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Sammanfattning 

Vid användning av prefabricerade murstensskift vid byggnation av murverk kräver dessa 

murstensskift understödning i form av stämp (Strøjer, 2017). Leverantörerna rekommenderar att 

stämpen ska stå i 28 dagar för att full vidhäftning ska utvecklats mellan murstensskift och 

ovanliggande skift. Det behövs en byggnadsställning för att murare ska kunna utföra sitt arbete, 

och för att de ska kunna transportera murstensskiften till vald öppning. Att stämpen behöver stå i 

28 dagar kan medföra att efterföljande arbete blir försenat, speciellt för plåtslagare. Förutom att 

förseningar av tidsplanen kan uppstå är hyran för byggnadsställningen ett problem då den ofta 

blir väldigt kostsam. I vissa fall står byggnadsställningen kvar endast för att stämpen ska kunna 

monteras ner. Tjänstemän, yrkesarbetare och konstruktörer anser att stämpen kan plockas ner 

tidigare än förutsatt tid.    

 

Det som avgör om stämpen kan monteras ner tidigare än 28 dagar är om det utvecklats tillräcklig 

vidhäftning mellan murbruk och prefabricerat murstensskift. Det finns inga tidigare 

dokumenterade utförda vetenskapliga studier om detta och därför kan inte beslut tas angående 

om stämpen kan monteras ner tidigare. 

 

I föreliggande studie har teorin om en tidigare tidsgräns undersökts. Rapporten består av utförda 

tester, intervjuer med murare samt en sammanställning av tidigare genomförda vetenskapliga 

studier kring ämnet tegel. Testerna som utfördes var dragprover på provkroppar i 

laboratoriemiljö.  

 

Resultaten från intervjuerna som utförts tyder på att det är möjligt att montera ner stämpen 

tidigare än rekommenderad branschstandard. Detta har gjorts i flera projekt utan att några 

problem har uppstått efteråt. Bedömningen om det var möjligt att montera ner stämpen gjordes 

av erfarna arbetare. Resultaten från dragproverna som utförts visar att efter 14 dygn hade 73 % 

av den slutgiltiga hållfastheten uppnåtts för provgruppen i 13℃, och 77 % för provgruppen i 5℃. 

Detta är en hög siffra som visar på att mycket av tillväxten i draghållfasthet sker i ett tidigt stadie



 
 

 

 

  



 
 

Abstract 
 

According to good practice within the Swedish masonry industry brick beams needs to be 

underpinned during the 28 first days. Masonry craftsmen and construction engineers believe that 

the supports can be disassembled before this time has elapsed. This will facilitate subsequent 

entrepreneurs to begin their work earlier.  

Previous studies on this subject haven’t been done. Within this project tensile tests have been 

made in order to find out how the adhesion between brick and mortar develops over time, and 

how the temperature affects it. The aim has been to test if the adhesion is strong enough to 

remove the underpinning earlier than 28 days. Interviews with bricklayers and project managers 

have been done to get their point of view on the problem. 

The result of interviews showed that bricklayers removed the underpinning earlier than 14 days, 

the results of the traction tests did show that the underpinns can’t be removed after an exact 

number of days. What determines if the stamp can be picked up earlier is the size of the opening 

and the temperature it cures in.  

 

  



 
 

  



 
 

Förord 
 

Detta examensarbete skriver vi som en del i vår utbildning till byggingenjörer på Högskolan i 

Halmstad. Rapporten innehåller praktiska tester och semistrukturerade intervjuer med personer 

inom branschen. 

 

Arbetet har gjorts i samarbete med Brukspecialisten AB. Kontaktpersonen på Brukspecialisten 

har varit Carl Hansson och vi vill tacka honom för kunskapen som han har bidragit med. Vi vill 

också tacka vår handledare Bengt Hjort som har stöttat oss.  

 

Halmstad, 2017.  

 

Andreas Svensson & Andreas Martinez 
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Ordlista  
Puts = Generellt begrepp för en fasadbehandling som ger ett heltäckande skikt. Begreppet puts 

kan avse både ett enskilt skikt och ett system med olika skikt.  

 

Ytskikt = Generellt begrepp för det yttersta skiktet i en fasadbehandling. Begreppet kan till 

exempel avse både färg och ytputs. 

 

Tjockputs = Puts med en total tjocklek mellan 9 och 20 mm. Kallas även grovputs. 

 

Tunnputs = Puts med en total tjocklek mellan 2 och 8 mm. 

 

Skalmur = En fristående mur som fästs med kramlor i den bakomliggande bärande väggen. 

 

Kanalmur = I Sverige används benämningen kanalmur för vägg med fasadmur och bakmur av 

halvsten tegel, med mellanliggande kanal, ofta innehållande isolering. I gällande eurokod används 

beteckningen kanalmur även för väggar med bakmur av andra material, som till exempel 

lättbetong. Bakmuren ger normalt ett inre klimatskydd avseende framförallt lufttätning, och 

utförs emellanåt som bärande väggdel.  

 

Brukstugga = Överskottsbruk som trycks ut ur fogen vid murning. 

 

Dilationsfog/rörelsefog = Avdelning av tegelfasad för att eventuella rörelser inte ska medföra 

sprickbildning. Kan vara öppen eller fylld med fogmassa (M. Molnar et al, 2016). 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

När en öppning skall överbryggas används inom konventionellt byggande vanligen en 

valvbågsform eller ett prefabricerat murstensskift som kräver understödning under sin 

härdningsprocess (Strøjer, 2017).  

 

1.1.1 Stämpningstider 

I dagsläget är 28 dagar standard för branschen när det gäller stämpning/understödning av 

valvbågsformar och prefabricerade murstensskift. På grund av den långa stämpningstiden behövs 

byggnadsställning eller liknande för att stämpen ska kunna plockas ner på ett smidigt sätt. Att 

avlägsna stämpen tidigare skulle ge ekonomiska- men framförallt arbetsmiljömässiga fördelar. 

Branschen som helhet ser en möjlighet att förkorta denna tid, men vill ha området undersökt och 

studerat för att styrka detta. Det finns inga aktuella studier gjorda som undersöker om det är 

möjligt att förkorta stämpningstiderna. Sammantaget gör det här att det finns en potential att 

förbättra processen när det gäller tegelbyggande. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa möjligheten att minska stämpningstiderna för prefabricerade 

murstensskift. 

 

1.3 Omfattning 

Tillsammans med företaget Brukspecialisten har vidhäftningsförmågan i vertikalled mellan 

tegelskift testats genom dragprover i laboratoriemiljö. Tre olika provgrupper har tillverkats och 

testats. Dessa förvarades i tre olika temperaturer för att undersöka dygnsmedeltemperaturens 

inverkan på härdningsprocessen och därmed på hållfasthetsutvecklingen. Provgrupperna testades 

sedan med sju dygns intervaller för att undersöka hållfasthetstillväxten. 

 

Semistrukturerade intervjuer har utförts med både arbetsledare och murare. Syftet med 

intervjuerna har varit att få en bild av hur de yrkesverksamma ser på problemet, vad de har för 

åsikter och idéer som har betydelse för denna studie.  

 

1.4 Begränsningar 

Provning av vidhäftningsförmågan testades på massivsten med bruksklass M2.5, då det är det 

standardbruk i Sverige (M. Molnar et al, 2016). Tre provgrupper har testats i tre olika 

temperaturer. Vidhäftningsförmågan testades genom dragprover. Endast provkroppar har gjorts 

och inga fullskaliga tester har utförts.   
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2. Tegelbyggande - Historik 

 

Teglet kom först till Sverige under det tidiga 1200-talet. Det var Strängnäs, Sigtuna och 

Mälardalen som var de största och mest växande handelsstäderna i Sverige vid den tidpunkten. 

Visserligen hade tegel använts i Skåne innan 1200-talet men Skåne ägdes då av Danmark. Idag är 

Grumlösa kyrka Sveriges äldsta tegelbyggnad som invigdes år 1191 i Skåne. När de första 

byggnaderna uppfördes användes vanligtvis sandsten, gnejs, granit, eller kalksten. Då tegel kom 

till norden relativt sent jämfört med andra delar av Europa så blev de första tegelbyggnaderna 

influerade av andra länder. Det land som påverkade det svenska murverket var främst Frankrike 

med dess franska gotik. Genom åren har svenska murverksbyggnader blivit influerade av olika 

länder, på 1600-talet hade Nederländerna ett stort inflytande i Sverige (M. Månsson, 1990). 

 

Med tiden började tegel användas i de områden som hade passande leror. Tegel ansågs som ett 

dyrt material och detta gjorde att det endast var kyrkan, adeln och kungamakten som hade kapital 

nog att använda det. Under 1800-talet när industrialiseringen slog igenom utökades användningen 

av tegel. Detta möjliggjordes av att tillverkningen och transporterna av råvarumaterial ökade 

markant. Det förekom många olika storlekar av tegelstenar och längderna var i tum (1” = 25,4 

mm). Det fanns normaltegel (10 x 5 x 2 ½“), stortegel (12 x 6 x 3“) och småtegel (9 x 4 ½ x 2 ½ 

“) (S. A Berg, 2008). Mellan 1960 och 1970 enades den svenska tegelbranschen och ersatte tum 

med mm. Normaltegelets mått blev då 120 x 250 x 65 mm. Fram till 1950 har tegelvalv använts 

för att överbrygga öppningar, men efter 1950 började tegelförband med armeringsstänger att 

användas. Detta kom senare att utvecklas till prefabricerade murstenskift. 

 

På 1950-talet började tekniken kring användningen och utförandet av skalmurar att utvecklas. 

När miljonprogrammet senare tog fart på 1960-talet användes skalmuren flitigt. När skalmuren 

slog igenom under miljonprogrammet gick tegel som material från att tidigare haft ett bärande 

syfte i konstruktioner till att i mycket stor utsträckning vara ett fasadmaterial istället. Mellan åren 

1960 och 1980 minskade betoningen på den arkitektoniska utformningen på murverken och 

istället sattes funktion i fokus. Senare under 80-talet vände denna funktionstrend och istället 

investerades det i att förnya stadsbyggnadskonsten, skillnaden från 60-talets landsskapsarkitektur 

blev väldigt markant.  

(M. Månsson, 1990).  

Under 1990-talet och början av 2000-talet väcktes återigen ett intresse för bärande murverk. Om 

en murad byggnad utförs på rätt sätt anses det som en säker byggnadsmetod med hänsyn till 

sunda hus och komfort aspekter. När användningen av bärande murverk ökade i början av 2000-

talet var det ca 30-40 år sedan dessa tekniker kring murat stombygge slutat användas inom 

Sveriges byggbransch. Under perioden som murade stommar inte användes har kraven på 

energikonsumtion förändrats och detta har förändrat standarden överlag på nya byggnader. Med 

så mycket nya krav ställs det högre krav på projektörer, konstruktörer och arkitekter (T. 

Gustavsson, 2001). 

 

I en studie utförd 2012 undersöktes vilka kunder som var missnöjda med valet av fasadmaterial. 

Studien visade att de kunderna som var missnöjda med valet av fasadmaterial idag hade valt tegel 

som alternativ istället (31 %) eller puts (36 %). Majoriteten av de missnöjda kunderna var kunder 
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som köpt ett hus med träfasad. Olika byggentreprenörer blev tillfrågade vilket fasadmaterial de 

skulle välja gällande olika fall. När det gäller fasadmaterial på det egna huset föredrar de flesta 

tegel (31 %), följt av trä (26 %), puts på stenmaterial (22 %) och puts på isolering (11 %). När det 

gällde fasadmaterial till hyreshus som de själva skulle förvalta skulle de främst välja fasadtegel (52 

%), följt av puts på isolering (16 %) och puts på stenmaterial (13 %). Detta visar att fasadtegel är 

populärt och ett attraktivt val vid fasadlösningar för byggentreprenörer.  Majoriteten av 

byggentreprenörerna (62 %) tror också att murverksbranschen kommer att förbättras på många 

olika sätt. Många av de tillfrågade arkitekterna (43 %) i studien tror att tegel som 

fasadkonstruktion kommer att vinna terräng i den närmaste framtiden. Detta tyder på att 

fasadtegel har en väldigt god framtid och att det finns en växande marknad för fasadtegel i 

Sverige (M. Molnar, 2012). 
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3. Tegelbyggande - Aktuell teknik 

 

3.1 Material 

 

3.1.1 Tegel 

Tegel består främst av lera, som är ett kemiskt material. Normalformaten som finns är 120 x 250 

x 65 mm för svenskt format, och 108 x 228 x 54 mm för danskt format. I Sverige används danskt 

format till väldigt stor del, då det inte finns många tegelbruk kvar i Sverige. Tegel används i 

mycket större utsträckning i Danmark. Det kan tillverkas som antingen strängpressat, slaget eller 

maskinellt slaget. Håltegel i normalformat strängpressas normalt, massivt tegel tillverkas som 

slaget, dock finns det undantag i båda fallen (M. Molnar, 2016). Tegelstenar som inte blir utsatta 

för klimat påfrestningar och inte har några speciella estetiska krav kallas för murtegel. Till 

nyproduktion och fasadrenovering används dock fasadtegel. Fasadteglet är inte ytbehandlat, 

klarar av påfrestningar från klimatet och har estetiska krav på sig, (Se bild 1). 

 
 

Bild 1. Mörkgrått fasadtegel med ljus fog (Brukspecialisten, 2017). 

 

En tegelsten tillverkas genom att lera blandas ut med sand eller sågspån. Sand används för att 

minska krympningen och sågspån för porbildningens skull. Den lera som används vid 

tillverkningen är av olika sorters lermineraler. Övervägande del av leran är aluminium-, järn-, och 

kiseloxider i olika kemiska föreningar. Teglets karaktäristiska röda färg kommer från att det 

innehåller kalciumkarbonat, vilket är en kalkfattig lera som vid bränning ger den typiska färgen. 

Om teglet är av en kalkrik lera så blir färgen gul vid bränningen. De metoder som används för att 

forma tegelstenarna är antingen form- eller strängpressning. När metoden formpressning används 

formas leran i maskin eller förhand till önskad bredd, höjd och längd. Vid användning av 

strängpressning pressas leran ut i en sträng med önskade mått. Strängen skärs sedan av i skivor. 

Hål kan göras i teglet vid användning av båda metoderna. I princip allt mur- och fasadtegel 

tillverkas genom strängpressning (A. Ericsson et al, 1984). Efter att rätt form och storlek på 

tegelstenen har framställts så torkas leran och bränns i en ugn med mellan 1000-1200°C. De 

fysikaliska egenskaperna hos en tegelsten beror på lermaterialet, eventuella tillsatser, 

tillverkningsmetod och temperatur i ugnen vid förbränningen. Den största skillnaden i 

egenskaper för ett tegelparti har med bränntemperaturen att göra. 
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Tegel som material är poröst. Förhållandet mellan porositet och densitet är viktigt och teglets 

egenskaper varierar med densiteten. Även porförhållandet mellan antal och storlek är betydande 

för teglets egenskaper. 

Tegel är kraftigt kapillärsugande vilket betyder att det suger upp vatten från regn och fritt vatten 

med hög hastighet. När bränningstemperaturen ökar minskar tegelstenens vattenabsorption. När 

murning sker sugs vattnet från bruket upp av teglet. Detta leder till en utjämning av båda delarnas 

fukthalt. Användning av en tegelsten med måttlig vattensugning bidrar vanligtvis till en förbättrad 

vidhäftning mellan bruk och sten. Detta på grund av att tegelstenen då inte suger åt sig lika 

mycket vatten från bruket, med risk för att bruket ska torka för snabbt. Om vattensugningen är 

alltför låg orsakar detta problem vid murningen, speciellt under vintertid. Empiriskt har det 

bevisats att vattensugningen inte ska bli lägre än 0,7 kg/m² (A. Ericsson et al, 1984).  

 

Som många andra egenskaper för tegel så varierar tryckhållfastheten med typen av lera, densitet, 

bränntemperatur och formen på tegelstenen. Som tidigare har beskrivits så ökar densiteten med 

graderna som teglet bränns i men även hållfastheten ökar.  

 

Tegel är generellt frosttåligt men förståelse för att det finns skillnad mellan frostresistens och 

frosttålighet är viktigt. Frostresistens är tegelproduktens förmåga att klara av frostangrepp vid 

nedfrysningscykler, utan att skador uppstår. Frostbeständighet är tegelproduktens kapacitet att i 

praktiken klara av klimatpåfrestningar. Teglets frostresistenskapacitet beror på porositet, 

bränningsgrad, och porstorleksfördelning (A. Ericsson et al, 1984). 

 

3.1.2 Indelning av murstenar och murblock i grupper 

Murstenar och murblock ska delas in i olika grupper (SS-EN 1996-1-1, 2012). Faktorerna som 

murstenarna respektive murblocken delas upp efter är andelen hål i tvärsnittsytan och hålens 

riktning. I normalfall deklarerar tillverkaren vilken grupp deras material tillhör. När den 

karakteristiska hållfastheten ska bestämmas har det betydelse till vilken grupp murstenen 

respektive murblocket tillhör. 

Grupp 1: Mursten och block med upp till 25 % hål av tvärsnittsarean. 

Grupp 2: Mursten och block med upp till 55 % hål av tvärsnittsarean. 

Grupp 3: Mursten och block med upp till 70 % hål av tvärsnittsarean. 

Grupp 4: Mursten och block med upp till 60 % av bruttoarean som horisontellt riktade hål. 

 

3.1.3 Bruk 

Murbruk som vanligen används i samband med tegelmurverk benämns ibland som “B Bruk” 

men även “M2.5 Bruk” förekommer. Det är samma sorts bruk med olika benämningar, (Se tabell 

1) klassificering av murbruk (Eurokod SS-EN 998-2, 2015). Klassificering görs med hänsyn till 

den tryckhållfasthet murbruket skall uppfylla.  
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Tabell 1. Klassificering av murbruk 

- M 0.5 M 1 M 2.5 M 5 M 10 M 15 M 20 M d 

 D C B - A - - - 

Tryckhållfasthet 
N/mm² 

 1 2,5 5 10 15 20 < 25 

 

 

Kalkbruk 

Kalk är en grupp som tillhör de kemiska produkterna kalciumoxid och kalciumhydroxid. När 

kalkhydrat används som bindemedel i bruk kallas det luftkalk. Det kallas så för att det endast kan 

härda i luft. Hydraulisk kalk kan härda i vatten och luft. Vid användning av kalkhydrat i kalkbruk 

härdar det i två steg. Första steget är att blandningsvattnet avdunstar och bindemedlet 

kristalliseras och binder ballastkornen. När detta steg sker så är bruket väldigt ömtåligt. Vid andra 

stegets början så reagerar kalciumhydroxiden med koldioxiden i luften och kalciumkarbonat 

bildas (Statens fastighetsverk, 2007).   

 

Cementbruk 

Cementbruk är ett bruk som består av portlandcement, ballast och vatten med cement som 

bindemedel. Bruket används när det gäller putsning, lagning och murning. Ballasten som används 

är natursand på 0-3 mm. Användningstiden för detta bruk är 2 timmar i 20℃ och det börjar 

härda efter 4 timmar. Det har även en god frostbeständighet. Dock måste vinteråtgärder vidtas 

vid temperatur under 0 ℃. Den optimala temperaturen för bruket att härda i är 15℃ (Finja 

Betong AB, 2013a). 

Kalkcementbruk 

Kalkcement är en typ av bindemedel som är en blandning av cement och kalk, som används till 

puts och murbruk. Kalkcementbruk kan härda i luft och vatten. Utöver kalk och cement kan 

dessa bindemedel innehålla luftporbildande, plasticitetsförbättrande och bindetidsreglerande 

tillsatsmedel och även filler. Kalkcement är av typen hydrauliskt bindemedel. Cement bidrar till 

hållfastheten och kalk med tillsatsmedel skapar smidighet och täthet.  

 

Murcementbruk 

Murcement tillverkas genom att portlandklinker och kalkstens mals ner och sedan blandas. Det 

mals ner till en storlek av 6000 - 8000 cm²/g. Murcement A innehåller 70-75% portlandklinker, 

luftporbildandemedel och plastificerande tillsatsmedel. Murcement brukar innehålla ca 20 % 

lufthalt. Det stelnar hydrauliskt precis som cement vilket gör att bruket kräver vatten vid 

härdning. 

Murcement är ett portlandcement som justerats genom att cementklinker blandats ut med 

kalkstensmjöl. Härdning och hållfastheten ökar långsamt jämfört med andra bruk (Älvsborgs 

Länsmuseum 1992). 
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3.2 Teknisk utformning – byggnadsdelar  

 

Tegel har många olika användningsområden, de mest förekommande är väggar, balkar, valv och 

pelare. Det finns olika sorters valv, till exempel bågformiga eller raka, de används för att bygga 

över öppningar i murverk. Murverkspelare påträffas som fönsterpelare i murverk eller som 

fristående pelare. Fokus i denna rapport kommer ligga på prefabricerade murstensskift, som 

används till att överbrygga öppningar. En murad vägg kan vara en skalmur eller en massivmur 

och används som antingen inne- eller yttervägg. En balk kan vara platsarmerad men med fördel 

används förtillverkade spännarmerade murstensskift och detta för att underlätta murningsarbetet 

(O. Sjöstrand, 1990).  

 

3.2.1 Väggar 

En massivmur är en vägg som är murad helt i tegel. Den mest förekommande massivmuren är 

murad med 1 ½ sten. Men det finns en hel del olika varianter. En annan typ av yttervägg är 

skalmur. Skalmuren har inte någon bärande funktion utan är endast till för att skydda 

bakomliggande stomme, och för att det är estetiskt tilltalande. Skalmuren förankras i den 

bakomliggande stommen för att kunna ta upp eventuella laster. I denna rapport kommer fokus 

att ligga på skalmurar. 

 

Skalmur 

En skalmur är precis som det låter, det yttre skalet av byggnaden det vill säga fasadskiktet. 

Skalmuren kan båda suga upp och lagra vatten. Detta resulterar i att en mindre mängd rinnande 

vatten kan finnas på fasaden än om det hade varit en fasad av ett annat material. Desto tunnare 

mur och sämre sugförmåga som teglet och murbruket har, högre blir kraven på 

frostbeständigheten. Skulle murverket slammas utvändigt finns det större risk att den utsätts för 

salt- och frostsprängningar.  

 

En skalmur kan uppföras mot olika typer av stommaterial. Det kan vara träreglar, betong eller 

lättbetong. När en skalmur används med betong eller lättbetong som stomme är det främst vid 

större byggnader i moderna flerbostadshus. När träreglar används som stomme är det oftast vid 

en- eller två plansvillor. 

 

När en skalmur byggs måste alltid en luftspalt finnas. Om luftspalten är för stor mellan murverk 

och stomme finns det en risk att överskott av bruk kan ramla ner och fylla igen dränerings- och 

ventilationsöppningar. Är däremot luftspalten för liten kommer det enkelt kunna bildas 

brukstuggor som i sin tur kan komma i kontakt med fuktkänsliga konstruktioner. Efter 1950 har 

det bevisats att skalmurar med luftspalt medför ett varaktigt klimatskydd, alltså luftspaltens 

primära funktion är dränering av inträngande vatten. Den underlättar också arbetet för muraren. 

 

Skalmurens primära belastning består av horisontell vindlast. En skalmur belastas dock också av 

kraftiga vertikala laster trots att skalmuren inte ska ha någon bärande funktion. Dessa vertikala 

laster uppstår på grund av ovanliggande egentyngd från murverket. Egentyngden för en m² av 

skalmuren brukar vara mellan 1.7–2.1 kN. 
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En skalmurs förmåga att hantera vertikal last av egentyngd är god, så länge muren förhindras att 

knäcka ut i sidled. För att förhindra detta ska muren kramlas fast till stomme eller bakomliggande 

bärande vägg (J. Jönsson, et al, 2016). 

 

En skalmur måste förankras med kramlor. Dessa fästen måste vara korrosionsbeständiga och 

gjorda av högkvalitetsstål. Att skalmurar har varit dåligt förankrade och haft dålig kvalitet på 

kramlorna var orsaken till att många murade byggnader rasade eller fick bestående skador på 

mitten av 50-talet. Vid dimensionering av kramlor för en skalmur dimensioneras kramlorna för 

att klara av en viss horisontell vindlast och viss temperaturrörelse. Det finns några regler som bör 

beaktas när en fasad för villa ska muras, 4 kramlor/m² om fasadstenen är större än 80 mm i 

tjocklek och 6 kramlor/m² om fasadstenen är 60-80mm. 

 

Det finns olika sorters fogar som används inom murning. Dessa är konkav fog, slät fog, 

snedstruken fog och tryckt fog. Idag är fogning direkt i samband med murning den mest 

kvalificerade metoden i slagregnsutsatta områden. Väggar som är mindre eller lika tunna som ½ - 

1 sten (120 mm) ska alltid fogas vid murning (A. Ericsson et al, 1984). 

 

3.2.2 Tegelbalkar och tegelvalv 

Det finns olika typer av tegelbalkar och valv som används. Dessa är platsarmerade 

väggbalksystem, förtillverkade murstensskift, raka valv och bågformiga valv. Ett valv är en 

oarmerad överbyggnad av en öppning i ett murverk. Ett prefabricerat murstenskift innehåller 

armering som kan ta upp dragkrafterna.  

 

Spännarmerad tegelbalk 

Spännarmerade tegelbalkar är vanliga när det kommer till överbryggning av skalmursöppningar. 

Tillverkningen går till som så att det görs ett urtag i tegelbalken, där armeringsstänger placeras 

under tvärsnittets tyngdpunkt. Armeringsstängernas uppgift är att ta upp dragkrafter i underkant. 

Balken blir först bärande när ett antal skift har murats ovanpå. Hur många skift som måste muras 

ovanpå innan tegelbalken blir bärande beror på hur stor öppningen är. För att balken ska bli 

starkare förspänns armeringen, sedan fylls urtaget med betong som härdar (Se Figur 1).   
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Figur 1. Snitt av ett prefabricerat murstensskift. 

 

3.3 Arbetsutförande/Produktionsteknik 

 

3.3.1 Murning 

Vid utförande av murning och om inga speciella krav anges ska fogarna fyllas helt med bruk. När 

murning utförs används alltid någon typ av förband, vilket innebär att en lämplig teknik för 

ordning av stenarna används. Synliga fogar ska genomföras med vågräta skift och fogen ska alltid 

vara jämntjock med tegelstenens finaste yta vända mot den synliga ytan. Den översta ytan på ett 

murverk och förbindelser mot andra byggnadselement måste skyddas mot nedfuktning och för 

snabb uttorkning. Vid temperatur lägre än 0°C ska frostskydd användas, murbruk måste skyddas 

så att det kan få tillräcklig hållfasthet och så att inte överskottsvatten fryser. Fogens tjocklek 

måste vara konsekvent och toleranskrav på skifthöjden ska uppfyllas (Svensk Byggtjänst, 2015). 

Generellt är skifthöjden och mursteg mått på sten och block adderat med fogtjockleken. 

Vanligtvis är fogtjockleken för vanligt murbruk 10-15 mm och för tunnfogsbruk 0,5-3 mm. När 

fogning av ett murverk verkställs ska detta göras med samma bruk och vid samma tidpunkt som 

murningen görs. Det ska bli en väl komprimerad fog och eventuellt spill ska tas bort.  

 

3.3.2 Skydd mot regn 

Som redan nämnts skyddar en skalmur mot nederbörd och då främst mot slagregn. Eftersom att 

tegel är ett sugande material kan det suga upp och lagra vatten, som sedan kan avdunsta vid 

varma perioder. Regn kan endast komma in i muren via håligheter eller sprickor i fogarna. Vid 

regn på fasadtegel som har en normal sugande förmåga är det inte vanligt att vattnet rinner längs 

fasaden. Om det dock skulle regna kraftigt kan det förekomma ett fenomen som kallas vattenfilm 

på fasaden. Konsekvenserna av vattenfilmen är att vatten kan forcera sig igenom muren via 

sprickor och ofullständiga fogar. 
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3.3.3 Rörelsefogar 

Klimatet i Sverige kan variera kraftigt och eftersom att skalmuren rör sig olika mycket beroende 

på temperaturen så måste dilatationsfogar läggas in i muren. Detta medför att muren kan “röra på 

sig”. Dessa placeras på olika ställen beroende på hur fasaden ser ut. Det är vanligt att de göms 

bakom till exempel stuprör för att inte påverka utseendet. Rörelsefogens primära syfte är att 

minska sprickbildning. Det finns vertikala och horisontella rörelsefogar. Exempel på en 

horisontell rörelsefog kan vara ett glidskikt. 

 

3.3.4 Vintermurning 

Murning vid vintertemperatur kräver särskilda åtgärder. Om temperaturen understiger 0℃ anses 

det som vintermurning. Åtgärder måste vidtas så att murbruket inte fryser innan det har nått 

erforderlig hållfasthet. Om murverket är armerat måste temperaturen hållas över 0℃ i två dygn 

efter murningen. Ibland kan både stenar och murbruket värmas för att uppnå detta (A. Ericsson 

et al, 1984). 

 

3.3.5 Blandningsteknik 

När bruk blandas ska det göras i en maskinblandare, små mängder bruk eller tunnfogsbruk kan 

blandas med maskinvisp. Tiden för blandning får inte vara mindre än 5 minuter när frifalls- eller 

planblandare används räknat från den tid då alla delar tillsattes. Olika bruk kan endast användas i 

ett visst antal timmar och detta måste också beaktas. KC- (kalkcementbruk) och M-bruk 

(murbruk) kan högst brukas mellan 3-4 timmar och C-bruk (cementbruk) 2 timmar efter det att 

bruket blivit färdigblandat (Svensk Byggtjänst, 2015). Detta beror också på i vilken temperatur 

bruket används. Blir bruket för gammalt binder det inte och är därför inte lämpligt att använda. 

När blandningen av bruket har färdigställts får inte extra vatten tillsättas för att minska styvheten. 

Bruket får inte överstiga 40℃ och vattnet får inte vara varmare än 80℃ när det kommer i kontakt 

med cementen. 

 

3.4 Tegelbalkar och tegelvalv 

3.4.1 Olika alternativ 

Det finns olika varianter för att bygga över öppningar i murverk. De vanligaste är ryska-, 

armerade-, slagna raka eller bågformiga valv. Ryska valv är en lösning som utförs utan armering 

och muras med liggande stenar. Armerade valv muras på samma sätt som ryska valv fast det 

armeras med kamstänger i första liggfogen. Slagna raka valv är ett valv som verkställs genom att 

stående tegelstenar läggs ut som en solfjäder. För valv med liten spännvidd och belastning räcker 

det med att använda sig av 1-stens stenar, där varannan är på högkant och varannan på lågkant. 

Är lasten högre och spännvidden längre så bör 1 ½ - sten användas med samma 

utformningsmetod. När utförandet av bågformiga valv görs så ställs tegelstenarna vinkelrätt mot 

bågens nedersta begränsningsyta. Vid bågformiga valv som har kraftigt böjda former ska 

kilformiga stenar användas för att minska fogarnas tjocklek i överkant. Med fördel kan 1-sten 

eller ½-sten muras på varandra. När dessa olika sätt att överbrygga öppningar tillämpas, används 

olika valvbågsformer med stämp. Stämp måste utnyttjas och de sätts då ut i mitten och om det 
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behövs på andra strategiska platser, vanligtvis med ett c/c mått på 600mm (A. Ericsson et al, 

1984). 

 

3.4.2 Prefabricerade murstensskift i skalmurar 

När en öppning i en skalmur skall överbryggas läggs ett prefabricerat murstensskift över 

öppningen som murning sedan sker på. Ett sådant prefabricerat murstensskift kallas för tegelbalk. 

Eftersom att tegelbalken är armerad i underkant kan den ta upp dragkrafterna som uppstår och 

påmurningen som görs i ovankant gör så att balken kan ta upp hantera tvärkraften och 

tryckspänningen.  

 
Figur 2. Illustrering av stämpning av prefabricerat murstensskift 

I dagsläget använder sig branschen av en standard stämpningstid på 28 dagar. Under denna tid 

måste ofta byggnadsställningen som använts vid själva murningen stå kvar för att stämpen ska 

kunna plockas ner på ett säkert sätt. Risken som finns om stämpen tas bort för tidigt är att bruket 

inte har härdat tillräckligt. Detta leder till att det prefabricerade murstensskiftet släpper mot 

påmurning eller att annan sprickbildning uppstår. Om balksläpp uppstår sker det i första 

liggfogen ovanför tegelbalken.  

 

Stämpen som används vid understödning av prefabricerade murstensskift är vanligtvis en vanlig 

träregel. Risken vid användning av en träregel är att balken pressas uppåt när stämpen slås undan. 

Då är risken stor för att vidhäftningsbrott sker mellan bruk och sten. Det används ibland även 

stämp av aluminium. När ett murarstämp av aluminium ska monteras ner förs aluminiumrören in 
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i varandra vilket gör att stämpet åker ihop. Detta eliminerar risken för att balken ska pressas 

uppåt vid nedmontering.  

 

Om stämpen skulle kunna monteras ner tidigare än 28 dagar utan att det finns någon risk att 

påverka konstruktionen skulle detta resultera i många fördelar. Byggnadsställningen som i vissa 

fall står kvar endast på grund av att stämpen ska kunna monteras ner på ett säkert sätt hade 

kunnat tas bort tidigare. Byggnadsställningen är ofta en stor kostnad för ett projekt, och i många 

fall tar den även plats och förhindrar att andra arbeten utförs. I dagsläget finns möjligheten att 

montera ner byggnadsställningen trots att stämpen för det prefabricerade murstensskiftet sitter 

kvar. Då kan stämpen monteras ner med hjälp av en skylift istället. Fördelen med detta sätt är att 

byggnadsställningen kan monteras ner tidigare. Dock så är det ett riskfyllt moment att montera 

ner stämp från en skylift om det handlar om höga höjder. Detta innebär en försämrad 

arbetsmiljö. 
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4. Laboratoriestudier – genomförande 
 

Murverk över öppningar fungerar som valv. Egentyngden från teglet bärs upp av den vertikala 

vidhäftningen mellan murbruk och teglet som är under trycklinjen, se Figur 3

 
Figur 3. Illustrering av trycklinje 

Det viktigaste för ett murverk är att det har uppnått tillräcklig vidhäftning. Vidhäftningen 

uppkommer mellan tegelsten och murbruk och detta sker när bruket fäster på stenen. Avgörande 

betydelse har vidhäftningen i första liggfogen ovanför murstensskiftet där det finns risk för 

balksläpp om stämpen demonteras för tidigt. Vid nedmontering av stämp ska detta göras så att 

rörelser förhindras då det kan skada konstruktionen.  

 

Det är den vertikala vidhäftningen mellan fog och tegel som är avgörande. En viktig aspekt i hur 

vidhäftningen mellan tegel och murbruk utvecklas är teglets vattensugning. När murning med 

färskt bruk sker börjar vidhäftningen att öka direkt. Teglets vattenuppsugningsförmåga beror helt 

på vad för sorts tegel som används, om det är tegel som suger ytterst lite kan det medföra mindre 

vidhäftning, det samma gäller för tegel som suger upp vattnet för snabbt det vill säga mindre 

hållfasthet. Tegel delas in i svagt sugande (<1.0kg/m², min), normalt sugande (1.0–3.0 kg/m², 

min) och starkt sugande (>3.0 kg/m², min). Vidhäftningen har även stor betydelse för tätheten 

mot regn och annan form av nederbörd. Om teglet och bruket är tätt kan inte vatten tränga in 

genom murverket (M. Molnar et al, 2016). 
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4.1 Tillverkning av provkroppar 

Dragproven har utförts på provkroppar i form av en halv tegelsten som murades ihop med en hel 

tegelsten. Vilken vidhäftning som har undersökts i rapporten framgår av Figur 4.  

 

 
Figur 4. Risk för balksläpp vid rödmarkerad fog. 

 

På ½-stenen limmades det fast en stålplatta med epoxylim. Epoxylimmets styrka är fyra gånger så 

stor som murbrukets och hade därför inte någon inverkan på testerna (S.B. Singh et al, 

2017).  Denna stålplatta hade sedan en fastsvetsad mutter på sig, (Se bild 2). 

 

 
Bild 2. Halv tegelsten med stålplatta fastlimmad. 

Testanordningen förankrades i muttern och maskinens arm drogs sedan upp, och dragkraften 

ökade till brott uppstod. För att kunna registrera hur stor belastning provkroppen utsattes för 

finns det en mätare som är kopplad till maskinen som visade last i form av Kg, dock redovisas 

spänningen i MPa i studien. Det är två stycken nålar i mätaren, en svart som visade aktuell 

dragkraft och en röd som visade högsta uppnådda värde. När brott uppstod stannade den röda 

nålen kvar, och det värdet kunde då avläsas och noteras (Se bild 3).  
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Bild 3. Mättavla på instrumentet. 

 

Tre provgrupper har tillverkats för att undersöka dygnsmedeltemperaturens inverkan på 

härdningsprocessen. Murbruket som användes var från Finja Betong AB och benämns “Färgat 

Murbruk B 3380 Mörkgrå”, detta murbruk innehåller även massivstentillsats. Massivstenstillsats 

är standard i Finja Betong AB:s murbruk för massivtegel, det används för att öka vidhäftningen 

mot slagna massiva stenar (Finja Betong AB, 2013b). Den ena provgruppen har förvarats i ett 

kylskåp med en dygnsmedeltemperatur på cirka 5°C och den andra provgruppen med en 

dygnsmedeltemperatur på cirka 13°C. Den tredje provgruppen förvarades i rumstemperatur 

(21°C), och utgjorde därmed en referensserie för de andra testerna. Temperaturerna registrerades 

med digitala termometrar, som avlästes morgon och kväll för att få ut dygnsmedeltemperaturen. 

Fem stycken dragprover har gjorts vid varje testtillfälle för att få ut ett medelbrottvärde. 

Provgrupperna som förvarades i 5°C respektive 13°C har tillverkats i fyra uppsättningar där de 

första dragproven utfördes efter 7 dygn. Resterande dragprov skedde efter 14, 21 och 28 dygn. 

Provgruppen som var referensgrupp tillverkades endast i tre uppsättningar och testades efter 7, 

14 och 21 dygn.  

 

Det första som gjordes var att en tegelsten sågades på mitten för att få ut en ½-sten, arean på 

denna var 108 x 108 mm. Sedan dammsögs stenarna för att få bort eventuella skärvor och smuts, 

för att få optimal vidhäftning mellan stålplatta och tegelsten. Efter att stålplattorna limmats fast 

placerades de i en avstängd ugn med luftutsug för att få bort de ohälsosamma ångorna från 

epoxylimmet (Se bild 4). 
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Bild 4. Tegelstenarna placerade i ugn. 

När epoxylimmet härdat färdigt efter en vecka började murningen. Först fuktades stenarna med 

en tvättsvamp, för att de inte omedelbart skulle suga upp för mycket vatten från murbruket. 

Murbruket blandades enligt anvisningar från leverantören. Vilket innebar fyra liter vatten till 25 

kg murbruk. Detta gav totalt 16 liter murbruk och detta räckte till alla provkropparna (Se bild 5 

och figur 5). Direkt när provkropparna murats färdigt bars de iväg till den omgivningen där de 

förvarades. 

 

 
Bild 5. Färdigmurad provkropp. 
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Figur 5. Skiss av färdig provkropp 

 

4.2 Tester av provkropparna - vidhäftning 

Vid varje provtillfälle, med sju dygns intervaller, testades totalt 15 provkroppar. Fem stycken ifrån 

respektive temperatur. Mätinstrumentet kalibrerades genom att en ställning byggdes upp som 

instrumentet placerades på. För att kalibrera intstrumentet lyftes en känd vikt på 100 Kg uppifrån 

marken. När vikten lyfte från golvet visade mätaren på instrumentet 100 Kg. Alla provkroppar 

belastades på samma sätt. Kraften ökade med 490 N var 20:e sekund. Mätinstrumentet placerades 

på tegelstenen med hjälp av klossar (Se bild 6).  

 

 
Bild 6. Provkropp redo för dragprov. 
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5. Intervjuer - genomförande  
Semistrukturerade intervjuer har utförts på två olika grupper av respondenter från företag som 

alla är medlemmar i SPEF (Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening). Intervjuerna 

gjordes via telefon, samtliga spelades in och transkriberades. De utfördes under en period på två 

veckor. 

 

Den ena gruppen utgjordes av tre hantverkare som har en genomsnittlig erfarenhet på 28 år och 

använder sig av prefabricerade murstensskift i sitt arbete. Den andra gruppen utgjordes av fyra 

arbetsledare med en genomsnittlig erfarenhet på 24 år. De överblickar arbetsprocessen vid 

murning och tidsplanen som skall följas. Frågorna som respektive intervjugrupp har fått besvara 

har varit anpassade till deras yrkesroll och uppgift i processen (se bilaga A). När frågorna togs 

fram har diskussion förts med handledare och representant för Bruksspecialisten. Anledningen 

till att intervjuer utförts är för att få in kunskap och fakta från personer som använder 

prefabricerade murstensskift.  
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6. Resultat 

 

6.1 Laboratoriestudier - erhållna resultat 

I tabellerna 2-12 och figurerna 6-15 presenteras erhållna resultat från dragproverna som utfördes. 

I tabellerna redovisas mätvärdena, medelvärdet, variationskoefficienten samt standardavvikelsen. 

Diagrammen ger en tydlig bild över variationen mellan de olika proverna. 

6.1.1 Resultat från mätningar utförda efter 7 dygns härdning 

Resultaten efter sju dygn visade varierande resultat i de olika temperaturgrupperna. Den 

provgrupp som visade upp de bästa resultaten var de provkropparna som härdat i 21℃. Denna 

grupp hade det högsta enskilda värdet på 0,2354 MPa, och även högsta medelvärde på 0,1535 

MPa. Det lägsta medelvärdet av provgrupperna blev de som härdat i 5 ℃ med det högsta värdet 

på 0,0588 MPa med gruppens medelvärde på 0,0336 MPa. Den tredje gruppen var de som härdat 

i 13℃ och den gruppens högsta värde var 0,126 MPa och medelvärdet var 0,11 MPa. När 

dragproverna utfördes uppstod alla brotten i fogen det vill säga att bruket inte hade härdat 

tillräckligt för att fragment av tegelstenen skulle följa med.  

 
Tabell 2. Mätvärden, medelvärde, variationskoefficient och standardavvikelse för provgrupp i 21°C efter 7 dygn. 

Prov nr.  Kapacitet [MPa] Brott, B=Bruk, S=Sten 

Test 1 0,0992  B 

Test 2 0,2354  B 

Test 3 0,0967  B 

Test 4  0,1639  B 

Test 5 0,1723  B 

M. Värde 0,1535 - 

Var. [%] 37,63 - 

Std. Avvikelse 0,05776 - 
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Figur 6. Mätvärden för provgrupp i 21°C efter 7 dygn. 

Tabell 3. Mätvärden, medelvärde, variationskoefficient och standardavvikelse för provgrupp i 13°C efter 7 dygn. 

Prov nr. Kapacitet [MPa] Brott, B=Bruk, S=Sten 

Test 1 0,1219  B 

Test 2 0,1177  B 

Test 3 0,1261  B 

Test 4  0,0841  B 

Test 5 0,1009  B 

M. Värde 0,1101 - 

Var. [%] 15,82 - 

Std. Avvikelse 0,0174 - 
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Figur 7. Mätvärden för provgrupp i 13°C efter 7 dygn. 

Tabell 4. Mätvärden, medelvärde, variationskoefficient och standardavvikelse för provgrupp i 5°C efter 7 dygn. 

Prov nr. Kapacitet [MPa] Brott, B=Bruk, S=Sten 

Test 1 0,021  B 

Test 2 0,021  B 

Test 3 0,021  B 

Test 4  0,0462  B 

Test 5 0,0588  B 

M. Värde 0,0336 - 

Var. [%] 53,03 - 

Std. Avvikelse 0,01782 - 
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Figur 8. Mätvärden för provgrupp i 5°C efter 7 dygn. 

6.1.2 Resultat från mätningar utförda efter 14 dygns härdning 

När provkropparna härdat i 14 dygn var det provkropparna som härdat i 13℃ som var den bästa 

gruppen med högsta uppmätta värdet på 0,269 MPa, och ett medelvärde på 0,211 MPa. Den 

gruppen med lägst värde var gruppen som härdat i 21 ℃ med ett högsta värde på 0,206 MPa och 

ett medelvärde på 0,1413 MPa. Gruppen som härdat i 5℃ hade högsta uppmätta värde på 0,231 

MPa och ett medelvärde på 0,1675 MPa. I alla dessa tester skedde också brottet i fogen  

(Se bild 7). 

 
Bild 7. Brott uppstod i murbruket. 
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Tabell 5. Mätvärden, medelvärde, variationskoefficient och standardavvikelse för provgrupp i 21°C efter 14 dygn. 

Prov nr. Kapacitet [MPa] Brott, B=Bruk, S=Sten 

Test 1 0,206  B 

Test 2 0,1681  B 

Test 3 0,1177  B 

Test 4  0,1009  B 

Test 5 0,115  B 

M. Värde 0,1415 - 

Var. [%] 31,17 - 

Std. Avvikelse 0,0441 - 

 

 
Figur 9. Mätvärden för provgrupp i 21°C efter 14 dygn. 
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Tabell 6. . Mätvärden, medelvärde, variationskoefficient och standardavvikelse för provgrupp i 13°C efter 14 dygn. 

Prov nr. Kapacitet [MPa] Brott, B=Bruk, S=Sten 

Test 1 0,1681  B 

Test 2 0,2085  B 

Test 3 0,269  B 

Test 4  0,2001  B 

Test 5 0,2102  B 

M. Värde 0,2112 - 

Var. [%] 17,29 - 

Std. Avvikelse  0,0365 - 

 

 

 
Figur 10. Mätvärden för provgrupp i 13°C efter 14 dygn. 
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Tabell 7. Mätvärden, medelvärde, variationskoefficient och standardavvikelse för provgrupp i 5°C efter 14 dygn. 

Prov nr. Kapacitet [MPa] Brott, B=Bruk, S=Sten 

Test 1 0,2312  B 

Test 2 0,1709  B 

Test 3 0,1513  B 

Test 4  0,1471  B 

Test 5 0,137  B 

M. Värde 0,2217 - 

Var. [%] 22,49 - 

Std. Avvikelse 0,0376 - 

 

 

 
Figur 11. Mätvärden för provgrupp i 5°C efter 14 dygn. 

6.1.3 Resultat från mätningar utförda efter 21 dygns härdning 

Efter 21 dygn var det provgrupperna som härdat i 5℃ som hade uppnått högst draghållfasthet, 

medelvärdet var då 0,2413 MPa, jämfört med 0,1968 MPa för 13℃ och 0,1236 MPa för 

provgruppen i 21℃.  
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Tabell 8. Mätvärden, medelvärde, variationskoefficient och standardavvikelse för provgrupp i 21°C efter 21 dygn. 

Prov nr. Kapacitet [MPa] Brott, B=Bruk, S=Sten 

Test 1 0,1555  B 

Test 2 0,1177  B 

Test 3 0,1009  B 

Test 4  0,1261  B 

Test 5 0,1177  B 

M. Värde 0,1236 - 

Var. [%] 16,23 - 

Std. Avvikelse 0,02 - 

 

 

 
Figur 11. Mätvärden för provgrupp i 21°C efter 21 dygn. 
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Tabell 9. Mätvärden, medelvärde, variationskoefficient och standardavvikelse för provgrupp i 13°C efter 21 dygn. 

Prov nr. Kapacitet [MPa] Brott, B=Bruk, S=Sten 

Test 1 0,2102  B 

Test 2 0,1681  B 

Test 3 0,1009  B 

Test 4  0,2185  B/S 

Test 5 0,2858  B 

M. Värde 0,1967 - 

Var. [%] 34,66 - 

Std. Avvikelse 0,0682 - 

 

 
Figur 12. Mätvärden för provgrupp i 13°C efter 21 dygn. 
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Tabell 10. Mätvärden, medelvärde, variationskoefficient och standardavvikelse för provgrupp i 5°C efter 21 dygn. 

Prov nr.  Kapacitet [MPa] Brott, B=Bruk, S=Sten 

Test 1 0,2942  B 

Test 2 0,2103  B 

Test 3 0,206  B 

Test 4  0,2522  B 

Test 5 0,2438  B 

M. Värde 0,2413 - 

Var. [%] 14,84 - 

Std. Avvikelse 0,0358 - 

 

 

 
Figur 13. Mätvärden för provgrupp i 5°C efter 21 dygn. 

6.1.4 Resultat från mätningar utförda efter 28 dygns härdning 

Efter 28 dagar gjordes endast prover på de provgrupper som härdats i 13°C respektive 5℃. Den 

grupp med högsta värdet blev de provkropparna som härdat i 13℃ med ett högsta värde på 

0,3447 och ett medelvärde på 0,289 MPa. För provkropparna som härdat i 5℃ blev högsta värdet 
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0,332 MPa, med ett medelvärde på 0,2875 MPa. Denna gång blev det inte bara brott i bruket utan 

det uppstod även brott i stenen (Se bild 8). 

 
Bild 8. Brott uppstod i tegelsten. 

Tabell 11. Mätvärden, medelvärde, variationskoefficient och standardavvikelse för provgrupp i 13°C efter 28 dygn. 

Prov nr. Kapacitet [MPa] Brott, B=Bruk, S=Sten 

Test 1 0,3447  S 

Test 2 0,269  S 

Test 3 0,2858  B/S 

Test 4  0,2942  B/S 

Test 5 0,2522  B 

M. Värde 0,2892 - 

Var. [%] 12,1 - 

Std. Avvikelse 0,035 - 
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Figur 14. Mätvärden för provgrupp i 13°C efter 28 dygn. 

Tabell 12. Mätvärden, medelvärde, variationskoefficient och standardavvikelse för provgrupp i 5°C efter 28 dygn. 

Prov nr. Kapacitet [MPa] Brott, B=Bruk, S=Sten 

Test 1 0,273  B 

Test 2 0,2942  B 

Test 3 0,269  S 

Test 4  0,269  B/S 

Test 5 0,3321  S 

M. Värde 0,2875 - 

Var. [%] 9,41 - 

Std. Avvikelse 0,0271 - 
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Figur 15. Mätvärden för provgrupp i 5°C efter 28 dygn. 

 

6.3 Intervjuer - sammanfattning 

 

Har ni deltagit i många projekt där prefabricerade murstensskift som kräver stämpning 

används? Är det några problem som ofta återkommer?  

 

Alla respondenter som blev intervjuade har deltagit i projekt där prefabricerade murstensskift 

används och generellt blir det inga problem för murarna. Det är de yrkesgrupper som kommer 

efter murarna och speciellt plåtslagare som får svårigheter att utföra sitt jobb. När plåtslagarna 

ska sätta sina fönsterbleck i bröstningarna på skalmuren så står stämpen i vägen.  

 

Finns det några generella problem med användningen av murstensskift? T.ex. tids- eller 

arbetsmiljöproblem. 

 

Ur arbetsmiljöperspektiv är användningen av murstensskift dålig när det gäller stora öppningar 

som kräver långa balkar med två- eller flerskiftsbalkar. Den typen av balkar blir väldigt tunga 

uppemot 200 kg och det krävs tre till fyra murare för att lyfta och förflytta balkarna. Det är inte 

bara tyngden som försvårar arbetet utan även arbetsplatsen, små ytor i bygghissar och på ställning 

gör det svårt att förflytta balkarna och detta gör att konstiga lyftställningar är något som ofta 

förekommer  

 

Prefabricerade murstensskift kräver stämpning under härdningstiden. Hur många dagar 

låter ni stämpen stå kvar?  

 

Den generella standarden är 28 dagar och det är respondenterna medvetna och överens om. 

Däremot så varierar antalet dagar som stämpen får stå kvar beroende på öppningens storlek. Av 

erfarenhet så kan företag plocka ner stämpen innan förutsatt tid om murbruket har uppnått 

erforderlig härdning. Beroende på hur stor öppningen är så ökar trycket och böjmomentet på 
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balken. Det blir då viktigare att stämpen får stå sin fulla tid. Detta betyder att stämp som används 

vid små öppningar där tegelbalken inte får stor belastning på sig, inte behöver stå kvar i 28 dagar. 

Detta baseras på lång erfarenhet vid användning av prefabricerade murstensskift. Leverantörerna 

förespråkar 28 dagar men de kan inte garantera att stämpen får stå kvar så den tiden varje gång.  

 

Hur går ni tillväga rent praktiskt vid montering och stämpning av murstensskift? 

 

Vid montering av stämpen muras det upp längs sidorna och sedan läggs balken på plats. Sedan 

sätts stämpen under balken med ett c/c på ca 600mm. Träreglar av typen 45mm x 70mm eller 

liknande används som stämp.  

 

Är det någon skillnad på hur stämpningen utförs beroende på om vinter- eller 

sommartemperatur råder?  

 

Utförandet av stämpning är inte beroende av temperaturen. 

 

Vilka fördelar ser ni av att kunna plocka ner stämpen tidigare, och därmed kunna 

demontera byggnadsställningen tidigare?    

 

Generellt för murare så är det ingen förmån att plocka ner stämpen tidigare än utsatt tidsstandard 

från leverantörerna. En fördel är att om stämpen skulle kunna plockas ner tidigare kan de 

nedmonterade stämpen återanvändas. Att plocka ner stämpen tidigare och därmed riva 

byggnadsställningen underlättar främst för efterkommande entreprenörer. Om ställningen 

plockas ner eller flyttas resulterar det i att kostnaden minskar och att eventuella arbeten kan starta 

tidigare än 28 dagar efter murningen. 

 

Ser ni någon alternativ metod att använda istället för dagens? Har ni någon idé på hur 

användandet av prefabricerade murstensskift kan effektiviseras? 

 

Det finns alternativa metoder till murstensskiften bland annat valvbågsform, murmabalk och 

konsolbalkar. Valvbågsform och konsolbalkar är system som används men inte så ofta, dessa 

system underlättar arbetet och minskar de tunga lyften för murarna. Anledningen till att de inte 

används är att de är dyrare än de vanliga tegelbalkarna. Ett företag som jobbar mycket med ROT-

projekt använde sig av en alternativ lösning där balken skruvades fast i ovanpåliggande murskift. 
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7. Analys och diskussion 

När det gäller vidhäftning mellan murbruk och tegelstenar står det i Eurokod: “Vidhäftningen 

mellan murbruket och stenarna eller blocken ska vara lämplig för avsedd användning.” (Eurokod 

1996-1-1, 2012). Trots att leverantörerna av prefabricerade murstenskift förespråkar 28 dagar har 

det framkommit i våra intervjuer att det är vanligt förekommande att stämpen monteras ner 

innan 28 dagar. Då anser murarna eller arbetsledaren att tillräcklig vidhäftning har uppnått.  

 

Det blir svårt att jämföra våra prover med ett konkret värde som ska vara uppnått. Detta på 

grund av att Eurokod 1996-1-1 inte ger något specifikt värde på vilken vidhäftning som ska vara 

uppnådd. Dock står det uppgifter om skjuvhållfastheten. Vidhäftning liknar skjuvhållfastheten i 

konktaktytan mellan bruk och sten (Eurokod 1996-1-1, 2012).  

 

Finja Betong AB:s angivna värde är 0,15 Mpa i skjuvhållfasthet för bruk M2.5. Detta är värdet 

efter 28 dygns härdning. Skjuvhållfastheten kan antas ha samma tillväxttakt som draghållfasheten. 

Enligt Eurokoderna är värdet på skjuvhållfastheten (Fvko) 0,2 Mpa för tegel med murbruk M2.5. 

Murverkets karakteristiska skjuvhållfasthet beräknas enligt: (Eurokod 1996-1-1, 2012) 

 

Fvk=Fvko+0,4*d. 

 

Fvk= Murverkets karakteristiska hållfasthet 

 

Där d är dimensionerande tryckspänning i konstruktionen vinkelrätt mot skjuvriktningen.  

 

Fvko=0,2 MPa 

 

Det vill säga att ju högre vinkelrätt last desto högre blir skjuvhållfastheten. I denna rapport läggs 

inte något tryck på provkropparna vilket gör att faktorn d=0. 

 

7.1 Beräkning av karakteristiskta värden enligt SS-EN 1990 

Det karakteristiska värdet på proverna har beräknats. Det värdet blir mindre än medelvärdet för 

proverna, det beror på att endast fem likadana provkroppar testades vid varje tillfälle. Om fler 

prover hade testats skulle det karakteristiska värdet ökat.  

 

I SS-EN 1990 bilaga D framgår det hur ett karakteristiskt värde kan beräknas utifrån provning.  

 

Karakteristisk lastkapacitet Xk(n)=exp(my-kn*sy) där 

 

my=(1/n)*∑ln(xi) 

 

xi=Mätvärden 

 

sy=(((1/n-1)*∑(ln(xi)-my))²)
½ 
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kn = 2,46 för n = 5, (EKS 10, Tabell B-5) 

 

I figurerna 16-18 redovisas utvecklingen på det karakteristiska värdet under härdningstiden.  

 

 
Figur 16. Karakteristisk draghållfasthetsutveckling för provgruppen i 21°C. 

 

 
Figur 17. Karakteristisk draghållfasthetsutveckling för provgruppen i 13°C. 

Anledningen till att värdet i figur 17 sjunker kraftigt från 14 till 21 dygn är att variansen i 

dragproverna var stora. Det karakteristiska värdet beräknas med hjälp av standardavvikelsen, 

vilket gör att det påverkas negativt med så stor varians.  
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Figur 18. Karakteristisk draghållfasthetsutveckling för provgruppen i 5°C. 

 

 

Analys av resultat från provning av provkroppar härdade vid ca 21 °C 

Efter sju dygn fick provgruppen som förvarades i 21 °C ett medelvärde på 0,1535 MPa. Dock var 

det en stor varians på resultaten av de olika provkropparna, variationskoefficienten var 37,63 %. 

Efter 14 dygn var medelvärdet 0,1413 MPa, vilket är 8 % lägre än värdet efter sju dygn. 

Variationskoefficienten var 31,17 %, vilket också är högt. De sista provkropparna testades efter 

21 dygn och visade då ett medelvärde på 0,1236 MPa med en variationskoefficient på 16,23 %. 

Medelvärdet efter 21 dygn visade en minskning i draghållfasthet på 12,5 % jämfört med 14 dygn 

(Se Figur 19). Anledningen till att hållfastheten sjunker är inte fastställd. Det är märkligt hur 

hållfastheten kan sjunka med tiden, det finns ingen logisk förklaring till detta. Det kan bero fel i 

utförandet, men vad som kan vara fel är inte säkert. Provgrupperna som förvarades i 21 °C 

gjordes endast i tre uppsättningar och det fanns därför ingen möjlighet att testa de efter 28 dygn, 

då murbruket ska ha uppnått maximal hållfasthet.  

 

 
Figur 19. Tillväxt i draghållfasthet för provgruppen i 21°C. 
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Analys av resultat från provning av provkroppar härdade vid ca 13 °C 

Efter sju dygn fick provgruppen som förvarades i 13 °C ett medelvärde på 0,1102 MPa 

(Se Figur 20). 

 

 
Figur 20. Tillväxt i draghållfasthet för provgruppen i 13°C. 

Det högsta värdet var 0,126 MPa och det lägsta 0,084 MPa. Det ger en variationskoefficient på 

15,82 %, vilket är betydligt bättre än för de som förvarades i 21°C. Efter 14 dygn ökade 

medelvärdet till 0,2111 MPa vilket är en ökning med 92 % jämfört med sju dygn tidigare. Högsta 

uppmätta värdet var 0,269 MPa och lägsta värdet 0,1681 MPa, det ger en variationskoefficient på 

17,29 %. Efter 21 dygn var medelvärdet 0,1968 MPa. Anledningen till att medelvärdet var lägre 

efter 21 dygn än 14 beror på att det ena uppmätta värdet efter 21 dygn var 0,1 MPa, vilket ger en 

variationskoefficient på 34,66 % vilket är högt jämfört med föregående. Värdet på 0,1 MPa 

sticker ut från mängden, det gör att någonting förmodligen har påverkat just denna provkropp. 

Det kan vara en lätt stöt vid tillverkningen som har gjort att vidhäftningen har påverkats negativt. 

Om detta värde inte hade avvikit så mycket hade förmodligen en ökning i hållfastheten skett från 

14 dygn. När provkropparna nu härdat en längre tid följer en bit av stenen med murbruket på 

några av dragtesterna när brott uppstår. Sista provgruppen testades efter 28 dygn då full tillväxt 

ska ha uppnåtts. Medelvärdet blev här 0,2891 MPa med ett högsta värde på 0,3447 MPa och med 

det lägsta värdet på 0,2522 MPa. 

 

Tillväxten mellan 21 och 28 dygn var 47 %, hänsyn bör tas till att ett mätvärde efter 21 dygn 

skiljde sig mycket ifrån de övriga proverna efter 21 dygn. Om detta inte hade varit fallet hade det 

inte varit en stor ökning mellan de sista sju dygnen.  

 

Analys av resultat från provningar av provkroppar härdade i ca 5°C 

Efter sju dygn var medelvärdet på denna provgrupp 0,0336 MPa, vilket är 69,5 % lägre än för 

provgruppen som förvarades i 13°C, och 78 % lägre för provgruppen som förvarades i 21 °C. 

Detta visar på att efter sju dygn har temperaturen en stor påverkan på draghållfasthetens tillväxt. 

Efter 14 dygn hade medelvärdet stigit till 0,1674 MPa. Värdena började jämna ut sig mellan de 
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olika provgrupperna i de olika temperaturerna efter 14 dygn. Medelvärdet för provgruppen i 

13°C var 26 % högre jämfört med medelvärdet för 5°C efter 14 dygn. Efter 21 dygn var 

medelvärdet 0,2413 MPa och efter 28 dagar var medelvärdet 0,2876 MPa (Figur 21) detta visar på 

att det sker en tillväxt på 19 % under den sista perioden på sju dygn. 

 

 

 
Figur 21. Tillväxt i draghållfasthet för provgruppen i 5°C. 

 

7.2 Temperaturens inverkan 

När resultaten analyseras efter sju dygn syns en skillnad på draghållfastheten beroende på vilken 

temperatur som provkropparna förvardes i. Medelvärdena var 0,1535 MPa (21°C), 0,1101 MPa 

(13°C) respektive 0,0336 (5°C) för de olika provgrupperna. Skillnaden mellan den bästa 

provgruppen och den sämsta provgruppen var 357 %. Denna skillnad avtog sedan ju längre 

provgrupperna härdade. När tester gjordes efter 14 dygn var medelvärdena 0,1415 MPa (21°C), 

0,2112 MPa (13°C) respektive 0,2217 MPa (5°C). Skillnaden sjönk till 49 %, vilket visar att 

temperaturens påverkan är som störst i början för att sedan avta.  

 

I figur 22 är medelvärdena för de tre provgrupperna redovisade tillsammans. Här blir det enkelt 

att se korrelationen mellan de olika provgrupperna, och hur temperaturen påverkade.  
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Figur 22. Medelvärden för de tre provgrupperna redovisade tillsammans. 

När det är 10°C i medeltemperatur räknas det som sommartemperatur, när det är under 0°C 

räknas det som vintertempertur. Allt mellan 0-10°C räknas som höst- eller vårtemperatur. Från 

2004 och framåt har det varit sommartemperatur i södra Sverige från och med maj månad fram 

till oktober med något enstaka år som undantag (SMHI, 2017). Resultatet av proverna visar att 

temperaturen har en stor inverkan på brukets vidhäftningstillväxt under de första dygnen. 

Information från intervjuerna visar att stämpen monteras ner tidigare med hänsyn till öppningens 

storlek och den temperatur som råder. Detta resulterar i att stämpen kan plockas ner tidigare än 

28 dagar om medeltemperaturen är 5°C eller högre.  

7.3 Faktorer att ta hänsyn till  

Hänsyn bör även tas till var i fasaden balken är placerad och hur fasaden ser ut. Om fasaden har 

ogynnsamma förhållanden för en viss balk i fasaden kan det finnas anledning till att stämpen för 

just den balken behöver sitta kvar längre. Ogynnsamma förhållanden kan uppstå om det finns 

öppningar som gör att egentyngden från skalmuren belastar en särskild balk mer än en annan. Då 

fördelas inte lasten från skalmuren jämt.  

 

Vid blandning av murbruk kan tillsättning av frostskyddsmedel göras så att bruket kan användas i 

temperaturer under 0°C. Det finns olika typer av frostskyddsmedel men tillsatsen måste vara 

kloridfri så det inte blir några utfällningar. Om frostskyddsmedel tillsätts i blandningen kan det 

påverka konsistensen av blandningen och egenskaperna blir annorlunda. Bruket blir styvare och 

det börjar härda tidigare. I denna studie har inte något frostskyddsmedel använts, det kan tänkas 

att om frostskyddsmedel hade utnyttjats i murbruksblandningen kunde resultatet blivit 

annorlunda för de tester som härdade i 5°C, eftersom att 5°C var ett medelvärde och att 

temperaturen var ibland lägre. Om frostskyddsmedel använts hade detta kunnat resultera i att 

vidhäftningsförmågan utvecklas snabbare i de proverna som förvarades i 5°C. Slutsatsen hade då 

varit att det är möjligt att plocka ner stämpen tidigare än efter 28 dygn även när murning sker vid 

lägre temperaturer. 
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7.4 Synpunkter angående variansen av dragprover 

Variationskoefficienten är stor i vissa av provgrupperna. Detta måste beaktas i resultatet av 

proverna. Vi har inte hittat någon information om att en liknande metod har använts förut. Detta 

gör att provernas resultat måste beaktas med en viss aktsamhet. Då metoden inte är använd 

tidigare kan det finnas en del brister i utförandet som påverkar dragproverna.  
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8. Slutsats 

Tillverkningen av provkropparna kunde genomföras korrekt trots att ingen av författarna har 

någon erfarenhet av murning sedan tidigare. Även testerna som utfördes gick som planerat. 

 

Vid intervjuer som har gjorts visas ett stort intresse av att kunna förkorta stämpningstiden av 

prefabricerade murstensskift. Det är flera av de tillfrågade som uppger att de monterar ner 

stämpen tidigare trots de riktlinjer som finns idag. Av dessa är det dock ingen som upplevt några 

problem när stämpen monterades ner tidigare. Baserat på detta kan slutsatsen att även praktisk 

erfarenhet visar att det är möjligt att montera ner stämpen tidigare dras. Resultatet av intervjuerna 

visar även att det kan uppstå problem om stämpen får stå kvar i 28 dagar, till exempel att 

plåtslagarna får vänta onödigt länge med att påbörja sitt arbete. 

 

Dragproverna som utförts visar att det är möjligt att montera ner stämpen tidigare än 28 dagar. 

Detta eftersom 73 % av den slutgiltiga hållfastheten var uppnådd efter 14 dagar för provgruppen 

i som testats i 13°C och 77 % för provgruppen som testats i 5°C. 

 

Sammanfattningsvis talar samlat resultat från intervjuer samt tester att det skulle vara möjligt att 

montera ner stämpen tidigare än 28 dagar som idag är branschstandard. Detta skulle ge 

ekonomiska fördelar för beställaren och även för entreprenörer som ska genomföra sitt arbete 

efter murarbetarna. Denna studies resultat gör det möjligt för dessa entreprenörer att påbörja sina 

arbeten tidigare och därmed förkorta projekttiden. 
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9. Förslag på fortsatta studier 

Efter att studien gjorts ser vi flera alternativ till fortsatta studier. Murbruket som användes för att 

tillverka provkropparna var av typen M2.5, vilket är det vanligaste och mest använda bruket i 

Sverige. Det finns andra sorters bruk och utnyttjandet av en annan bruksklass leder till annan 

kapacitet och vidhäftningsförmåga. Att använda ett annat sorts bruk endast mellan tegelbalk och 

ovanliggande skift är en möjlighet som bör studeras. Där ser vi en potential att utföra liknande 

tester fast med annat bruk som en fortsatt studie. 

 

Det finns speciella metoder som kan användas för att få en ökad vidhäftning. ”Base 103 

Rödgrund” är en av dem, det är ett torrbruk som är baserat på kalk och cement. Det appliceras 

på teglet innan murning sker för att ge ökad vidhäftning, och för att minska vattensuget mellan 

tegel och murbruk. En lösning till att kunna förkorta stämpningstiderna kan vara att använda 

rödgrund på ytan mellan det prefabricerade murstensskiftet och ovanliggande murskift (Weber, 

2017). 

 

Att använda frostskydd är endast relevant vid minusgrader, om frostskydd blandas in i murbruket 

så blir bruket styvare. De provkroppar som fick härda i medeltemperaturen 5 °C kan tänkas att 

användningen av frostskyddsmedel kunde varit en idé då temperaturen stundtals var lägre än 5 

°C. Vi ser därför att användning av frostskyddsmedel kan vara en fortsatt studie för liknande 

tester som förvaras i 5 °C eller lägre.   

 

Den aktuella studien kan ses som en form av förstudie till en studie där balkarna muras upp med 

ett antal skift och sedan får härda. Självklart finns det potential till att en fortsatt studie är att göra 

fullskaliga tester med prefabricerade murstensskift och verkligen testa att montera ner stämpen 

efter förutsatta tidpunkter. 

 

Prefabricerade murstensskift och valvbågsformar har samma funktion vid en öppning i 

skalmuren. Anledningen till att det förstnämnda används mer frekvent i branschen kan bero på 

att när en valvbågsform används syns plåten som tegelstenarna muras på när murverket är 

färdigställt. Ur ett estetiskt perspektiv är det mer tilltalande att använda en prefabricerad 

tegelbalk, då balken smälter in med resten av skalmuren och inte lämnar några spår av utförandet. 

Om en löstagbar form skulle tas fram, så att plåten inte syns vid användning av en valvbågsform 

skulle detta påverka valet av vilket sorts system som används. Något som frekvent framkom från 

intervjuerna som utfördes var att balkarna blir tunga att hantera vid större öppningar vilket 

undviks med valvbågsformar. 
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Bilaga A 

 

Intervjufrågor 

 

 

1. Hur är det att arbeta med prefabricerade murstensskift med hänsyn till arbetsmiljö? 

 

2. Slakarmerade murstensskift kräver stämpning under härdningstiden. Hur många dagar  

låter ni stämpen stå kvar?  

3. Hur går ni tillväga rent praktiskt vid montering och stämpning av murstensskift? 

 

4. Är det någon skillnad på hur stämpningen utförs beroende på om vinter- eller  

sommartemperatur råder?  

 

5. Förhindrar dessa stämp er möjlighet att utföra andra arbeten på arbetsplatsen under 

tiden? 

 

6. Ofta står byggnadsställningen kvar enbart för att stämpen ska kunna plockas ner, 

påverkar detta ert arbete?  

 

7. Ser ni några fördelar med att kunna förkorta stämpingstiden? 

 

8. Har ni någon gång plockat ner stämpen innan 28 dagar, som idag är branschstandard? 

 

9. Ser ni någon alternativ metod att använda istället för dagens? Har ni någon idé på hur 

användandet av prefabricerade murstensskift kan effektiviseras?   
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