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Landskapets grundnivå
Markskivans tjocklek på 50 mm är densamma som
avståndet mellan tvärstagens och rälsbärarens
överkanter, om man bygger ramverket enligt
tidigare beskrivning.

Någon millimeter kan det variera av olika skäl,
men markskivan är å andra sidan lätt att justera till
med en vanlig brytbladskniv eller värmetråd.

Tanken är att skivan ska göra att hela modulen får
en relativt jämn, men lättbearbetad, ovansida som
utgångspunkt för landskapet.

Grovkapa markskivan
Skär till bitar av markskivan, så de passar i bredd
mellan rälsbärare och ramverkets långsida. På
längden ska de passa mellan gavlarna. Ibland
måste man limma ihop två eller flera bitar.

Vänta med att fästa skivan mot ramverket tills du
är nöjd med landskapets kupering. Det är mycket
lättare att justera skivan/landskapet när du kan ta
bort den från modulen.

Marknivån
För att slutföra modulen, få en grund för land-
skapet och anpassa sidorna efter det, används
vanligen en markskiva. Den här guiden visar
hur det tidigare beskrivna ramverket görs klar
för att lägga räls och göra landskap.

En metod för att skapa grunden för landskapet är
att använda en finporig markskiva. En fördel med
markskiva är att det är ett lätt material.

Undvik helst frigolit (EPS-skivor) för det blir mycket
smuligt och brinner alldeles för bra.

Markskivan
Till detta ramverk passar en 50 mm tjock mark-
skiva bra. Typen av markskiva man bör använda
heter XPS och de vanliga tätheterna kan vara
mellan 200 och 400. Färgen kan variera, men rosa
och blå skivor är vanliga.

Långsidor
Till modulens långsidor använder man board
(masonit) som först kapas fyrkantig, därefter an-
passas mer exakt till landskapet och sedan limmas
fast på modulens sidor med vitlim.
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Smalare vid gavlarna
Mot gavlarna behöver vanligen markskivan
tunnas ut. Detta för att skruvarna som fäster
moduler med varandra ska bli möjliga att komma
åt. Lämpligen skär man bort en trekant på under-
sidan i vardera ände.

Börja underifrån cirka 100-150mm från gaveln
och skär sedan så att skivan blir 25 mm tjock vid
gavlen. En värmetrådsskärare, fogsvans, bandsåg
eller annan såg kan användas för detta.

Bygg landskapet stegvis
Justera nu landskapet grovt genom att skära ur för
sänkor och limma på extra bitar av markskiva för
höjder. Markskivan kan limmas med vitlim, även om
större bitar gör att limmet torkar långsammare.
Alternativt kan man prova med smältlim.

Du kan på detta sätt bygga upp landskapet stegvis,
både genom att skära bort bitar och att limma på nya.
Blir det fel så skär du bara bort det som inte blev bra
och limmar/skär till en ny bit.
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Modulsidor
När du är nöjd med landskapets nivåer, är det
dags att sätta långsidor på modulen.

Kapa en boardskiva i samma längd som modulen
och med en höjd som är lite högre än land-
skapets högsta punkt (ute vid kanten).
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Rita & såga
Fäst sedan boardskivan tillfälligt mot ramverket/
marksskivan med tvingar och rita med en penna
av landskapets konturer mot boardskivan.

Ta sen bort skivan och såga efter strecket med en
sticksåg. Du behöver inte vara jättenoggrann,
småfel döljer du när du sen skapar markbelägg-
ningen.

Limma ihop allting
Till sist ska allting limmas ihop.

Börja med att limma den utsågade boardskivan
mot stommen med trälim och använd tvingar/
klämmor för att hålla den på plats.

När detta torkat limmas därefter markskivan fast i
stommen. Även här fungerar vitlim bra.

Fyll gliporna & måla
Sista steget är att fylla alla glipor som är kvar.
Sedan tar man toa- eller hushållspapper som man
stoppar i gliporna, blöter och sedan droppar
limblandning på. Limblandningen består av 1 del
vatten och 1 del vitlim.

När limmet slutligen torkat målas modulens
långsidor i den färg som standarden anger.
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