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Murverksprojekt på LTH/Lunds universitet:

• Undvik misstag i murat och putsat byggande

• Moderna tegeldetaljer, tegelskalmur + bakmur

• Reparation av tegelmurverk, korrosionsskador

• Följdprojekt om reparation av tegelmurverk med
korrosionskador (pågår)

• Handbok om murverk inför införandet av 
gemensamma europeiska byggnormer,
Eurokod, EK6   (pågår)



Föreläsning 27/1 2010

• Murverk på K-ritningar respektive A-ritningar

• Traditionella murverk

• Moderna väggtyper

• Murverkets statik/bärförmåga: platta, skiva, pelare, balk 
och valv

• Byggnadsteknisk uppbyggnad: värmeisolering, fukt, 
lufttäthet



Vanliga konsultkategorier i byggprojekt:

• Arkitekt byggritningar A

• Byggnadskonstruktör byggritningar K

• VVS-konsult Värme, sanitet, ventilation

• El-konsult Elinstallationer, tele

Skillnaden mellan A- och K-ritningar:

Arkitektritningarna visar färdig byggnad

Konstruktionsritningarna redovisar främst bärande 
konstruktioner, men ofta även byggnadsteknisk 
uppbyggnad, ”vägen” till färdig byggnad



Byggnadsentreprenaden definieras av A- och 
K-ritningarna tillsammans:

• Konstruktionsritningarna (K-ritningarna)  används 
framförallt när man bygger stommen

• Arkitektritningarna (A-ritningarna)  används när stommen
är byggd

• Byggnadstekniska lösningar (värmeisolering, luft- och 
vindtätning, ytskikt etc.) kan finnas på A- och/eller K-
ritningarna



Direkt parallellprojektion:

(ritmetod  som används på A-, 
VVS- och elritningar)



Exempel på direkt parallellprojektion:

Normalt på A-, VVS-, 
el-ritningar

Planritning A



Speglad parallellprojektion:

(vanlig ritmetod på K-ritningar)



Exempel speglad 
parallellprojektion

Vanligt på K-ritningar



Utformning och dimensionering av murverk

Konstruktiv funktion:
• bärförmåga

• hållfasthet

Uppgifter om bärförmåga och hållfasthet:

• hållfasthetsklass
• brukskvalitet
• utförandeklass
• kramling, armering
• konstruktivt viktiga mått  (t.ex. tvärsnittsmått)

Konstruktiv uppbyggnad och övriga föreskrifter om hållfasthet och 
bärförmåga redovisas normalt på K-ritningar



Utformning och dimensionering av murverk

Byggnadsfysikalisk funktion:

• värmeisolering

• lufttäthet

• fuktskydd 

• komfort

Byggnadsfysikalisk uppbyggnad redovisas på A- eller K-ritningar



Väggtyper:

• Skalmur utanpå regelstomme

• Fasadmur utanför bakmur av stenmaterial eller gjuten
betong

• Homogena murverk, fullmurar



Skalmur utanpå regelstomme:

Tegelskalet kramlas till 
regelstommen

Armerade, förspända 
prefabskift över öppningar

Armering i övrigt behövs ofta 
inte ur konstruktiv synpunkt

Ofta läggs armering för att 
minska sprickrisken

Tegelskalet yttre beklädnad, 
träffas av nederbörd: 

• vattenutledning

• ventilerad luftspalt



Skalmur med bakmur

Kombinationsmur:Kanalmur:

Tegel, isolering, murblock, puts

murblock av leca, lätbetong, 
tegelmurblock mm 

Tegel, isolering, tegel, puts

• Skalmur kramlas till bakmur

• Bakmur ofta bärande

• Skalmur ökar styvheten



Skalmur utanför betongvägg

Tegel, isolering, gjuten, armerad betong

Tegelskalet kramlas till betongen

Betongen står för den helt dominerande lastkapaciteten



Traditionella massivmurverk (s.k. fullmurar)

1-sten

1 ½ sten

Bärande, klimatavskiljande, dåligt värmeisolerande



Homogena, putsade blockmurverk:

Murblock vanligen:

• lättklinker

• lättbetong

• tegelmurblock

Bärande, klimatavskiljande, 

hyggligt värmeisolerande



Isoblock, Ergotherm



Karakteristiskt för murverkskonstruktioner:

• hög tryckhållfasthet

• låg draghållfasthet

Skillnaden mellan tryck och drag:

Vid tryck komprimeras konstruktionsdelen

Vid drag förlängs konstruktionsdelen



Punktlast P

Material med god draghållfasthet:

• stål

• trä

Material med låg draghållfasthet:

• murverk

• betong
oarmerat



Typiskt för oarmerat murverk och oarmerad betong är 
att:

vid dragbrott sker brottet sprött, utan seghet

Bristande draghållfasthet och sprödheten 
i förloppet vid brott kan kompenseras med 
armering

Armeringen medför också att sprickbredden 
när murverk spricker p.g.a. temperatur- och 
fuktrörelser kan hållas tillbaka



Stenbyggnadstekniken har flertusenåriga anor och har utvecklats 
successivt genom praktisk utövning, ”learning by doing”

Romansk byggnad (basilika) från ca 490 e.Kr, Ravenna, Italien



Medeltida kyrkobyggande - viktigt 
för tegelbyggnadsteknikens 
utveckling

Mursten och kalkbruk 

- ingen armering

- inget järn

- inga konstruktionsberäkningar

Gotisk kyrka, ca 1240 
e.Kr, Saint-Chapelle, 
Paris



Äldre tiders murverk:

Stark sten, tegel

+

Svag fog, kalkbruk

• Romarna använde s.k. puzzolanacement som bindemedel,
liknar vårt hydrauliskt kalkbruk, härdar vid vattenförekomst

• I Europa efter romarriket användes luftkalkbruk, härdar vid 
luftförekomst





Traditionell indelning av murförband:

• Egentliga förband

• Beklädnadsförband

• Specialförband

– Skorstensförband

– Rullskift mfl



Egentliga förband

Användes traditionellt främst till bärande massivmurar, främst i 
murar som skulle putsas, men också som fasadmurar 

• Blockförband

• Kryssförband

• Amerikanskt förband

Bakgrund: Behov av att styva av muren, så att den kunde belastas mer



Kryssförband

Vartannat skift koppar, löpytor förskjuts 1/2-sten i längsriktning



Amerikanskt förband



Beklädnadsförband

• Fasadtegel brändes hårdare, dyrare än murtegel

• Man ville minimera åtgången av fasadtegel, så få
koppar som möjligt



Munkförband

2 löp + 1 kopp i varje skift



Krav på antal koppstenar vid förbandsmurning
av fullmurar (massiva murar) :

• Minst var 5:e sten ska vara bindare

• Högst 4 skift i följd får vara utan bindare

• För att erhålla tillräcklig sammanbindning i tvärsnittet



Kärngränsen:

P Vertikallasten P angriper 
excentriskt, dvs inte i 
centrumlinjene

centrumlinje

Kärngränsen är det område inom 
vilket inte dragspänning uppstår i 
tvärsnittet

När lasten flyttas från 
centrumlinjen uppkommer ett 
böjande moment i tvärsnittet





Murverkskonstruktioner under olika epoker:

Minskad murtjocklek ger lägre bärförmåga, särskilt 
markant när man går ned till ½-stens djupa murar



Traditionella fullmurars djup ger stor kapacitet att ta 
upp laster:

Vertikallast - skiva
H

or
is

on
ta

lla
st

-p
la

tta

LTH – byggt med massiva 2-
stensväggar



Murverk kan också ta upp laster genom horisontell 
valvverkan:

planskiss



Fullmurar:

• Skivverkan

• Plattverkan

• Valvverkan

Skalmurar:
• Plattverkan

• Skivverkan

• Valvverkan

• Balkverkan

• Behov av förankring i byggnads-
stommen

Mycket mindre 
kapacitet än i 
fullmurar



Metoder att öka bärförmågan utan att armera:
(främst vertikal bärförmåga)



Projektexempel:

Kanalmur, där fasadmur och 
bakmur murats ihop i förband 
i smygar, isolering av lös leca
som fylldes på efterhand

Bostadshus, Skepparkroken, 
Ängelholm



Mer cement i bruket ger större bärförmåga

• A-bruk starkast cement- eller murcementbruk

• B-bruk murcement- eller kc-bruk

• C-bruk murcement- eller kc-bruk

• D-bruk svagast hydrauliskt kalk- eller kc-bruk

Ju starkare bruk desto större sprickrisk

C-bruk borde vara standardbruk, istället för B-bruk!

(framförallt i utvändiga, icke-bärande skalmurar)



Cement i murbruket:

• bra för vidhäftning mot mursten

• ger draghållfasthet i murverket

• behövs framförallt i tunnare tvärsnitt, som är  
vanliga i moderna murverk

• medför snabbare hållfasthetstillväxt

Fogens uppgifter i murverket:

• Ta upp toleranser i stenstorlek

• Skapa vidhäftning mot murstenarna



Armering för att öka bärförmågan

Vertikalarmering
Ökar bärförmågan för horisontallast- lasten förs till anslutande bjälklag

Horisontalsnitt, kringmurning av armering

Horisontalsnitt, armering i vertikal slits, blockmur

Horisontalarmering i liggfogar
Ökar bärförmågan för horisontallast - lasten förs till tvärgående 
väggar



Exempel på hållfasthetsvärden moderna konstruktioner:

Tryck: Drag:  (MPa)
Murverk av:

Tegel /15/B 2.1 0.14
Lättklinker /2/B 0.83 0.07
Lättbetong /2.3/B 0.65 0.09

Gjuten betong:

K25 /oarmerad 10 0.8



Praktiskt vidhäftningsprov:

Brukets egenskaper ska vara anpassade till 
murstenens/murblockets sugegenskaper Ur Tegel 1/74



Viktig regel för murningsarbete: 

”Lagd sten ligger”

Om stenen rubbas i sitt läge efter att den börjat 
”bita fast” går vidhäftningen förlorad mellan 
fogbruk och mursten

Om stenen rubbas i sitt läge efter att den börjat 
”bita sig” fast kan mikrospricka uppstå mellan sten 
och bruk, som kan ge regngenomslag



I kommande handbok om murverk, inför 
införandet av Eurokod EK6:

Konstruktiv armering:
Armering som behövs för bärförmågan
A- eller B-bruk ska användas

Sprickarmering:
Armering som läggs in för att minska sprickrisk (eller i vart fall 
minskar sprickbredd)  A-, B- och C-bruk får användas

Starkare bruk än nödvändigt bör inte användas eftersom 
sprickrisken då ökar. C-bruk medför att sprickor i 
tegelmurverk snarare följer fogarna än går tvärs igenom 
teglet



Krav på förankring av innerväggar enligt HUS-AMA 08:

Bärande innervägg ska muras i förband med yttervägg eller 
förankras med kramlor med centrumavstånd högst 0,5 m.

Icke bärande innervägg ska förankras i anslutande vägg med 
kramlor med centrumavstånd högst 0,5 m. Vägg ska utföras med 
infästning vid tak, såvida den inte erhåller tillfredsställande 
avstyvning på annat sätt.



Armering i utomhus belägna skalmurar:

• Rostfritt material

Kramlor:

• Förankrar skalmur till bakomliggande stomme
• Rostfritt material
• Ska kunna ta upp rörelser i skalmuren
• Ska medge att skalmuren kan röra sig i   

förhållande till byggnadsstommen



Statisk dimensionering

Vertikala laster:
• Egenvikt av byggnadsdelar

• Personlaster, inredning

• Snölast, vindlyft

Horisontella laster:
• Direkt mot vägg (transversallast)

• Vindlast, jordtryck

• Stabiliseringskraft (parallellt vägg)

Övrigt:
• Tvångskrafter p.g.a. temperatur och 

fuktrörelser



Exempel på statisk dimensionering:

• Vertikalbelastning av väggar och pelare

• Vindlaster mot väggar

• Laster på balkar/valv över öppningar

• Lokala trycklaster vid balk- och pelarupplag

• Vindlyft i takkonstruktioner

• Jordtryck mot källarväggar



Hållfastheter anges i BKR som s.k. karakteristiska 
värden, fkar, för:

• Tryckhållfasthet

• Draghållfasthet

• Skjuvhållfasthet

Dessa räknas om till dimensionerande (dvs tillåtna) värden enligt 
principen:

ftill = fkar/γ
Den tillåtna hållfastheten erhålls alltså genom att man dividerar det 
karakteristiska värdet fkar med en säkerhetsfaktor γ

där säkerhetsfaktorn  γ =  γm x  γn



I BKR finns en tabell som anger γm :

kolumn 1 – ej tillverkningskontrollerat material

kolumn 2 – tillverkningskontrollerat material



Tillåten hållfasthet är alltså f till  =  f kar / γ

där säkerhetsfaktorn γ =  γm  x γn

γn beror på säkerhetsklass enligt BKR:

säkerhetsklass 1 1.0
säkerhetsklass 2 1.1
säkerhetsklass 3 1.2



Hållfastheter:

• Tryck

• Drag

• Skjuvning (tvärkraft)



Utdrag ur BKR om

tryckhållfasthet:



Karakteristisk last – karakteristisk hållfasthet



Förutsättningar i BKR:

• Tvärsnittsytan minst 0.04 m2, dvs 40 cm2

• Förbandsmurning med minst ¼ stens/blocks förskjutning

• Murtjocklek enligt tabell 6.311a

• Reduktion av tryckhållfasthet vid tjocka fogar

• I murverk med konstruktiv armering ska brukskvalitet A eller 
B användas

• Utförandeklass I för murverk med konstruktiv armering



Murverkets princip:
• Stötfogar ej rakt ovanför varandra

Krav på förskjutning enligt BKR:

• 60 mm för mursten (tegel normalformat)

• minst en kvarts blocklängd



Får man då göra så här?

HUS-AMA:
Om murverk inte utförs med förband 
förses det med andra anordningar 
som ger sammanhållning och 
stabilitet hos murverket. 



Krav på murtjocklekar i BKR:
(BKR, tabell 6:311)

Bärande vägg: Skalmur:

Högst 2 vån/6m 85 mm 60 mm

Mer än 2 vån/6m             120                         85



Krav på tjocklekar för liggfogar i BKR:

om fogarna i medel tal är större än 15 mm reduceras 
tillåten tryckhållfasthet

vid 30 mm fog reduceras tillåten tryckhållfasthet till 
60%

om fogarna i medeltal är större än 20 mm reduceras 
tillåten tryckhållfasthet

vid 30 mm tjock fog reduceras tillåten tryckhållfasthet 
till 80 %

vid tunnfogsmurning ska fogen i medeltal vara max 3 
mm

För bärande murverk:

Större fog än 30 mm i medeltal inte tillåtet

Normalformat 
tegel:

(>5 MPa)

Murblock:

(<= 5MPa)



Olika principer för statisk funktion:

• Murverk som platta (vägg - last vinkelrät 
murverkets plan)

• Murverk som skiva (vägg - last i murverkets 
plan)

• Murade pelare (vertikallast)

• Öppningar i murverk, balk- respektive 
valvverkan (vertikallast)

• Koncentrerade laster; under balk- och 
pelarupplag (vertikallast)



Pelare: 
Specialfall, vägg med liten bredd

Risk för utknäckning i sidled vid stor vertikallast

Fri 
pelartopp, 
stor 
knäcklängd, 
ogynnsamt

Styrd i ök och 
uk, liten 
knäcklängd, 
gynnsamt



Undersökning av kanalmurs vertikala bärförmåga

(skivverkan)

Ur Tegel nr 3/68, Hellers/Sahlin



Ur Tegel nr 3/68



Exempel på vertikal bärförmåga i murpelare:

i yttervägg, med 
utan vindlast:                 vindlast från 1,5 

m bredd:

250x250 tegel (15 MPa) 7.2 ton         4.5 ton

290x290 leca (3 MPa) 4.7 3.3   

300x300 lättbetong (3MPa)      4.9 3.4 

Räknat för 2.5 m hög pelare, styrd i ök och uk



Murverk som platta:

• Vindlast

• Jordtryck

• Belastning vinkelrätt plattans plan

Kapaciteten ta upp vindlast/jordtryck 
ökas med armering i liggfogar



Exempel: Motfylld källarvägg av leca

Planritning

Källarvägg sedd 
från sidan

Vertikalsektion genom väggen



Exempel: Motfylld källarvägg av leca

Planritning

Kontinuitet förbi 
avstyvande
vägg ger ökad 
lastkapacitet



Murverk som platta

Kanalmur 120 tegel+mineralull+120 tegel:

Klarar vindlast vid maximalt ca 7-8 m
mellan avstyvande, tvärgående 
väggar 

Källarvägg 340 leca:

Klarar jordtrycket vid maximalt 5-6 
m mellan tvärgående avstyvande
väggar

I båda fallen förutsätts armering i 
liggfogar



Undersökningar av murad väggs horisontella bärförmåga

(plattverkan)
Ur Tegel nr 2/69, Losberg, Johansson



Samtidigt vertikal- och horisontalbelastat murverk:
(kombination skiv- och plattverkan)

Tillåten vertikallast, Rtill, beräknas enligt formeln

Rtill = Φ x A x f till

där

Φ = reduktionsfaktor pga knäckning

A = den belastade väggens/pelarens yta

f till = tillåten tryckhållfasthet



Reduktionsfaktorn Φ:

Tillåten trycklast reduceras pga risken för knäckning

Reduktion sker för en rad olika faktorer

Φ räknas fram som ett värde mellan 0 och 1

Stor reduktion = lågt Φ Liten reduktion = högt Φ





Reduktionsfaktorn Φ påverkas av:

• graden av excentricitet i belastning

• murverkets slankhetstal (förhållandet 
mellan höjd och tjocklek)



Vid ökande excentricitet i ök mur reduceras tillåten 
last mer pga risk för utknäckning



Excentricitet vid uk mur beror på hur bjälklaget ansluter



½ stens 
tegel

Murblock

Mindre väggtjocklek ger lägre värde på Φ



Högre vägg ger lägre värde på Φ



Två utförande-
klasser:

eo = h/200

eo = h/300

Större initialkrokighet ger mindre Φ



Större vindlast medför större reduktion pga risk för utknäckning



Diagram för beräkning av Φ

Φ
edim/t

(hef/tef)x(1000xfck/Ek)½



Vid beräkning av reduktionsfaktorn  Φ beräknas först :

edim/t        där edim = sammanlagd excentricitet (lastöverföring i ök 
mur, reaktion i uk mur, initialkrokighet, vind)

t  =  murverkets tjocklek (djup)

hef/tef där  hef = väggens höjd (räknad som effektiv höjd 

mellan avstyvande bjälklag)

och  tef = murverkets tjocklek (räknat som effektivt 

tvärsnitt)

(1000xfck/Ek) ½ som är en  materialkonstant: tegel 1.2, leca 0.85,

lättbetong 1.0



hef =   murverkets effektiva höjd, kan alltid på säkra sidan sättas lika 
med verklig höjd mellan anslutande bjälklag.

hef får reduceras om anslutande bjälklag är av betong.

hef får reduceras om det finns anslutande sidoavstyvande väggar:

Planritning



tef = murverkets effektiva tjocklek 

tef kan alltid sättas lika med den bärande väggdelens djup (t.ex.  
inre delen av en kanalmur)

För kanalmur som kramlas ihop får styvheten i den yttre delen 
tillgodoräknas:

För tegel, svenskt format, blir tef = 151 mm i detta fall 



Lokalt tryck i murverk
Man reducerar inte för knäckning, t.ex. under 
pelarupplag och balkupplag



Exempel tillåten tryckhållfasthet:

Murverk av tegel, tillverkningskontrollerat material, bärande 
murverk, 25 Mpa, brukskvalitet B, utförandeklass 1, 
säkerhetsklass 3:

f tillåten = 6.0/(1.8 x 1.2) = 2.78 MPa



Exempel tryck utan knäckning: 
Skalmur

f aktuell = 26.9 x 10E-3 / (0.12 x 0.7) = 0.32 MPa < f tillåten = 2.78

Förutsättning: Skalmuren kramlad till bakomliggande 
stomme, så att den inte kan knäcka ut



Murverk som skiva:   (väggar)

”Tumregler”:  4-5 m mellan murade halvstensväggar 
8-10 m mellan en stens tegelväggar

klarar horisontalstabilisering, erfarenhetsbaserat, 
gäller normalt vid 3-4 plan



Horisontalstabilisering med murade väggar:
(skivverkan)

Funktion i oarmerad murskiva



Horisontalstabilisering med murade väggar:
(skivverkan)

Fundament

Hela murskivan med-
verkar i stabiliseringen
Tyngd av fundamentet 
Kan medräknas –
mycket gynnsamt

Funktion i vertikalarmerad murskiva



Öppningar i murverk:
• rakt valv

• bågformigt valv

• armerad balk

• armerad skiva

Valv avser oarmerade överbyggnader 

Balkar och skivor är armerade konstruk-

tioner



Rakt valv:

h

L: max 2.0 ma

Villkor:

L/4 < h < 0.7L

a > 0.25 m



Valvverkan över 
murade öppningar

Förhållandet mellan 
höjd och längd (h/l) 
avgör horisontalkraftens 
storlek



Valvverkan över öppning med rak underkant
låg last - bröstningen medverkar 



Valvverkan över öppning med rak underkant
lasten har ökat - uppsprickning



Valvverkan över öppning med rak underkant
i innervalv tar horisontalkrafter ut varann

i yttervalv måste horisontalkraften tas upp av anfangen



Valvverkan över öppning med rak underkant

till brott p.g.a. att valvet skjuvas sönder

Ena halvan av valvet skjuvas sönder längs  fogar



Valvverkan över öppning med rak underkant
tryckbrott uk anfang respektive ök fält



Valvverkan över öppning med rak underkant
utstansning vid kort spännvidd



Armerade balkarprefab, 
spännarmerat
skift, egentligen 
ej tegelbalk!

lättbetong, leca

Exempel
Platsarmerat
tegelmurverk



Fritt upplagd balk:            Beräkningsmodell:
2-stöd



Kontinuerlig balk:                                4-stöds



Fritt upplagd balk:
Armeras i uk i fält

Momentkurva:



Kontinuerlig balk:

Momentkurva:



Provtryckning av armerade tegelbalkar

Jämför med provtryckning av oarmerad balk:

Ur Tegel



Ur Tegel nr 3/56

Provtryckning av armerade  tegelbalkar



Spännarmerade prefab murstensskift

• Skiftet innehåller armering som tar dragkraften

• Skiftet utgör del av en samverkansbalk, där 
påmurningen avgör bärförmågan



Platsarmerad tegelbalk



Exempel:
Murverk av ½ stens tegel, 
spännarmerat murstensskift, 
påmurning 500 mm hög, 
öppningsmått 2500 mm

25 Mpa tegel, utförandeklass I, C-
bruk, tillverkningskontrollerat 
material

Den murade balken klarar beräkningsmässigt en 
punktlast av ca 500 kg



Exempel:
Armerad lättbetongbalk, bredd 250 
mm, höjd 400 mm, 
hållfasthetsklass 3, öppningsmått 
2500 mm

Exempel:
Armerad lättbetongbalk, bredd 250 
mm, höjd 400 mm, 
hållfasthetsklass 3, öppningsmått 
2500 mm

Exempel:
Armerad lättbetongbalk, bredd 250 
mm, höjd 400 mm, 
hållfasthetsklass 3, öppningsmått 
2500 mm

Balken klarar beräkningsmässigt en 
punktlast av ca 2000 kg



Exempel:
Armerad lecabalk, bredd 250 mm, 
höjd 190 mm, hållfasthetsklass 5, 
öppningsmått 2500 mm

Balken klarar beräkningsmässigt 
en punktlast av ca 1300 kg



Egentyngd några väggtyper

½ stens tegel 200 kg/m2

1 stens tegel 400

Putsad leca 190 mm/3 MPa 180 

Putsad leca 340 mm/3 MPa 280

Putsad lättbetong 365 mm/400 200

Putsad porotherm 365 mm/T10 300



Överslagsmässiga belastningar:

Träbjälklag, med nyttig last 300 kg/m2

Betongbjälklag, med nyttig last 800

Vindlast 100

Lätt tak, inkl. snö 250

Värdena avser totallast, dvs egenvikt + nyttiga laster

Nyttig last: Personlaster, inredning

Värdet för snölast gäller de södra delarna av Sverige



Subjektiva, erfarenhetsbaserade ”tum-regler”:

Murpelare 250x250 mm,  höjd 2.5 m    - klarar stor vertikallast
Murpelare 250x250 mm,  höjd 5 m       - klarar inte mycket

Kanalmur halvstens tegel   höjd  2.5 m   - klarar en del vertikallast

Kanalmur halvstens tegel   höjd   5 m     - är  för slankt

Kanalmur 2 st halvstens tegel LxH=  4x2.5 m  - klarar vindlast, oarmerat

Kanalmur 2 st halvstens tegel LxH=  8x2.5 m  - max med 
liggfogarmering

Tegelbalkar höjd 0.5 m, 2 m spännvidd        - obelastad skalmur går bra

Tegelbalkar höjd 0.5 m, 4 m spännvidd        - problem för skalmur



Armering för att minska sprickrisk:

• Vid långa, sammanhängande fasader

• Försvagade tvärsnitt

• Normalt inget behov vid fasader upp till  ca 12-15 m

• Osäkert om armering förhindrar sprickbildning, men den håller 
nere sprickvidden

• C-bruk minskar risken att sprickor går rakt igenom murstenar

• Längd/höjd-förhållandet viktigt för behov av dilatationsfogar

• Glidskikt minskar sprickrisken, bäst är rostfri plåt



Landsarkivet, Lund, ark: Berndt Nyberg, foto: Lotta Nordén/Lars Berlin

33 m lång mur utan dilatationsfog, ca 12 m hög


