 x 190 x 2395 mm, 2 stk.

• Armeringsjern Ø 10 mm, lengde 400 mm, 2 stk.

• Finja Støpe Enkelt, 10 sekker à 25 kg

• Finja Sementmørtel A, 4 sekker à 25 kg

Verktøy 

Betongblander, bøtte, spade, bormaskin med betongbor Ø12 mm lengde 600 mm, mureskje, vater og hammer.

En portal kan være en av de vakreste detaljene i hagen. Det er mange bruksområder – en innbydende inngang

til hagen, en spennende innramming av postkassen eller en frodig dekorasjon i seg selv. En portal av lettklinker er

stabil, værbestandig og rustfri. Finja viser deg hvordan du enkelt kan montere en innbydende hageportal med bare noen få 

bestanddeler.

DIY – Bygg en hageportal i betong

Hva inspirerer deg? 

Pynt opp portalen med slyngplanter

og velduftende klatreblomster. Legg en

sedummatte på oversiden, og installer

en fin belysning. Det er mange muligheter!

Ta gjerne et bilde og send det til Finja,

info@finja.no, for å få verket

publisert på hjemmesiden.

Tips! Overliggene har et rustikt utseende og kan stå ubehandlet, men for en slettere og mer slitesterk overflate anbefaler vi at de slemmes og pusses.

2



Forbered grunnen
Grav to hull på 400 x 400 mm og en dybde på minst 500 mm.

Bor i bjelkene
Bor 450 mm dype hull med 12 mm bor til armeringsjernene. Bor

gjennom den øvre, liggende overligger og videre ned i midten på de 

stående overliggernes kortside. Dette kan du gjøre uten å måle når over-

liggene ligger i riktig posisjon mot hverandre på et plant underlag.

Monter portalen
Plasser begge de stående overligger i jordhullene, og støtt opp med 

trelekter.

Kontroller at de står rett med vater. Kontroller også at de holder

samme høyde ved å legge en trelekt over dem. Juster til de står

nøyaktig riktig, og sikre med støttelektene.

Bland Sementmørtel A iht. anvisningene på forpakningen, og legg

et 15 mm tykt lag på toppen av de stående overliggene. Legg deretter

opp den øvre overligger, og slå armeringsjernene ned i de forhåndsborede 

hullene. Armeringsjernene skal gå helt ned og ytterligere 15 til 20 mm 

inn i bjelken. Fyll hullene og rett av med Sementmørtel A.

Støp fast søylene
Fyll hullene rundt de stående bjelkene med vann og Støpe Enkelt iht. 

anvisningene på forpakningen, og rett av med mureskjeen. Fjern 

støttelektene når betongen har herdet. 

Ferdigstill portalen
Bland Sementmørtel A iht. anvisningene på forpakningen før du slemmer

et tynt lag med kalkkosten. Portalen blir ekstra fin om den også pusses

med et 10 mm tykt lag Sementmørtel A. Råd og instruksjoner om

pussing finner du i brosjyren Hjelp med pussing på www.finja.no

De stående bjelkene forankres ordentlig i grunnen.

Armeringsjernet bidrar til å stabilisere portalen. Hullene mures

igjen slik at armeringsjernet ikke risikerer å ruste.

1110 mm

1490 mm

Denne brosjyren har som mål å inspirere og vise eksempel på hvordan ulike arbeider kan

utføres. Finja står ikke ansvarlig for konstruksjonsløsninger da omgivelser, underlagets

beskaffenhet og kvalitet spiller en viktig rolle. For aktuell informasjon se alltid www.finja.no  
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