
Tekniska detaljlösningar
- Fasadtegel med bakmur av tegel eller andra stenmaterial –

Tomas Gustavsson

Föreläsningen bygger till stor del  på innehållet i boken ”Moderna 
tegeldetaljer”, som ges ut av stiftelsen Arkus förlag våren 2008

Boken ”Moderna tegeldetaljer” har finansierats av stiftelsen Arkus
och ARQ Stiftelsen för arkitekturforskning. Arbetet bygger i stor 
omfattning på praktiskt genomförda murverksprojekt

Målsättning i arbetet:

• tekniskt välfungerande detaljer 

• som också beaktar gestaltningsfrågor



Grundsnitt - platta på mark

tvättad 
makadam

markisolering

betongsula 
med  armeringglidskikt

puts
lättklinker
kantisolering
lättklinker

rostfri kramla muras in 
i stötfog

putsning/tunnputsning av insida 
mur ger lufttäthet

dränering

putsen ansluts lufttätt mot 
golvplattan

  

tegel
fingerspalt
mineralull
tegel
puts/tunnputs

brukssträng i lutning, 
vattenutledande membran/ 
glidlager



Konstruktionsanvisning
Isogrunden kan belastas med icke 
bärande tegelmur eller annan 
sekundär belastning motsvarande 
15 kN/m. Vid belastning med 
halvstens tegelmur skall minst 25 
mm av muren stå på betongen 
bakom elementen.

Vid större laster förses elementen 
med urtag i överkant där urtagens 
storlek och placering dimensioneras 
för aktuella laster. 

Vid halvstens tegelfasad

Från Leif Tjälldén AB:s  hemsida:



Sockeldetalj, sockel i liv med tegel

vattenutledande membran, dras 
upp på bakmuren, och fram till 
fasadmurens ytterliv

bruksträng i lutning

utsida fasadmur livar med 
den putsade sockelns 
utsida

rostfritt förankringsdon, 
muras in i stötfog, förankras i 
betongplattan



T.v: bostadshus, Lund, ark Lars Asklund,

sockel i liv med teglet

T.h:  Bäckagårdskolan, Malmö, ark FFNS,

egentligen ritad med livande sockel



Bostadshus Barsebäckshamn, ark 
Johanna Brandt, foto Jens Lindhe



Fönsterdetalj ovankant, indraget 
fönster Borde hellre 

utföras så här:

  
tegel
fingerspalt
mineralull
betong

drevning, bottningslist, lufttätning 
med fogmassa

regel, YEP mellan regel och betong

vattenutledande plåt



Fönsterdetalj ovankant, fönster långt ut i tvärsnittet

  

tegel
fingerspalt
mineralull
tegel
puts/tunnputs

smygen putsas

drevning, bottningslist, 
lufttätning med bruk

tätning med 
bruk

vattenutledande rostfri plåt, 
dras ut på ömse sida om 
fönsteröppning

isolering av cellplast, 
bryter köldbryggan, 
dilaterar fasad- och 
bakmur

UTE
INNE



T.v: Fönster långt ut i tvärsnittet, 
tätning med murbruk mellan 
träkarm och tegelmur, bostadshus 
Barsebäckshamn, ark Johanna 
Brandt

T.h: Indraget fönster 
redovisar murens djup, 

bostadshus 
Baskemölla,              

ark Max Holst



Takfotsdetalj långsida utkragande takfot

bruksträng i lutning, 
vindskyddsfolie dras 
framöver bruksträng

tegel
fingerspalt
mineralull
lättklinker
puts

hammarband  förankras c600 med 
expander, på uk sätts gummipackning, 
plastfolie kläms mellan gummipackning 
och mur, ök mur jämnas av med bruk

takåsen förankras i hammarbandet, 
plastfolie/ångbroms ansluts lufttätt mot 
murkrönet

Lyftkrafter från taket förankras i väggen för erforderligt mothåll



Takfotsdetalj gavelsida, skarpt skuret möte tak/vägg

  

tegel
fingerspalt
mineralull
tegel
puts/tunnputs

bruk

underlagspappen 
muras in i bruket

takås fästs c600 med kem ankare, på åsen sida 
sätts gummipackning, plastfolie kläms mellan 
gummipackning och mur, muren jämnas av med 
bruk

trä får inte ligga i 
kontakt med murverk

putsad muryta ger lufttäthet, putsen 
dras upp bakom takåsen



Ovan t.v: V Ingelstad skola, ark White, foto 
Jens Lindhe

Ovan t.h:  bostadshus, Bunkeflostrand, ark 
Roger Röing, foto Roger Röing

T.v: Bäckagårdskolan, Malmö, ark FFNS



Takanslutning mot vägg som fortsätter ovan taket

45x95 fästs c600 , på regelns sida sätts 
gummipackning, plastfolie kläms mellan 
gummipackning och mur, murytan jämnas av 
med bruk

ventilationsbeslag 
c1200

vattenutledande membran, dras igenom 
isoleringen med lutning, dras upp på 
bakmuren

tegel
fingerspalt
mineralull
lättbetong
puts/tunnputs

underbeslag, underlagspapp dras upp 
på väggen innanför underbeslaget

ståndskiva med vinge, 
fästbleck



T. v: bostadshus, Lund, ark: 
Ingeborg Hammarskjöld-Reiz, 
foto: Jens Lindhe



Bärning över muröppningar

• Prefab spännarmerade tegelskift

• Slakarmerade platsarmerade överstycken

• Oarmerade valv, raka eller bågformade

• Övergång till andra material

Bostadshus, Barsebäckshamn, ark Johanna 
Brandt, foto Jens Lindhe

Läsbarhet?



Ovan t.h: LTH, ark Klas Anshelm

Under t.v: Bostadshus, 
Skepparkroken, ark Pål Dunér

Under t.h: Bostadhus Baskemölla, ark 
Max Holst



Ovan: Landsarkivet, Lund, ark Berndt 
Nyberg

T.h: Bostadshus, Lund, ark: Lotta 
Nordén, foto Jens Lindhe



T.v: Radhusområde i Planetstaden, 
Lund, ark Jörn Utzon, foto Jens Lindhe

T.h: Härbärget Piletorp, Lund, ark 
Gunilla Svensson, foto: Jens Lindhe



halvstens tegel med förstyvningar (bärande)

slamning

130+270 isolering

blockmurverk ej bärande)

puts eller tunnputs

Utomhus

Inomhus
Plansnitt

Förslag till modern murad vägg för passivhus
Idé och utformning i samarbete med Fojab Arkitekter



25 vacuumisolering

A   vertikalsektion B  vertikalsektion genom 
upplagsklack vid förstyvning

Förslag till murad yttervägg för passivhus



• modernt förband med dubbla koppytor

• konstruktivt motiverat förband

Resultat:


