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Abstract 

 
Statistics of occupational injuries show that bricklayers are among the most 
exposed, with heavy lifting by far the most common cause of long-term sick 
leave. Prefabricated brick beams create yet another risk of injuries that can be 
prevented by auxiliary equipment or alternative solutions. From articles, 
interviews with masons and from a survey carried out in conjunction with this 
report, it appears that there are frequently difficulties in the use of available 
means for lifting and handling. Previous studies on the subject of transverse 
reinforcement in masonry beams indicate a viable method for bridging large 
openings in masonry walls. This bachelor thesis delves into whether the idea 
could be realized in today's brick construction with a view to improving 
occupational health and safety. Within the project a method, applicable in today's 
manufacturing of pre-stressed brick beams enabling mounting of vertical 
reinforcement, was developed and tested.  
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Förord 

Denna rapport utgör vårt examensarbete på byggingenjörsprogrammet 
Konstruktion vid Högskolan i Halmstad. Examensarbetet utfördes under 
vårterminen 2014 i samarbete med Duopart AB. Rapporten grundar sig på tester 
som utförts på vertikalarmerade tegelbalkar med en utgångspunkt att förbättra 
arbetsmiljön för murare.  
 
Kontaktperson på Duopart har varit Torgny Hansson som haft en viktig roll i 
framtagning och tillverkning av balkarna genom sin kunskap inom 
diamantsågning och maskinbyggnad. 
 
Vi vill tacka vår handledare Göran Nilsson som även varit lärare och mentor 
under hela utbildningen när det gäller konstruktion. 
 
Vi vill även tacka Martin Hjelmér Mörnhed och Patrik Wernholt på Tegelmäster 
AB i Bara för att under trevligt bemötande tillhandahållit expertis som varit av 
stor vikt för vår förståelse av armerade murverk. 
 
Examinator är Gudrun Rundberg på Högskolan i Halmstad 
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Carl Hansson och John Langvall  



  III 

Innehållsförteckning 

Abstract ................................................................................................................................... I 

Förord .................................................................................................................................... II 

Sammanfattning ................................................................................................................ IV 

Kapitel 1 Inledning ............................................................................................................. 1 
1.1 Bakgrund ................................................................................................................................. 1 
1.2 Problemställning .................................................................................................................. 2 
1.3 Syfte ........................................................................................................................................... 2 
1.4 Avgränsningar ....................................................................................................................... 2 
1.5 Metod ........................................................................................................................................ 2 

Kapitel 2 Förstudie ............................................................................................................. 4 
2.1 Alternativ för att överbrygga öppningar i skalmurar ............................................. 4 

2.1.1 Murverk med liggfogsarmering ............................................................................................ 4 
2.1.2 Spännarmerade tegelbalkar ................................................................................................... 4 
2.1.3 Slakarmerade tegelbalkar........................................................................................................ 5 
2.1.4 Konsoler .......................................................................................................................................... 5 
2.1.5 Tegelbeklädd betongbalk......................................................................................................... 6 
2.1.6 Vertikalarmerade tegelbalkar ................................................................................................ 6 

2.2 Kartläggning av arbetsmiljöproblematik .................................................................... 8 
2.3 Tänkbara lösningar på arbetsmiljöproblemet ........................................................11 

Kapitel 3 Dimensioneringsmetoder för vertikalarmerat murverk ............... 12 
3.1 Verifiering av armerade murverksdelar utsatta för böjning enligt Eurokod 
6.6.2 ................................................................................................................................................15 
3.2 Verifiering av armerade murverksbalkar utsatta för tvärkraft enligt 
Eurokod 6.7.3 ..............................................................................................................................16 

Kapitel 4 Prototyptillverkning.................................................................................... 18 
4.1 Tillverkning av enkelskiftsbalkar förberedda för påmurning med 
vertikalarmering .......................................................................................................................19 
4.2 Tillverkning av samverkansbalkar ..............................................................................22 

Kapitel 5 Testning av prototyperna .......................................................................... 25 

Kapitel 6 Resultat ............................................................................................................ 33 

Kapitel 7 Slutsats ............................................................................................................. 35 

Kapitel 8 Diskussion ....................................................................................................... 37 

Referenser .......................................................................................................................... 40 

Bilagor ................................................................................................................................. 42 

 

  



  IV 

Sammanfattning 

Dagens arkitektur med sitt sätt att använda tegel som fasadmaterial har skapat 

behov av tegelbalkar och upphängningsanordningar för att överbrygga stora 

öppningar i skalmurar. Lösningarna som finns tillgängliga på dagens marknad är 

ofta kostsamma för beställaren eller fysiskt påfrestande för entreprenören som 

utför arbetet.  

Murandet som yrke hamnar högt upp i statistiken över arbetsskador med tunga 

lyft som den i särklass vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning. 

Användandet av tunga tegelbalkar medför ännu en risk för arbetsskador som är 

viktig att förebygga med hjälputrustning och alternativa lösningar. Av tidigare 

artiklar i tidskrifter, intervjuer med murare samt från en enkätundersökning 

som gjorts i samband med rapporten, framgår att det ofta föreligger svårigheter i 

att tillgå hjälpmedel för lyft och hantering.  

Tidigare undersökningar i ämnet vertikalarmering (även kallad tvär- eller 

skjuvarmering) i tegelbalkar visar på att det är en gångbar metod, både ur ett 

ekonomiskt och arbetsmiljömässigt perspektiv, för att överbrygga stora 

öppningar samt då högre bärighet erfordras.  

Denna rapport fördjupar sig i huruvida idéerna skulle kunna förverkligas i 

dagens tegelmarknad och på så vis kunna erbjuda ännu ett alternativ till att 

förbättra arbetsmiljön för murare.  

Tillsammans med Duopart AB har vi utvecklat en metod för att borra hål för 

både vertikalarmering och horisontalarmering (även kallad drag- eller 

momentarmering) på ett ekonomiskt fördelaktigt vis. Dessutom har vi utvecklat 

vertikalarmeringens förankring med en applicerbar metod i dagens 

balktillverkning för att möjliggöra montage av vertikalarmeringsstänger på plats. 

De traditionella prefabricerade flerskiftsbalkarna har ersatts med en 

enskiftsbalk som lyfts på plats och stämpas varefter övriga skift platsmurats. 

Tegelstenarna för påmurningen har prefabricerats med hål för vertikalarmering. 

Provkroppar av både enskifts- och samverkansbalkar har tillverkats. 

Samverkansbalkarna har därefter också provtryckts. Balkarnas teoretiska 

bärförmåga i brottgränstillstånd har beräknats enligt Eurokod 6 och jämförts 

med den verkliga bärförmågan. Den verkliga bärförmågan är 9 % högre än den 

teoretiskt beräknade med vertikalarmering och 236 % högre än den teoretiskt 

beräknade utan vertikalarmering. Det innebär att vertikalarmering ökar 

bärförmågan jämfört med motsvarande balk utan vertikalarmering. Vår metod 

för preparering av tegelsten fungerar. Det möjliggör ett genomslag för 

platsmurning av samverkansbalkar i byggbranschen, vilket i sin tur skulle 

medföra en förbättring av murares arbetsmiljö. 
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Kapitel 1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I dagens arkitektur används tegel främst till skalmurar. För att kunna tillämpa 

metoder och utseenden från andra fasadmaterial har tegelindustrin därför tagit 

fram olika sorters balkar och upphängningsanordningar för att övervinna de 

begränsningar som materialet innebär. Valvningstekniker, som varit det 

traditionella sättet att överbrygga öppningar, har i hög grad ersatts av 

tegelbalkar. Ovanför ett normalt fönster väger en tegelbalk vanligtvis cirka 30 

kilo per styck. Då det rör sig om öppningar om 3-6 meter - ibland mer - erfordras 

högre bärighet, och balkarna, som då brukar tillverkas i två- eller tre skift kan 

väga flera hundra kilo per styck (Hjelmér Mörnhed, 2014). Detta medför att det 

behövs maskiner för att hantera dem. Dessvärre är det ofta besvärligt att komma 

intill med maskiner vilket leder till att lyft, förflyttning eller hantering görs för 

hand och därmed uppstår en oacceptabel arbetsmiljö för arbetarna (Sjöberg, 

2014). Murandet som yrke har alltid inneburit arbete med fysisk belastning där 

tunga lyft är den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivningar (Ponton 

Klevestedt, 2013). Problemet grundar sig i att arkitekten, konstruktören, eller 

entreprenörerna tidigare i kedjan inte har tänkt på, förstått eller brytt sig om hur 

det skall gå till att få tegelbalken på plats i verkligheten. Murarna som är sista 

länken får då lösa problemet med sina kroppar (Sjöberg, 2014).  

Ett alternativ som redan finns på marknaden är att fästa konsoler i den bärande 

stommen i vilka man sedan hänger upp skalmuren, ofta med hjälp av kortare 

tegelbalkar (Hjelmér Mörnhed, 2014) (Halfen, 2012). Detta fordrar en bärande 

stomme som möjliggör infästning samt rör sig någorlunda i likhet med 

skalmuren, annars måste rörelserna tas upp av dilatationsfogar. Stommen måste 

dessutom vara dimensionerad för den extra belastning upphängningen av 

skalmuren innebär. Tyvärr händer det av olika skäl att konsoler inte används, 

bland annat för att det medför en kostnadsökning för byggherren (Friberg, 

2013).  

Balkar bestående av flera skift är i dag både tidsödande och kostsamma att 

producera. Om en balk skulle bli skadad under hantering så kan byggprojektet 

försenas i väntan på en ny och innebära stora kostnader. Sammantaget leder 

detta till ett behov av fler alternativa lösningar.  
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1.2 Problemställning 

Dagens metoder för att hantera problemet med tunga tegelbalkar på 

byggarbetsplatserna används inte i tillräckligt stor utsträckning. Det medför en 

dålig arbetsmiljö för murare och ger höga sjukskrivningstal till följd av de tunga 

lyften. Det finns således ett behov av användarvänliga och attraktiva lösningar 

för tegelbalkar på marknaden. 

1.3 Syfte 

Att minska de tunga lyften och förbättra arbetsmiljön för murare. Detta genom 

att undersöka om det, på ett kostnadseffektivt och arbetsmiljömässigt bra sätt, 

går att tillverka en tegelbalk i enkelskift som genom monterbar vertikalarmering 

kan byggas upp till önskat antal skift på plats.  

Syftet är även att undersöka hur väl balkens bärförmåga korrelerar med 

beräkningar enligt Eurokod 6. 

1.4 Avgränsningar 

Arbetet omfattar inte framtagning av nya beräkningsmetoder. Balkprototyper 

och tillhörande beräkningar är begränsade till skalmur av halvstenstegel. 

Provkropparna utgörs av vertikalarmerade samverkansbalkar av tegel med olika 

igjutningsbruk. Dessa analyseras under laster i form av egentyngd från balk samt 

variabel punktlast för att simulera ogynnsamt lastfall. Provning genomförs och 

beräkningsmodell baseras på fritt upplagda balkar vilket är en förenkling då det i 

verkligheten uppkommer andra aspekter såsom inspänning och valvverkan.   

1.5 Metod 

Tillsammans med Duopart AB har vi utvecklat en metod för att borra hål för 

både vertikal- och horisontalarmering. Dessutom har vi utvecklat 

vertikalarmeringens förankring med en applicerbar metod i dagens 

balktillverkning för att möjliggöra montage av vertikalarmeringsstänger på plats. 

De traditionella prefabricerade flerskiftsbalkarna har ersatts med en 

enskiftsbalk som lyfts på plats och stämpas varefter övriga skift platsmurats. 

Tegelstenarna för påmurningen har prefabricerats med hål för vertikalarmering. 

Provkroppar av både enskifts- och samverkansbalkar har tillverkats. 

Samverkansbalkarna har därefter också provtryckts. Balkarnas teoretiska 

bärförmåga i brottgränstillstånd har beräknats enligt Eurokod 6 och jämförts 

med den verkliga bärförmågan.  

Studie av  böcker, rapporter och artiklar, statistik över arbetsskador och 

sjukfrånvaro har kompletterats med enkätundersökning,  intervju av murare, 

konstruktörer och leverantörer inom området. Vidare har studiebesök hos 

tegelbalkstillverkare och ute på arbetsplats genomförts. Allt för att få en 
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uppfattning om vilka tekniska lösningar för att överbrygga öppningar som finns 

tillgängliga i dagsläget, hur dessa påverkar arbetsmiljön för murare samt hur 

tunga lyft skall kunna undvikas. 

  



  4 

Kapitel 2 Förstudie 

2.1 Alternativ för att överbrygga öppningar i skalmurar 

2.1.1 Murverk med liggfogsarmering 
Används främst över fönster och dörrar där spännvidderna inte kräver mer 

armeringsarea än att liggforsarmering, även kallad fackverks- eller stegarmering, 

kan användas (Figur 1). 

 

Figur 1: Stegarmering i kombination med plåtform 

2.1.2 Spännarmerade tegelbalkar 
Förspända tegelbalkar, eller mer korrekt benämnt som spännarmerade 

murstensskift, är en vanligt förekommande sort av tegelbalk (Figur 2). 

Tillverkningen går vanligtvis till så att det görs ett urtag i stenen där armeringen 

placeras strax under tvärsnittets tyngdpunkt. För att öka styvheten i balken ges 

armeringen en viss förspänning. Därefter fylls urtaget med betong som måste 

härda till en viss grad innan balken kan skickas ut till arbetsplatsen. 

Spännarmerade tegelbalkar görs vanligtvis i ett skift (Figur 3), eller två skift 

(Figur 4), men även fler skift förekommer när det fordras högre bärighet. 

(Hjelmér Mörnhed, 2014) 

 

Figur 2: Spännarmerad tegelbalk 
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Figur 3: Enkelskiftsbalk 

 

Figur 4: Tvåskiftsbalk 

2.1.3 Slakarmerade tegelbalkar 
Likt spännarmerade tegelbalkar så görs ett urtag i stenen för att sedan gjutas 

igen med betong och armering. I den här typen av balk förspänns inte 

armeringen. 

2.1.4 Konsoler 
Då det saknas upplag, eller öppningarna som önskas överbryggas är av den 

storleken att tegelbalkarna blir svårhanterliga, kan konsoler användas (Figur 5). 

Konsolerna fästs i den bärande stommen, vanligtvis i ingjutna skenor eller med 

spikplugg. I konsolerna kan prefabricerade balkar hängas upp men det finns 

även konsoler som, genom att förses med klackar, håller stenarna underifrån och 

därför inte kräver en prefabricerad balk. Ett problem med konsolerna är att de 

är fästa i stommen som oftast rör sig annorlunda gentemot murverket vilket 

medför risk för sprickbildning. Detta innebär att dilatationsfogar kan behöva 

användas. Dessutom måste stommen dimensioneras för att kunna ta lasten. En 

annan aspekt som bör beaktas är att om skalmuren väl börjat hängas upp i 

konsoler blir det ofta nödvändigt att använda konsoler till hela skalmuren, 

eftersom den och byggnadsstommen rör sig olika vid temperatur- och 

fuktförändringar.(Hjelmér Mörnhed, 2014).  
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Figur 5: Konsoler 

2.1.5 Tegelbeklädd betongbalk 
Som namnet tyder på är det en betongbalk där utsidan kläs av tunna tegelbitar, 

likt kakel. Då balken består av betong rör den sig annorlunda än murverket och 

kan kräva dilatationsfogar för att inte sprickbildning skall uppstå. En rapport på 

området gjordes av Friberg (2013). 

2.1.6 Vertikalarmerade tegelbalkar 
Stenarna som används till påmurningen förses med hål för vertikalarmeringen 

på så sätt att sammanhängande kanaler uppstår genom skiften. 

Vertikalarmeringen placeras i hålen som därefter fylls med betong (Madsø, 

1988) (Gullne, 1997) 

I Norge utförde Finn E. Madsø studier i dimensionering och tillverkning av 

vertikalarmerade murverksbalkar under 1980-talet. År 1988 publicerade Mur-

sentret en artikel i tidskriften "MUR", skriven av Madsø som behandlade ämnet 

vertikalarmerade tegelbalkar. Enligt artikeln begränsas bärförmågan i 

murverksbalkar av den skjuvhållfasthet som uppnås i horisontalfogarna och som 

i sin tur är beroende av murbrukets vidhäftningsförmåga. Då vertikalarmering 

gjuts in i hålkanaler i murverksbalkarna ger den redan vid minimumarmering, 

0,1 % av tvärsnittet i längdriktning, så stor kapacitet att det inte finns något 

behov av att ta hänsyn till murverkets bidrag. Testerna Madsø utförde visar att 

vertikal armering ökar murverksbalkens bärförmåga till den grad att tryckbrott 

blir dimensionerande. Han menar också att vertikalarmerade murverksbalkar 

kan dimensioneras genom samma metod som anges för betongbalkar i NS 3473: 

5.2. 

1997 skrev Erik Gullne, LTH, rapporten "Skjuvkapacitet i vertikalarmerade 

murverksbalkar" med syftet att: 

”1. Undersöka möjligheten att överbygga större öppningar i bärande murverk 

genom vertikalarmerade murverksbalkar. 
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2. Genom provning verifiera om metoderna för dimensionering av betongbalkar 

kan tillämpas på vertikalarmerade murverksbalkar. 

3. Samla erfarenheter som främjar användningen av vertikalarmerat murverk i 

produktionen.” 

Examensarbetet omfattade provning av bärförmåga på fem murade balkar med 

varierande mängder vertikalarmering. Undersökningen innefattade även 

tryckhållfasthetstest parallellt murverkets liggfogar. 

Resultatet blev att vertikalarmeringen ökade balkarnas bärförmåga med 50-

100%. I arbetet beräknades balkarnas bärförmåga med samma metod som för 

betongbalkar. Studien visade på att själva murningen av balkarna tar 2-3 gånger 

så lång tid som traditionell murning (enligt tillfrågade sakkunniga). 

Något som skiljer Gullnes utförande mot det som anges i den här rapporten är 

horisontalarmeringen och dess placering. Gullne placerade stegarmering i fogen 

mellan de understa skiften medan i den här undersökningen ligger armeringen i 

form av kamstål inuti det understa skiftet. Ett annat sätt på vilket rapporterna 

skiljer sig åt är att den här rapporten undersöker ett alternativ till dagens 

tegelbalkar med fokus på murarnas arbetsmiljö. Gullne i sin tur ville verifiera hur 

väl dåtidens beräkningsmetoder stämde överens med verkligheten.  

En tänkbar anledning till att vertikalarmering inte tidigare tillämpats i 

industriellt byggande i Sverige är att tjänsten att preparera stenarna med hål för 

vertikalarmering inte tidigare erbjudits, eller åtminstone har det inte funnits 

några kända metoder som varit kostnadsmässigt försvarbara.  

Enligt Haach et al (2011) förbättras både den moment- och 

tvärkraftsupptagande förmågan med vertikalarmering hos murverksbalkar av 

betongblock. Den vertikala armeringen begränsar uppsprickningen och 

förändrar balkarnas brottbeteende till krossbrott i murverket efter töjning av 

horisontal- och vertikalarmeringen. Vid inspända balkar har mängden 

horisontalarmering begränsad betydelse. De är däremot känsliga för mängden 

vertikalarmering, då den bidrar till tvärkraftskapaciteten.  Fritt upplagda balkar 

med horisontalarmering uppvisar inte bara en ökad bärförmåga med 

vertikalarmering, utan det uppstår också korrelation mellan bärförmågan och 

mängden horisontalarmering om vertikalarmering finns. Mängden 

vertikalarmering i de fritt upplagda balkarna har begränsad betydelse. 

Enligt Haach et al (2012) ökar tvärkraftskapaciteten vid vertikalarmering. 

Placeringen och utbredningen är viktigare än mängden vertikalarmering och 

spelar således en viktig roll för balkens tvärkraftsförmåga. För att vara effektiv 

måste vertikalarmeringens utbredning vara sådan att armeringsstängerna 

korsar de diagonala sprickorna. Med korrekt placerad vertikalarmering undviks 
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lokala enskilda diagonala sprickor samtidigt som sprickbildningen förbättras till 

fler men mindre sprickor. 

2.2 Kartläggning av arbetsmiljöproblematik 

I Korta arbetsskadefakta Nr 6/2013 skriver Arbetsmiljöverket att "Inom 

byggverksamhet är det vanligt att man utsätts för tunga lyft och påfrestande 

arbetsställningar" och det procentuella antalet anmälda arbetsskador är högst i 

den del av branschen som sysslar med byggande av hus, följt av 

anläggningsarbeten och därefter övrig byggverksamhet. År 2012 var 66 % av 

antalet anmälda arbetssjukdomar inom byggverksamheten en följd av tunga lyft 

eller andra ansträngande arbetsrörelser. Fysikaliska faktorer så som buller 

utgjorde 18 % av anmälningarna följt av biologiska orsaker med 9 % av 

anmälningarna. Enligt statistik från år 2011-2012 är fysisk överbelastning den 

näst vanligaste orsaken till arbetsolyckor inom byggverksamhet, den vanligaste 

är förlorad kontroll över handverktyg. Däremot av de svårare olycksfallen, med 

sjukfrånvaro i mer än 14 dagar, är fysisk överbelastning den vanligaste orsaken. I 

sammanhanget bör nämnas att alla arbetsskador inte anmäls och att 

underrapporteringen kan variera branscherna emellan (Arbetsmiljöverket, 

2013). 

Arbetsmiljöverket och AFA-försäkringars rapporter ger inga detaljer om 

murares arbetsmiljö och utöver några artiklar i Byggnadsarbetaren verkar det 

inte finnas något dokumenterat på området. För att få ett underlag skickade vi ut 

en elektronisk enkätundersökning till ett 60-tal murfirmor under februari 2014. 

De ombads vidarebefordra enkäten till sina murare. Tyvärr var det få av de 

tillfrågade firmorna som visade intresse och samtidigt hade tillgång till sina 

anställdas mailadresser. Dessutom uppmanades endast murare med erfarenhet 

av att använda tegelbalkar att svara och det är okänt hur många som ansåg sig ha 

respektive sakna denna erfarenhet. En svaghet är därför att svarsfrekvensen är 

okänd på grund av att antalet murare som fått enkäten är okänt. 

Uppskattningsvis var det mellan 30 – 60 murare som både fick enkäten 

vidarebefordrad av sin arbetsgivare och kan tänkas ha den efterfrågade 

erfarenheten. Det var 23 murare som svarade på enkäten och på frågan ”Anser 

du att användandet av tegelbalkar i flera skift medför fysiskt påfrestande 

arbete?”, svarade 73 % ”alltid” och resterande 27 % ”i de flesta fallen”. De 

murare som svarat på enkäten hanterar ca 80 tegelbalkar i snitt per år och över 

20 % av dessa består av flera skift. På frågan ”Brukar du använda dig av 

hjälpmedel för att lägga flerskiftsbalkar på plats? Om ja, i så fall vad?”, ges bilden 

av att det vanligtvis inte finns hjälpmedel att tillgå på plats. Detta kan hänga ihop 

med att majoriteten av de tillfrågade inte hanterar mer än 20 flerskiftsbalkar per 

år, och därför väljer man att inte investera i hjälputrustning. 
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Enligt Sjöberg, regionalt skyddsombud i Malmö, så är det i många fall besvärligt 

att använda sig av hjälpmedel på grund av ställningens förankringar eller att 

ställningen står i vägen på byggarbetsplatsen. Ställningen monteras självfallet 

inte ner för att murarna skall slippa lyfta tegelbalkarna med handkraft. Det skulle 

ta för lång tid och vara för kostsamt i byggprocessen (Sjöberg, 2014).  

Balkar som väger uppåt 200 kilo förutsätts kunna lyftas på plats med hjälp av 

kran. Att beställa en kranbil endast för det ändamålet brukar det inte finnas 

förutsättningar för. Även om det finns kran att tillgå så är hindret, som tidigare 

nämnt, oftast att ställningen är i vägen vilket leder till att balken som bäst kan 

lyftas upp till önskad ställningsvåning. Därefter brukar det bli murarbetarna som 

får göra den sista hanteringen för hand. Eftersom murarna är vana att lösa 

problem på plats är detta ett problem som sällan får uppmärksamhet utanför 

deras egen krets. Arkitekter och konstruktörer märker således inte vilka 

arbetsmiljömässiga konsekvenser deras tillvägagångssätt får för murarna som är 

sist i ledet (Sjöberg, 2014).  

Belastningsfaktorer är i särklass den vanligaste arbetssjukdomen för murare och 

utgör nästan 72 % följt av kemiska/biologiska ämnen med ca 7 %. De vanligaste 

arbetsolycksfallen är "Fall av person" som utgör 42 %, följt av "Rörelse med 

belastning" med 6 % (Ponton Klevestedt, 2013).  

Stora tunga balkar brukar ofta få mer uppmärksamhet och hanteringen planeras 

för det mesta in i utförandet av entreprenaden medan de medelstora tenderar 

att glömmas bort. På så sätt medför de medelstora balkarna oftare tunga lyft för 

arbetarna än de riktigt stora balkarna (Hjelmér Mörnhed, 2014).  

År 2010 gjorde tidskriften Byggnadsarbetaren ett reportage som behandlar 

problematiken kring flerskiftsbalkar då de besökte en arbetsplats där murarna 

blev tvungna att, för hand, förflytta en 175 kg tung och 5,75 meter lång 

tvåskiftsbalk på arbetsplatsen. Hanteringen krävde 5 - 6 arbetare och hög 

koncentration då ett feltramp kunde innebära allvarlig arbetsolycka (Figur 6) 

(Fransson, 2010). De oacceptabla arbetsmiljökonsekvenserna som de tunga 

tegelbalkarna medför beskrevs i ytterligare ett reportage i Byggnadsarbetaren 

2012 där det rörde sig om flera balkar på över 200 kilo som arbetarna tvingades 

hantera för hand, mycket på grund av bristande kommunikation mellan 

projektör och entreprenör. På det här bygget hade de visserligen tillgång till kran 

men då byggnadsställningen var i vägen blev de tvungna att utföra en del 

moment för hand (Fransson, 2012).   
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Figur 6: Tvåskiftsbalk hanterad förhand. Foto: Anders Hansson 

Enligt Sjöberg (2014) är detta inte någon engångsföreteelse och det blir 

dessutom allt vanligare med stora balkar. Han har dessutom sett brister i 

erfarenhetsåterföringen där liknande projekt efter varandra med samma 

inblandade parter uppvisar samma brister i projekteringen och samordningen 

av arbetsmiljön. 

Enligt AFA Försäkringars rapport (2013) har risken för allvarliga 

arbetsolycksfall ökat. I rapporterna från AFA försäkringar och Arbetsmiljöverket 

redovisas dock inte alla orsakerna till problemen dvs. det kan finnas fler 

situationer än lyft och förflyttning av tegelbalkar som medför tunga lyft. Murare 

tillhör en av yrkesgrupperna inom byggsektorn som löper högst risk för 

allvarliga arbetsskador. År 2011 ingick över 14 % av Sveriges murare i gruppen 

"nya sjukfall med mer än 90 dagars sjukfrånvaro eller månadsersättning" 

(Larsson, et al., 2013). 

När tunga balkar blir allt vanligare så känner sig murarbetarna sig bortglömda. 

Detta beskrivs inte bara i tidskriften Byggnadsarbetaren (Fransson, 2010) 

(Fransson, 2012) utan även i enkätundersökningen i samband med den här 

rapporten. Under frågan ”Har du något annat rörande arbetsmiljö i samband 

med tegelbalkar du skulle vilja ta upp?” är det många som uttrycker sin 

besvikelse och uppgivenhet över att gång på gång behöva hantera dessa tunga 

tegelbalkar för hand. Även om hjälputrustning för att lyfta balkarna finns att 

tillgå så kan den vara så tungt och otympligt att flytta omkring på ställningen att 

den inte leder till någon märkbar arbetsmiljövinst (Andersson, 2014). Av de 

murare som svarat på enkäten var det 36 % som svarade att de alltid blir 
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tvungna att hantera de tunga balkarna för hand, 55 % svarade i de flesta fall och 

endast 9 % svarade enstaka gång. 

2.3 Tänkbara lösningar på arbetsmiljöproblemet 

Det finns flera vägar att gå för att förbättra murarnas arbetsmiljö. Gemensamt 

för dem alla är att om de inte praktiseras är de inte till någon nytta. Några olika 

angreppssätt är till exempel att: utveckla hjälpmedel för hanteringen av 

balkarna, förbättra arbetsmetodiken, utveckla tekniska lösningar, bättre 

projektering och planering av byggprojekten.  

En teknisk lösning som redan används och ofta fungerar bra är konsoler. Ur 

arbetsmiljösynpunkt bör det då eftersträvas att begränsa längden på de 

spännarmerade murstensskiften som hängs upp i konsolerna, något som det 

slarvas med ibland enligt Björn Andersson, erfaren murare, intervjuad för att 

komplettera enkätumdersökningen (Andersson, 2014). En nackdel med konsoler 

är kostnaden som kan vara avskräckande och leda till att beställaren väljer ett 

annat fasadmaterial. Konsoler kostar cirka 1000 kronor per styck inklusive 

montering (Hjelmér Mörnhed, 2014), och gör konsollösningen ungefär 50 % 

dyrare jämfört med om lasterna kunde förts ner i skalmuren (Friberg, 2013). 

En beprövad arbetsmetod är att bygga upp balkarna på plats med 

liggfogsarmering. Denna har begränsningar i vilken bärförmåga som kan 

åstadkommas på grund av murverkets svaghet i skjuvhänseende. Detta 

begränsar spännvidden på de öppningar som kan överbryggas och vilka lastfall 

som kan upptas. 

En vidareutveckling av att platsbygga balkarna är att använda stenar med urtag 

för armering och tillhörande täckskikt av expanderbruk. En ytterligare 

vidareutveckling är att förse dem med vertikalarmering. Med vertikalarmering 

behöver inte längre tvärkraftskapaciteten vara begränsande. Antingen byggs de 

helt och hållet på plats eller kan spännarmerade enkelskiftsbalkar med igjutna 

fästen för vertikalarmeringen prefabriceras.   

En bättre projektering och planering av byggprojekten där man medvetet väljer 

tekniska lösningar och arbetsmetoder utifrån ett arbetsmiljöperspektiv skulle 

kunna förbättra situationen. För att fungera bra krävs det då att det inte görs 

några misstag i kedjan från projektering till dess att balken ligger på plats. Det 

kan också vara så att valen av tekniska lösningar och arbetsmetoder leder till 

högre kostnader. Lönsamhetskrav kan innebära ett ekonomiskt motstånd till att 

använda sig av sådana lösningar om det inte ställs myndighetskrav eller 

tillhandahålls ekonomiskt och arbetsmässigt attraktiva lösningar för såväl 

entreprenör som byggarbetare.  
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Kapitel 3 Dimensioneringsmetoder för vertikalarmerat 
murverk  

Verifiering av murverksbalkar enligt Eurokod SS-EN 1996-1-1:2005.  

Ekvationernas numrering i detta kapitel samt bilaga A är av praktiska skäl 

samma som Eurokod SS-EN 1996-1-1:2005. 

Introduktion: 

Enligt Madsø (1987) uppför sig vertikalarmerade murverksbalkar analogt med 

armerade betongbalkar.  

Beräkningsmetoderna för att verifiera armerat murverk liknar metoderna för att 

verifiera armerad betong. Anpassningar i normerna har dock gjorts till 

murverkets egenskaper. T.ex. uppstår vanligtvis valvverkan (Figur 7) samt 

inspänningseffekter vid upplagen då balken är en integrerad del i murverket. 

 

Figur 7 Valvverkan 

 

Figur 8 Inskriven liksidig triangel 

Enligt Eurokod 6, 5.5.2.3 s. 51, anses balkar som höga då kvoten mellan väggens 

totalhöjd över öppningen och öppningens effektiva spännvidd överstiger 0,5. 

Detta beror på att murverket delvis blir självbärande över öppningen genom att 

valvverkan uppstår. Då kvoten understiger 0,2 handlar det huvudsakligen om 
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balkverkan. Vid kvoter mellan 0,2 och 0,5 uppstår en blandning av valv- och 

balkverkan. 

Som en tumregel brukar man vid praktisk dimensionering utgå från att 

tvärkrafterna inte är begränsande för bärförmågan om en liksidig triangel får 

plats inom stöden och överbyggnaden (Figur 8) (Hjelmér Mörnhed, 2014) 

(Friberg, 2013). Då är kvoten mellan väggens totalhöjd och öppningens effektiva 

spännvidd √3
2

⁄ ≈ 0,9. 

Förutsättningar: 

I Eurokod används partialkoefficientmetoden för att uppnå rimliga 

säkerhetsmarginaler vid dimensionering. För att få en bättre överensstämmelse 

mellan beräkningarna och laborationsförsöken används i denna rapport 

genomgående karakteristiska värden på materialparametrar. 

Enligt punkt 6.6.1 Allmänt, i Eurokod, ligger ett antal antaganden till grund för 

teorin.  

 (1)P Dimensioneringen av armerat murverk utsatt för böjning och/eller normalkraft,  
ska baseras på följande antaganden: 

 plana tvärsnitt förblir plana; 
 armeringen är utsatt för samma töjningsvariationer som angränsande murverk; 
 murverkets draghållfasthet antas lika med noll; 
 murverkets maximala tryckstukning väljs med hänsyn till materialet; 
 armeringens maximala dragtöjning väljs med hänsyn till materialet; 
 murverkets spänning-töjningsförhållande antas vara linjärt, paraboliskt, paraboliskt 

rektangulärt eller rektangulärt, se 3.7.1; 
 armeringens spänning-töjningsförhållande tas från EN 1992-1-1; 
 för icke helt tryckta tvärsnitt antas gränsstukningen inte större än εmu = -0,0035 för 

murstenar och murblock i grupp 1 and εmu = -0,002 i grupp 2, 3 och 4. 
 

(2)P Deformationsegenskaperna för ifyllnadsbetong ska antas vara desamma som för 

murverk. 

(3) Det dimensionerande tryckspänningsblocket för murverk eller ifyllnadsbetong får 

baseras på Figur 9 Spänning-töjningssamband för tryckt murverk från SS-EN 

1996-1-1:2005 s. 38Figur 9, där fd är den dimensionerande tryckhållfastheten för 

murverket i lastriktningen, respektive för ifyllnadsbetong. 

(4) När en tryckzon omfattar både murverk och ifyllnadsbetong, bör tryckhållfastheten 

beräknas med ett spänningsblock baserat på tryckhållfastheten för det svagaste 

materialet.  

ANM. Figur 9 är en approximation, so 9m inte kan antas lämplig för alla typer av murverk. 
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Figur 9 Spänning-töjningssamband för tryckt murverk från SS-EN 1996-1-1:2005 s. 38 

Förklaring 

1) typkurva 

2) idealiserad kurva (parabolisk-rektangulär) 

3) dimensioneringskurva  

Vid bruksgränstillstånd utnyttjas endast en bråkdel av de ingående materialens 

hållfasthet. Detta är normalfallet i verkligheten eftersom man av praktiska skäl 

måste begränsa deformationens storlek. Vid brottgränstillstånd däremot 

utnyttjas hela hållfastheten hos de ingående materialen. Det avseende där 

materialet först når sin maximala spänning blir begränsande.  

Beroende på balkens dimensioner och lastfall begränsas bärförmågan antingen 

av momentkapaciteten eller av tvärkraftskapaciteten. Momentkapaciteten 

begränsas i sin tur antingen av den horisontella armeringens draghållfasthet 

eller av murverkets tryckhållfasthet. Tryckhållfastheten hos murverk är 

vanligtvis mer än tillräcklig och tillfredsställande horisontell dragarmering kan 

ofta också åstadkommas. De fall då tvärkraften blir dimensionerande kan 

däremot vara besvärliga. Detta kan uppstå vid stora öppningar, stora laster eller 

vid speciella lastfall. Murverkets tvärkraftskapacitet begränsas av 

skjuvhållfastheten dels i murbruket och dels i vidhäftningen mellan murbruket 

och tegelstenarna i liggfogarna. 

Av ekonomiska och säkerhetsmässiga skäl föredras att dimensioneringen utförs 

så att den horisontella dragarmeringen blir begränsande, dvs. underarmerat. 

Armeringsmaterialet är vanligtvis det dyraste av de ingående materialen och 
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därför är det klokt att inte använda mer än nödvändigt av detta. Armeringsstål 

kan till skillnad från betong och sten/tegelmaterial deformeras relativt mycket 

innan det brister så genom att utforma konstruktionen underarmerat uppnås s.k. 

segt brott dvs. att konstruktionen varnar genom deformationer innan brott. 

3.1 Verifiering av armerade murverksdelar utsatta för böjning enligt Eurokod 
6.6.2 

(1)P  I brottgränstillståndet ska dimensioneringsvärdet för lasteffekten Ed på en armerad 

murverksdel vara mindre eller lika med delens dimensionerande bärförmåga Rd, dvs.: 

 𝐸𝑑 ≤ 𝑅𝑑           (6.21) 

(2)  Murverksdelens dimensionerande bärförmåga bör baseras på antagandena beskrivna 

i 6.6.1. Armeringens dragtöjning εs bör begränsas till 0,01. 

(3)  Vid bestämning av dimensionerande momentkapacitet för ett tvärsnitt, får som 

förenkling antas en rektangulär spänningsfördelning enligt Figur 10 

 

Figur 10: Spännings- och töjningsfördelning från SS-EN 1996-1-1:2005 s. 66 

 

Förklaring 

1) tvärsnitt 

2) töjningar 

3) inre krafter 

 

(4)  För ett enkelarmerat rektangulärt tvärsnitt, utsatt för enbart böjning, får 

dimensioneringsvärdet MRd beräknas som: 

𝑀𝑅𝑑 = 𝐴𝑠 𝑓𝑦𝑑 𝑧         (6.22) 

där, baserat på förenklingen illustrerad i Figur 10, hävarmen z för ett tvärsnitt, där 

maximalvärdena på tryck och dragning uppnås samtidigt, beräknas som 
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𝑧 = 𝑑 (1 − 0,5
𝐴𝑠 𝑓𝑦𝑑

𝑏 𝑑 𝑓𝑑
) ≤ 0,95 𝑑      (6.23) 

där: 

b är tvärsnittets bredd; 

d är tvärsnittets effektiva höjd; 

As är den dragna armeringens tvärsnittsarea; 

fd är det mindre värdet av den dimensionerande tryckhållfastheten i lastriktningen för 

murverk enligt 2.4.1 och 3.6.1, respektive för ifyllnadsbetong enligt 2.4.1 och 3.3; 

fyd är armeringsstålets dimensionerande hållfasthet. 

ANM.  För specialfallet armerade murverkskonsoler utsatta för böjning, hänvisas till (5) 

nedan. 

(5)  Vid bestämning av dimensionerande böjmomentkapacitet MRd för armerat murverk 

får räknas med den dimensionerande tryckhållfastheten fd i Figur 10 över höjden λx från 

tvärsnittets tryckta kant, varvid MRd med hänsyn till trycket bör begränsas till: 

𝑀𝑅𝑑 ≤  0,4 𝑓𝑑 𝑏 𝑑2   för murstenar och murblock i grupp 1, med undantag för 

lättklinkerbetong         

 (6.24a) 

och 

𝑀𝑅𝑑 ≤ 0,3 𝑓𝑑 𝑏 𝑑2   för alla murstenar och murblock i grupp 2, 3 och 4 samt för grupp 1 vid 

lättklinkerbetong.       (6.24b) 

där: 

fd är den dimensionerande tryckhållfastheten för murverk; 

b är tvärsnittets bredd; 

d är tvärsnittets effektiva höjd; och 

x är avståndet till neutrala lagret. 

3.2 Verifiering av armerade murverksbalkar utsatta för tvärkraft enligt 
Eurokod 6.7.3 

(1)  För armerade murverksbalkar, där bidraget från eventuell skjuvarmering försummas, 

bör det verifieras att 

𝑉𝐸𝑑 ≤  𝑉𝑅𝑑1         

 (6.38) 

där: 

VRd1 ges av 

𝑉𝑅𝑑1 =  𝑓𝑣𝑑 𝑏 𝑑;         

 (6.39) 
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fvd är den dimensionerande skjuvhållfastheten, beräknad som det minsta värdet för 

murverk enligt 2.41 och 3.6.2, respektive ifyllnadsbetong enligt 2.4.1 och 3.3; 

b är balkens minsta bredd inom effektiva höjden; 

d är balkens effektiva höjd. 

 (2)  Värdet på fvd för användning vid bestämning av VRd1, för ett tvärsnitt på avståndet αx 

från upplagets kant, får ökas med en faktor 

2 𝑑

𝛼𝑥
 ≤  4          

 (6.40) 

där: 

d är balkens effektiva höjd; 

αx är avståndet från stödkanten till betraktat tvärsnitt; 

förutsatt att det ökade värdet av fvd inte väljs större än 0,3 N/mm2 

 (3)  För skjuvarmerade murverksbalkar bör det verifieras att  

𝑉𝐸𝑑 ≤ 𝑉𝑅𝑑1 + 𝑉𝑅𝑑2         (6.41) 

där: 

VRd1 ges av uttryck (6.39) och 

VRd2 ges av: 

𝑉𝑅𝑑2 = 0,9 𝑑
𝐴𝑠𝑤

𝑠
𝑓𝑦𝑑(1 + cot ∝) sin ∝      

 (6.42) 

d är balkens effektiva höjd; 

Asw är skjuvarmeringsarean; 

s är skjuvarmeringens inbördes avstånd; 

α är skjuvarmeringens lutningsvinkel mot balkaxeln (mellan 45° och 90°); 

fyd är armeringsstålets dimensionerande hållfasthet. 

(4)  Det bör också verifieras att: 

𝑉𝑅𝑑1 + 𝑉𝑅𝑑2  ≤  0,25 𝑓𝑑 𝑏 𝑑        (6.43) 

där: 

fd är den dimensionerande tryckhållfastheten i lastriktningen, beräknad som det minsta 

värdet för murverk enligt 2.4.1 och 3.6.1, respektive ifyllnadsbetong enligt 2.4.1 och 3.3; 

b är balkens minsta bredd inom effektiva höjden; 

d är balkens effektiva höjd. 
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Kapitel 4 Prototyptillverkning 

Efter att ha studerat dagens alternativ med utgångspunkten att även kunna 

överbrygga större öppningar samtidigt som tunga lyft undviks, blev valet att gå 

vidare med ett platsbyggt alternativ. Utvecklat med horisontalarmeringen 

placerad inuti det understa skiftet och vertikalarmering.  

Balken består då, som Figur 11 och Figur 12 visar, av ett horisontalarmerat skift 

där vertikalarmerad påmurning sker. Delarna tillverkas var för sig och monteras 

därefter ihop på plats för att minska de tunga lyften. Principen med hål för 

vertikalarmering i stenen, montering av vertikalarmering och igjutning av hålen 

har tillämpats tidigare. Metoden har dock hittills inte slagit igenom i branschen, 

dels för att den kan verka krånglig, dels för att för ändamålet preparerade sten 

saknats.   

Det finns flera anledningar till att placera horisontalarmeringen inuti det 

understa skiftet istället för i liggfogen ovanför:  

 Balkens effektiva höjd ökar 

 Armeringen får en bättre förankring då den gjuts in i betong istället för 

murbruk 

 Tillsammans med placering av ingjutningshylsor för vertikalarmeringen i 

det understa skiftet blir metoden applicerbar i dagens produktion av 

spännarmerade murstensskift 

 Det understa skiftet håller ihop som en enhet. I kombination med 

vertikalarmering förankras det dessutom i påmurningen vilket innebär 

att risken för att en spricka uppstår då det understa skiftet separerar från 

de ovanförliggande undviks 

 

Figur 11: Principskiss vertikalarmerad tegelbalk 
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Figur 12 Demonstrationsbalk 

4.1 Tillverkning av enkelskiftsbalkar förberedda för påmurning med 
vertikalarmering 

Prototypernas konstruktion utformades med målet att tillverka 

enkelskiftsbalkar där horisontalarmeringen löper inuti det understa skiftet och 

som även möjliggör montage av vertikalarmering. Tegelstenarna var av typen 

”Blue Devil” från Egernsund Tegl och i danskt normalformat 228x108x51 mm 

(längd, bredd, höjd). Enligt CE-märkningen tillhör tegelstenarna Grupp 1, har en 

medeltryckhållfasthet på 23 MPa och en normaliserad tryckhållfasthet mot 

liggsidan på 17 MPa. I varje tegelsten gjordes två längsgående håltagningar, 

vardera 36 mm, där horisontalarmeringen skulle placeras (Figur 13).  

 

Figur 13: Håltagning för horisontell armering 
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I stötfogen mellan varje sten försågs balken med vad vi väljer att kalla 

”mellanlägg” (Figur 14). Dessa har fyra funktioner: Att hålla rätt distans mellan 

stenarna, tätning mellan stenarna, hålla armeringen i önskad position samt 

förankra vertikalarmeringens infästningspunkter. Mellanläggen skars ut ur 1 

mm rostfri plåt och armeringens infästning bestod av invändigt gängade 

ingjutningshylsor. Hylsorna är försedda med ca 0,7 mm slitsar som tillät att de 

kunde klämmas fast över mellanläggen för att sedan nästas fast med svets. Då 

mellanläggen trycktes in i ingjutningshylsornas slitsar blev hylsorna aningen 

konformade med den största diametern närmst mellanläggens mitt vilket 

innebär att de inte kan dras ur sin infästning utan att förstöra materialet runt 

omkring 

 

Figur 14: Mellanlägg 

      

Figur 15: Mellanlägg med cellgummiremsa 

Som tätning mellan stenarna användes cellgummiremsor, 15x15, som slitsades 

upp och limmades fast runt mellanläggens ytterhörn (Figur 15). 

Horisontalarmeringen bestod av rostfritt rör och rostfritt kamstål. Längden på 

både rören och kamstålen var 6 meter. Rören, EN 1.4301, med karakteristisk 

sträckgräns, fyk, 195 MPa, hade ett rektangulärt tvärsnitt 15x25 mm och en 

godstjocklek på 1,5 mm. I liven borrades 16 mm hål för att expanderbruket 

skulle kunna flyta ut och fylla hålrummen i stenen och samtidigt ge förankring. 

Kamstålen, EN 1.4462 Duplex, med 8 mm diameter och karakteristisk 

sträckgräns, fyk, 500 MPa, nästes fast på rören med MIG-svets (Figur 16). Då 

båda materialen är svetsbara behöver inte hållfastheten beräkningsmässigt 

reduceras.  
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Figur 16: Kamstål sammansvetsad med profil 

 

Figur 17: Tvärsnitt (mörkgrått=tegel, vitt= mellanlägg och svart= horisontalarmering) 

I slutet av januari 2014 kunde enkelskiftsbalkarna gjutas. Före gjutning träddes 

tegelstenarna på armeringen med mellanlägg mellan varje sten (Figur 17, Figur 

18).  

 

Figur 18: Sten och mellanlägg påträdda på armering 

Därefter lindades balken in i sträckfilm mot en rätskiva. Gjutningen gick till på så 

sätt att balkarna lades, i rät position, mot en träbalk som försattes i ca 17 graders 
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lutning. Anledningen till lutningen var för att expanderbruket skulle pressas ut i 

hålrummen genom tryck, på grund av höjdskillnaden.  

Som expanderbruk användes Finjas Bemix Fin 0-1mm. Enligt tillverkarens 

anvisningar skulle 25 kilo bruk, för full styrka, blandas med 4 liter vatten. Vid 

gjutningen av den första balken verkade det som att teglet sög åt sig mycket av 

vattnet, trots att det fortfarande var en aning fuktigt från sågningen där vatten 

användes som kylmedel. 0,5 liter vatten tillsattes ganska tidigt och ytterligare 0,2 

liter mot slutet. Denna blandning, 4,7 liter vatten till 25 kg bruk, användes även 

till nästkommande balkar med gott resultat. Enligt Cajdert (1997), ska 

vattenmängden i injekteringsbruket anpassas till stenens sugförmåga. I samband 

med gjutningen av balkarna gjöts även testkuber av expanderbruket. Fyra kuber 

med den använda blandningen på 4,7 liter och fyra med tillverkarens anvisade 

blandning på 4,0 liter per 25 kilo bruk. Efter 28 dygn trycktestades kuberna där 

blandningen med 4 liter resulterade i ett medelvärde på 74,23 MPa och en 

standardavvikelse på 1,074 MPa. För blandningen med 4,7 liter vatten blev 

medelvärdet av trycktestet 66,58 MPa med en standardavvikelse på 1,46 MPa. 

Den extra vattenmängden innebar således en försvagning med 10 %, men 

resultatet är fortfarande 10 % över expanderbrukets deklarerade karakteristiska 

värde på 60 MPa. Balkarna härdade två dagar i cirka 20°C innan de flyttades för 

att lämna plats åt nästa. Därefter fick de fortsätta sin härdningsprocess i ca 17°C 

resterande tid. 

4.2 Tillverkning av samverkansbalkar 

Efter att enkelskiftsbakarna härdat i två månader påbörjades uppmurningen av 

de 6 meter långa och 6 skift höga samverkansbalkarna. För att kunna förse 

balkarna med vertikalarmering utfördes vertikal håltagning (36 mm) i stenarna 

(Figur 19).  

 

Figur 19: Stenar preparerade för vertikalarmering 

Vertikalarmeringen bestod av 6 mm gängstång med karakteristisk 

sträckgräns,fyk, 240 MPa. Dessa skruvades fast i ingjutningshylsorna i 

mellanläggen. En i varje stötfog i undre skift, det vill säga s=240 mm. Utanpå 

vertikalarmeringen träddes 25 mm plaströr för att skydda mot att hålrummen 

fylldes med murbruk (Figur 20). Efter uppmurningen kunde plaströren tas bort 
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och hålrummen fyllas med expanderbruk (Figur 21). Detta lämnade cirka 8 mm 

täckskickt av expanderbruk runt vertikalarmeringen. Utanför täckskiktet 

uppstod ett 6 mm utrymme, mellan 25 mm plaströret och hålets 36 mm, som 

blev delvis fyllt med murbruk och till resterande del med expanderbruk. 

För att förankra vertikalarmeringen i balkens ovankant så fästes muttrar längst 

upp på varje gängstång. 

 

Figur 20: Plaströr i vertikalarmeringshål under murning 
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Figur 21: Igjutning av vertikala kanaler 

I samband med murningen gjöts fyra testkuber av murbruket som var av typen 

Finja Murbruk B, 0-3 mm. Efter att härdat under två dygn i 17°C och god 

vattentillgång gjordes ett första trycktest. Resultatet blev 0,61 MPa och efter 9 

dygn gjordes ytterligare ett test som resulterade i 1,18 MPa. De återstående två 

kuberna trycktestades efter 48 dygn i samband med att balkarna testades. 

Resultaten blev då 2,29 MPa respektive 2,39 MPa. Detta är under tillverkarens 

deklarerade värde på 3,5 MPa efter 28 dygn. 

För att ställa expanderbrukets inverkan på vertikalarmeringen gentemot att bara 

använda murbruk, tillverkades även en balk där vertikalarmeringen gjöts in i 

murbruk. 

Stöt- och liggfogarna var cirka 13 mm breda. Den totala höjden på 

samverkansbalkarna blev 380 mm ±5 mm. Tyngden uppgick till 77 kg/m vilket 

motsvarar 0,755 kN/m. 
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Kapitel 5 Testning av prototyperna 

Testet är utfört som ett trepunkts böjtest. Två upplag med 5100 mm mellanrum 

och en punktlast som placerats så att den angriper på en tredjedel av balkens 

spännvidd från det ena stödet sett. Genom att förskjuta punktlasten från mitten 

mot ett av stöden så ökar tvärkraften i området mellan punktlast och närmsta 

stöd samtidigt som det maximala momentet minskar (Figur 22). Eftersom det är 

vertikalarmeringen som undersöks blir den här uppställningen lämplig.  

 

 

Testriggen bestod av en stålkonstruktion som bultats ner i en lastbrygga av 

betong (Figur 23). För att minimera risk för rörelse hade den därutöver extra 

strävor för ökad stabilitet. Även upplagen var av stål samt bultades ner i 

betonggolvet. Punktlasten utgjordes av en hydraulcylinder med en diameter på 

100 mm. Till den kopplades en tryckutrustning för rörtestning som fylldes med 

olja och pumpades för hand. För att inte skada balkarna placerades formplywood 

både på upplagen och under tryckarmen. Under tryckarmen placerades, förutom 

Figur 22 Moment- och tvärkraftsdiagram 
provuppställning 
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formplywood, en 10 mm tjock järnplatta, ungefär i en tegelsten storlek. 

Dimensioneringen av hydraulcylindern utgick från den teoretiskt beräknade 

maximala punktlasten om 20,2 kN enligt bilaga A. Testriggen kalibrerades mot 

en av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut kalibrerad provtryckningsmaskin 

på Högskolan i Halmstad. Vid kalibreringen av testriggen visade det sig att de 

allra lägsta värdena inte var tillförlitliga och dessa togs därför bort i bilaga C. 

 

Figur 23: Provuppställning 

Testningen omfattade fyra vertikalarmerade tegelbalkar. I tre av balkarna har 

expanderbruk använts för att fixera vertikalarmeringen och i den fjärde 

användes murbruk B. I alla andra avseenden var de fyra balkarna identiska. 

Balk 1:  

Uppnådde en maximal punktlast på 19,6 kN vilket är 3 % mindre än den enligt 

Bilaga A beräknade maximala punktlasten på 20,2 kN. Det lägsta värdet av de tre 

balkarna med expanderbruk runt vertikalarmeringen är 19,6 kN. Upp till 

punktlastens beräknade brottgränslast om 20,2 kN befinner sig punkten för 

balkens maximala nedböjning ungefär på beräknat ställe (650 mm till höger om 

punktlasten och 200 mm till vänster om balkens mittpunkt). Då punktlasten ökar 

ytterligare förskjuts den maximala nedböjningen mot punktlastens 

angreppspunkt (Figur 24). Då mätpunkten för utböjningen var placerad vid den 

beräknade maximala utböjningen innebär det att den verkliga utböjningen vid 

last utöver det beräknade brottgränstillståndet var större än vad mätningarna 

visar och mot slutet av testet betydligt större. 
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Figur 24: Nedböjning 

Fogen började spjälka ut vid cirka 16 kN.  

Den första sprickan uppstod som en vertikal spricka i det näst nedersta skiftet 

mellan punktlasten och det närmare stödet (vid cirka 15 kN). Vertikalsprickan 

uppkom i stötfogen en stenlängd från punktlastens angreppspunkt.  

Den första sprickan växte sedan zick-zackvis snett uppåt mot punktlasten, i ca 45 

graders lutning, samtidigt som den vidgades med ökande belastning. Sprickan 

var störst längst ner. Det nedersta skiftet innehållande horisontalarmeringen 

erhöll, till skillnad från ovanliggande skift, endast små sprickor men många i 

antal. 

Den observerade sprickbildningen indikerar att brottet inleddes med att 

påmurningen släppte från det understa horisontalarmerade skiftet.    
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Figur 25: Dragspricka i understa skiftet 

   

Figur 26: Förstoring av dragspricka i understa skiftet 

Nästa spricka uppstod med en stenlängds förskjutning mot upplaget i samband 

med att den maximala lastupptagande förmågan passerades. Sprickan 

utvecklades sedan på samma sätt som den första. 



  29 

Deformationen fortsatte därefter att öka under minskande belastning ända till 

balken nådde underlaget vid ca 250 mm utböjning. Påmurningen hade lossnat 

från det horisontalarmerade skiftet. Vertikalarmeringen hade tappat 

förankringen i underkant, antingen genom att den släppt från ingjutningshylsan 

eller genom att ingjutningshylsan lossnat från det horisontalarmerade skiftet. 

Ingjutningshylsan har troligen lossnat sedan teglet krossats. Då balken upptog 

maximal belastning var sprickorna cirka 3 mm breda vardera.  
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Balk 2: 

Uppnådde en maximal punktlast på 24,3 kN vilket är det klart största värdet av 

de testade balkarna och 20 % större än den beräknade karakteristiska 

brottgränslasten. 

Genomgående uppvisade den mindre deformation än balk 1. Sprickorna blev fler 

men mindre. Påmurningen släppte aldrig helt ifrån det understa 

horisontalarmerade skiftet. Detta sammantaget indikerar att 

vertikalarmeringens förankring var bättre än hos balk 1. Viss avspjälkning av 

fogarna förekom även här. En vertikal spricka i fogarna uppstod mellan 

punktlasten och det närmare stödet cirka 200 mm från punktlastens 

angreppspunkt vid cirka 15 kN. Även i denna balk tillväxer sprickorna 

huvudsakligen i ungefär 45 graders lutning. Brottet uppstod i form av ett 

plötsligt tryckbrott i balkens överkant mellan punktlasten och det närmare 

stödet cirka 400 mm från punktlastens angreppspunkt. 

Balk 3 (Figur 27-29): 

Uppnådde en maximal punktlast på 22,0 kN vilket är 9 % större än den 

beräknade karakteristiska brottgränslasten och mitt emellan de två andra 

balkarna med vertikalarmeringen ingjuten i pelare av expanderbruk. Samma 

problem med vertikalarmeringens förankring uppstod som hos tidigare balkar. 

Vid 54 kN gav vertikalarmeringens förankring vika och sprickbildningen började 

framträda. Påmurningen släppte till slut helt från det horisontalarmerade skiftet.  

  



  31 

 

Figur 27: Balk 3 belastad endast av egentyngd 

 

 

Figur 28: Balk 3 innan vertikalarmeringens förankring gav vika 

 

 

Figur 29: Balk 3 efter kollaps 
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Balk 4 (med murbruk istället för expanderbruk runt vertikalarmeringen): 

Uppnådde en maximal punktlast på 15,8 kN. Det är 22 % mindre än den 

beräknade karakteristiska brottgränslasten för vertikalarmerad balk men 70 % 

högre än den beräknade karakteristiska brottgränslasten för balk utan 

vertikalarmering. Då vertikalarmering inte används är det beräknade 

brottgränstillståndet då punktlasten når ett värde av 9,3 kN. 

Det verkar som att bruket i pelarna runt vertikalarmeringen är den svaga 

punkten till skillnad från de tre andra balkarna där istället vertikalarmeringens 

förankring i underkant brister. Den här balken fick det tydligaste skjuvbrottet 

där alla skiften släppte sinsemellan (Figur 30). Vertikalarmeringen släppte inte i 

underkant från ingjutningshylsorna och ingjutningshylsornas förankring i det 

understa horisontalarmerade skiftet verkar också ha varit tillräcklig. Efter att 

bruket petats bort föreföll vertikalarmeringen vara rak och i stort sett 

opåverkad. Istället verkar vertikalarmeringen ha förskjutits i sidled genom 

pelarna av murbruk.  

 

Figur 30: Balk 4 Samtliga skift har förskjutits 
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Kapitel 6 Resultat 

Medelvärdet för de tre första balkarna med vertikalarmeringen ingjuten i pelare 

av expanderbruk uppgick till 22,0 kN, vilket är 9 % mer än 20,2 kN som är den 

beräknade maximala punktlasten vid karakteristiskt brottgränstillstånd och 236 

% högre än den beräknade bärförmågan utan vertikalarmering på 9,3 kN. 

Standardavvikelsen för de tre balkarna uppgick till 1,9 kN eller 9 %. En stor del 

av den ökade bärförmågan på grund av vertikalarmeringen uppnåddes dock 

efter att bruksgränstillståndet passerats, vid en nedböjning på L/500 (Figur 31). 

Vertikalarmeringens förankring i överkant i form av en mutter utföll inte som 

någon begränsande faktor i de testade balkarna. 

I rapportens kartläggning av de arbetsmiljökonsekvenser balkarna medför 

ingick en enkät som besvarades av 23 murare med erfarenhet av att använda 

tegelbalkar. På frågan ”Anser du att användandet av tegelbalkar i flera skift 

medför fysiskt påfrestande arbete?”, var det 73 % av de svarande som ansåg att 

så alltid var fallet, medan 27 % tyckte det rörde de flesta fallen. De svarande 

ansåg att de för det mesta blir tvungna att hantera de tyngre balkarna för hand.  

En nedböjning med L/500 för balk 1-3 sker då punktlasten är cirka 8 kN 

respektive 7 kN för balk 4 som har murbruk i stället för expanderbruk i 

vertikalarmeringskanalerna. En nedböjning med L/250 sker då punktlasten är 

cirka 13 kN respektive 9,5 kN för balk 4. 

Skjuvbrott uppstod då vertikalarmeringens förankring gav vika vid 15 kN för de 

tre första balkarna. I samband med att förankringen släppte framträdde 

sprickbildning och deformationerna ökade i högre takt. För balk 4 skedde 

skjuvbrottet vid 10 kN. 
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Figur 31: Last- deformationsdiagram för balk 1 - 4 

Sprickbildningen i balkarna uppstod ovanför det horisontalarmerade skiftet, vid 

vertikalarmeringens infästning, och löpte 45° uppåt tills den mötte nästa 

armeringsjärn. Därefter följde den vertikalarmeringen uppåt.  
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Kapitel 7 Slutsats 

Tillsammans med Duopart AB har vi tillverkat en tegelbalk i enkelskift som 

genom monterbar vertikalarmering kan byggas upp till önskat antal skift på 

plats. 

Det gick bra att mura upp balkarna med vertikalarmering trots begränsad 

erfarenhet av murning (ingen närvarande var utbildad murare). Erfarenheterna 

från Gullne (1997) och Norge på 80-talet visar också att metoden med 

vertikalarmering i murverk är möjlig att använda i praktiken. 

Vi har inte undersökt de ekonomiska aspekterna tillräckligt väl för att kunna 

precisera kostnadseffektiviteten. 

Enkätundersökningen, intervjuer samt artiklar i branschtidning visar på att 

dagens användande av tegelbalkar medför en försämrad arbetsmiljö för murare 

då det föreligger svårigheter att använda sig av hjälputrustning för att utföra lyft 

och transport av balkarna. Detta tillsammans med arbetsmiljöverkets och AFA 

försäkringars rapporter indikerar att det finns anledning för branschen att 

utveckla metoderna för överbryggandet av öppningar i skalmurar. 

Det var tungt men möjligt för två personer att hantera en sex meter lång 

enkelskiftsbalk, men om den hade bestått av två skift skulle det definitivt krävts 

flera personer för att hantera den.  

Då balkarna trycktestades uppstod skjuvbrott vid vertikalarmeringens infästning 

i det horisontalarmerade skiftet för de tre balkarna med expanderbruk som 

igjutning runt vertikalarmeringen. Detta blev således den begränsande faktorn 

för de här balkarna. Trots detta uppvisade de en bärförmåga nära den enligt 

Eurokod 6 beräknade karakteristiska bärförmågan. En anledning kan vara att 

karakteristiska materialdata använts vid beräkningen. Då dessa data sätts under 

medelvärdet, så att endast en liten andel av det producerade materialet 

underskrider det karakteristiska värdet, innebär det att beräkningen normalt 

underskattar den verkliga bärförmågan. Medelvärdet var 9 % högre än den 

beräknade bärförmågan med vertikalarmering och 236 % högre än den 

beräknade bärförmågan utan vertikalarmering. Den fjärde balken uppvisade en 

bärförmåga som var 22 % lägre än den teoretiskt beräknade med 

vertikalarmering. Den uppförde sig i princip som utan vertikalarmering men 

med 70 % högre bärförmåga jämfört med den teoretiska utan vertikalarmering. 

Den uppvisade tydligt både ett annat beteende och sämre bärförmåga jämfört 

med de övriga balkarna, men då bara en provkropp av den typen testats blir 

resultatet i övrigt osäkert. 

Sammantaget innebär detta att vertikalarmering ökar bärförmågan jämfört med 

motsvarande balk utan vertikalarmering. Vår metod för preparering av tegelsten 
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fungerar. Det möjliggör ett genomslag för platsmurning av samverkansbalkar i 

byggbranschen, vilket i sin tur skulle medföra en förbättring av murares 

arbetsmiljö 
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Kapitel 8 Diskussion 

Madsø (1987) konkluderar att erfarenheterna från projektet ”Teglgården” är 

sådana att det bör vara möjligt att uppnå en rationell byggproduktion. Gullne 

(1997) kom fram till att det tar cirka 2-3 gånger så lång tid att mura med 

vertikalarmering och håltegel jämfört med traditionell murning, då yrkeskunnig 

tillfrågats, och att det är ett ekonomiskt konkurrenskraftigt alternativ. Dessutom 

menar Sjöberg (2014) att denna arbetsmetod bevarar hantverkstraditionen och 

låter murarna äga hela processen. Att platsbygga horisontalarmerade 

murverksbalkar med U-block av lättklinker är både enkelt och ekonomiskt och 

används parallellt med prefabricerade murverksbalkar i dagens byggande 

(Andersson, 2014).     

Detta stödjer vår erfarenhet att kunna mura upp provkropparna utan problem, 

trots avsaknad av särskild yrkeskunnighet inom murning. Det pekar på att ett 

vertikalarmerat murverk bör kunna vara ett ekonomiskt konkurrenskraftigt 

alternativ, särskilt om metoden kommer till användning av vana murare som får 

tillämpa den regelbundet. Dessutom har metoden flera andra fördelar, 

framförallt arbetsmiljömässiga men också fördelen att murverket förblir ett 

”rent” murverk utan koncentrationer av betong som rör sig annorlunda med 

åtföljande risk för sprickbildning. Vertikalarmeringen tillför också en större 

seghet till konstruktionen vilket kan möjliggöra dimensionering med mindre 

säkerhetsmarginaler (Gullne, 1997).  

Både tidigare experiment och det som utförts i den här rapporten har visat på att 

brotten inleds i form av skjuvning. Förankringen av vertikalarmeringen släppte 

från horisontalarmeringen i det understa skiftet som separerades från 

ovanliggande skift. Uppenbarligen var inte ingjutningshylsorna som svetsades 

fast i en tunn plåt någon tillräcklig lösning. En tänkbar lösning är att ha 

ändkrokar på ingjutningshylsorna, som krokar runt horisontalarmeringen och 

gjuts in i expanderbruket. Sådana hylsor med ändkrok skulle kunna appliceras i 

flera av dagens tillverkningsindustrier av spännarmerade murstensskift.  

I tidigare undersökningarna av vertikalarmerade tegelbalkar Madsø (1987, 

1988), Gullne (1997) har man inte utgått från ett spännarmerat murstenskift 

utan platsbyggt hela balken.  Då har den längsgående armeringen placerats 

mellan de två nedersta skiften samt vid behov också mellan skift ovanför. 

Fördelen är att det blir en renodlat platsbyggd konstruktion, nackdelen är att det 

kan behöva ställas särskilda krav på förvattning och murbruk för att stenarna i 

det understa skiftet inte ska släppa med tiden. En intressant utveckling skulle 

vara om det går att åstadkomma en tillräckligt rationell tillverkningsmetod för 

platsbyggnad där den längsgående armeringen kan placeras inuti det nedersta 

skiftet. Då skulle problemet med tunga lyft av balkar för murarna helt kunna 

elimineras. Dessutom skulle, som Madsø konkluderade 1987 och som även 
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Sjöberg (2014) reflekterade, sådana mer avancerade murverkskonstruktioner 

kunna bjuda på hantverksmässiga utmaningar som kunde vara inspirerande för 

murarna.  

I vårt projekt svetsades profilerna ihop med armeringsstängerna. Det grundade 

sig delvis i en idé om förspänning och delvis ur produktionssynpunkt. Då hålen 

går inuti och längs med stenen var vår tanke var att profilerna skulle fungera 

som kanaler för expanderbruket att flyta igenom, alternativt pumpas ut genom 

slang som löper inuti profilerna och dras ut allteftersom att balkarna fylls. Även 

om inte spill på grund av att stenar går sönder i hantering är något större 

problem, så skulle stenarna också bli mindre känsliga vid hantering genom att ha 

hålen inuti stenen. Det vanligaste sättet att förbereda stenarna för 

horisontalarmering idag är att lämna en öppning uppåt så att armeringen läggs i 

ovanifrån, utan att behöva träs igenom stenarna (se figur 2). Den metoden 

förenklar processen att fylla balken med expanderbruk samt minimerar risken 

för luftfickor.  

I båda de tidigare rapporterna nämns tillgång på olika typer av kanalhålsten som 

avhängig framtida efterfrågan. Denna efterfrågan har hittills inte uppstått vilket i 

sin tur innebär att tillgången på kanalhålsten är begränsad. Då efterfrågan är så 

liten torde produktionen av sådana stenar bli dyr, särskilt då fasadtegelsten av 

speciella typer önskas. Detta kan ha varit en bidragande anledning till att 

vertikalarmering hittills inte slagit igenom. Här kan metoden med hålsågning av 

stenen för både vertikal- och horisontalarmering på ett ekonomiskt fördelaktigt 

vis, som vi utvecklat tillsammans med Duopart AB, underlätta användningen av 

vertikalarmerat murverk. Detta då det inte krävs någon specialtillverkning av 

kanalhålsten i liten skala utan samma sten som i det övriga murverket används 

som utgångsmaterial på samma sätt som vid tillverkningen av spännarmerade 

murverksskift. Enligt vår erfarenhet borde det inte erbjuda några svårigheter att 

utveckla en rationell hålsågningsteknik som möjliggör produktion av 

kanalhålsten till vertikalarmerat murverk till rimlig kostnad.  

Ett problem som ibland uppstår vid användandet av prefabricerade tegelbalkar 

är den stora andelen betongyta på balkens ovansida. Betongens täta yta i 

kombination med dess skillnad i rörelse gentemot ovanliggande murverk 

orsakar ibland att sprickbildning mellan balk och liggfog uppstår. Metoden som 

användes för att preparera stenarna till den här undersökningen har löst 

problemet med betongytan på ovansidan balk, även då den inte vertikalarmeras, 

genom att hålen förlagts innuti stenen. Det sättet att preparera stenarna på 

lämpar sig inte då balken platsbyggs. En möjlighet skulle kunna vara att borra 

urgröpningen i stenarna på så sätt att en slits uppstår längs ovansidan för att 

kunna armera och fylla med betong. Därigenom kan betongandelen minskas till 

cirka 10 - 20 % av balkarnas ovansida. 
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Även en prefabricerad enkelskiftsbalk behöver stämpas tills ovanliggande 

murverk bränt i ca 28 dagar (Hjelmér Mörnhed, 2014). Då skulle inte steget bli 

så långt till att ha en tillfällig balk, som även den stämpas, för att ovanpå den 

kunna lägga ut stenar med urtagning för horisontalarmering. Stenarna med urtag 

skulle dessutom kunna läggas med stötfog redan från början. På så vis fungerar 

stötfogen som tätning samtidigt som att den, då horisontalarmeringen gjuts in, 

får god vidhäftning mot expanderbruket. Vanligtvis görs även fogningen av 

enkelskiftsbalkar ute på plats. Metoden hindrar inte heller att flera skift förses 

med horisontalarmering och möjliggör även att vertikalarmeringens förankring 

görs genom att stängerna förses med ändkrokar eller rent av utformas som en 

bygel. På så vis skulle eventuellt problemen med för svag förankring kunna 

undvikas. Viktigt är att fixera vertikalarmeringen i rätt position under 

expanderbrukets första härdningsdygn. 

Vidare studie av vertikalarmeringens betydelse i bruksgränstillståndet (SLS) och 

kostnadseffektiviteten vore av intresse. 

 

  



  40 

Referenser 

Andersson, B., 2014. Frillesås Mur & Puts AB, Halmstad [Intervju] (02 05 2014). 

Arbetsmiljöverket, 2013. Korta arbetsskadefakta Nr 6/2013, u.o.: Enheten för 
statistik och analys. 

Cajdert, A., 1996. Murverkskonstruktioner. Stockholm: AB Svensk Byggtjänst. 

Cajdert, A. o.a., 1997. Konstruktionshandbok - Bärande tegelmurverk. Stockholm: 
AB Svensk Byggtjänst. 

Eurokod6, 2005. Dimensionering av murverkskonstruktioner. u.o.:SS-EN 1996-1-
1:2005. 

Fódi, A. & Bodi, I., 2011. Basics of Reinforced Masonry. Concrete Structures, pp. 
69-77. 

Fransson, M., 2010. Tegelterrorn. Byggnadsarbetaren, Issue 03, pp. 32-36. 

Fransson, M., 2012. Monsterbalkar skadar murare. Byggnadsarbetaren, Issue 11, 
pp. 10-11. 

Friberg, U., 2013. Tegelbeklädda betongbalkar, TVBK-5219: Lunds Tekniska 
Högskola. 

Gullne, E., 1997. Skjuvkapacitet i vertikalarmerade murverksbalkar, TVBK-5090: 
Tekniska högskolan i Lund. 

Haach, V. G., Vasconcelos, G. & Lourenço, P. B., 2011. Numerical analysis of 
concrete block masonry beams under three point bending. Engineering 
Structures, Volym 33, pp. 3226-3237. 

Haach, V. G., Vasconcelos, G. & Lourenço, P. B., 2012. Experimental analysis of 
reinforced concrete block masonry spandrels using pre-fabricated planar 
trussed bars. Construction and Building Materials, Volym 26, pp. 156-166. 

Halfen, 2012. Halfen Brickwork Support, Technical product information. [Online]  
Available at: 
http://www.halfen.se/d/116_7747/de/media/catalogues/brickworksupportsys
tems/fm-e.pdf 

Hjelmér Mörnhed, M., 2014. Bara [Intervju] (14 02 2014). 

Larsson, T. J., Normark, M., Paulsson, P. A. & Åkerström, T., 2013. Allvarliga 
arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro - 2013. [Online]  
Available at: 
http://www.afaforsakring.se/Global/Analys/Arbesskaderapporten/AFA_rappor
t_2013.pdf 
[Använd 01 05 2014]. 

Madsø, F. E., 1987. Vertikalarmert murverk - en introduksjon. MUR, Issue 3, pp. 
17-25. 



  41 

Madsø, F. E., 1988. Dimensjonering og utførelse av skjærarmerte murbjelker. 
MUR, Issue 1. 

Madsø, F. E., 1994. Selvbærende, murte brystningsbjelker i teglfasader. MUR, 
Issue 2, pp. 35-37. 

Ponton Klevestedt, A., 2013. Arbetsskador 2012, Arbetsmiljöstatistik Rapport 
2013:1: Arbetsmiljöverket. 

Saggaff, A., Tahir, M. M. & Shek, P.-N., 2013. Flexural Behavior of Steel Reinforced 
Brick Beam Utilizing Interlocking Brick System. Advanced Materials Research, 
Volym 661, pp. 116-119. 

Sjöberg, J., 2014. Regionalt skyddsombud, Malmö [Intervju] (16 05 2014). 

Southcombe, C., 2003. An Investigation Into Reinforced Brickwork Beams Using 
Quetta Bond, University of Plymouth: School of Civil and Structural Engineering. 

 

Figur/bildreferenser: 

Om inget annat anges är bild eller figur tagen/tillverkad av Carl Hansson och 

John Langvall. 

Figur 6: bildrättigheterna ägs av Anders Hansson 

  



  42 

Bilagor 

 



Bilaga A     

Teoretisk bärförmåga enligt Eurokod SS-EN 1996-1-1:2005:  

1 Momentkapacitet:

1.1 Ingångsdata:

Balklängd 6m:= L Balklängd 0.9m− 5.1 m=:= L=Balkens spännvidd

Balkhöjd: h 380mm:= +- 5 mm b 108 mm⋅:=

Murverkets egentyngd: EGT 77.0
kg

m
g⋅ 0.755

kN

m
⋅=:= Verklig tyngd:

Profiltjocklek 1.5mm:= ϕarmering 8mm:=

Profilh 25mm:= Profilb 15mm:= Profilhål 16mm:=

UKprofil 27.5mm:= UKarmering 11mm:= Armeringens tyngdpunkt från balkens

underkant (UK):

Aarmering

ϕarmering
2
π⋅

4
50 mm

2
⋅=:=

Aprofil Profilh 2⋅ Profilb 2⋅+ Profilhål 2⋅−( ) Profiltjocklek⋅ 72 mm
2

⋅=:=

TParmering.medel

Aarmering UKarmering⋅ Aprofil UKprofil⋅+

Aarmering Aprofil+
21 mm⋅=:=

dmedel h TParmering.medel− 359 mm⋅=:=

darm h UKarmering− 369 mm⋅=:= xarm

darm

2
184.5 mm⋅=:=

dprofil h UKprofil− 352.5 mm⋅=:= xprofil

dprofil

2
176.25 mm⋅=:=

fc.k 4.56MPa:= Murverkets 

tryckhållfasthet
fc.k.böjning fc.k 4.56 MPa⋅=:= εcu 3.5 10

3−
⋅:=

fy.armering 500MPa:= fy.profil 195MPa:=

λ 0.8:= η 1.0:= Es 200GPa:=

A - 1



1.2 Momentkapacitet: Enligt EC6 6.6.2 (s.66-67)

1.2.1 Momentkapacitet med avseende på armering (kamstål):

zarm darm 1 0.5
Aarmering 2⋅ fy.armering⋅

b darm⋅ fc.k⋅
⋅−









⋅ 318 mm⋅=:=

zmax.arm zarm zarm 0.95 darm⋅≤if

0.95 darm⋅( ) otherwise

318 mm⋅=:= Ekv. 6.23

MRd.arm Aarmering 2⋅ fy.armering⋅ zmax.arm⋅ 15.983 kN m⋅⋅=:=
Ekv. 6.22

1.2.2 Momentkapacitet med avseende på profil:

zprofil dprofil 1 0.5
Aprofil 2⋅ fy.profil⋅

b dprofil⋅ fc.k⋅
⋅−









⋅ 324 mm⋅=:=

zmax.profil zprofil zprofil 0.95 dprofil⋅≤if

0.95 dprofil⋅( ) otherwise

324 mm⋅=:= Ekv. 6.23

MRd.profil Aprofil 2⋅ fy.profil⋅ zmax.profil⋅ 9.098 kN m⋅⋅=:=
Ekv. 6.22

1.2.3 Sammanlagd momentkapacitet:

MRd.tot MRd.arm MRd.profil+ 25.08 kN m⋅⋅=:=

1.2.4 Begränsning med hänsyn till tryckkapacitet:

Grupp 1 enl CE märkning av tegelsten  

MRd.max 0.4 fc.k⋅ b⋅ dmedel
2

⋅ 25.429 kN m⋅⋅=:= Ekv. 6.24a 

Mkap MRd.tot MRd.tot MRd.max≤if

MRd.max otherwise

25.08 kN m⋅⋅=:=

A - 2



1.3 Punktlast (P) med avseende på momentkapacitet:  

a
1

3
L⋅ 1.7 m=:= En punktlast 1/3 från upplag

M.kap=P*x*b/L+(q*L*x/2-q*x2/2) där x=a, b=L-a och q=EGT

 så: M.kap=P*a*(L-a)/L+(EGT*L*a/2-EGT*a2/2). 

P löses ut vilket ger:

Elementarfall enligt s 148

Byggkonstruktion, regel och

formelsamling

PM Mkap
EGT L⋅ a⋅

2

EGT a
2

⋅

2
−









−









L

L a−( ) a⋅
⋅ 20.204 kN⋅=:=

2 Tvärkraftkapacitet:

2.1 Ingångsdata:

ϕM8 6.912mm:= As.w

π ϕM8
2

⋅

4
38 mm

2
⋅=:=

s 240mm:= En armeringsstång mellan varje tegelsten

fy.w.k 240MPa:= f.y.w.k enligt SS-ISO 898-1 hållfasthetsklass 4.6

karakteristisk sträckgräns 240 MPa, 

fv.k0 0.21MPa:= Skjuvhållfasthet hos murverket

Igjutningsbrukets draghållfasthet och area:

fctk.0.05.C60 3.0MPa:= Ac
π 25 mm⋅( )

2
⋅

4
491 mm

2
⋅=:=

2.2 Minimiarmering: Enligt EC6 8.2.3 (5) (s.80-81)

smin.EC6

As.w

0.05
%

m
⋅ b⋅ dmedel⋅

1934 mm⋅=:= s < s.min.EC6 Ok

As.w

s b⋅ dmedel⋅
0.403

%

m
⋅=

Aktuell armeringsandel

0,403% > 0,05% Ok 

A - 3



2.3 Tvärkraftkapacitet:    Enligt EC6 6.7.1 och 6.7.3 (s. 72-74)

2.3.1 Tvärkraftkapacitet för bärverksdel utan tvärkraftsarmering:

VRd1 fv.k0 b⋅ dmedel⋅ 8.149 kN⋅=:= Ekv. 6.39

2.3.2 Ifyllnadsbetongens tvärkraftkapacitet för bärverksdel:

Vc Ac fctk.0.05.C60⋅

dmedel

s
⋅ 2.205 kN⋅=:=

2.3.3 Tvärarmeringens tvärkraftkapacitet för bärverksdel:

VRd2 0.9 dmedel⋅

As.w

s
⋅ fy.w.k⋅ 1

1

tan
π

2









+










⋅ sin
π

2









⋅ 12.133 kN⋅=:= Ekv. 6.42

2.3.4 Sammanlagd tvärkraftkapacitet:

Vkap VRd1 Vc+ VRd2+ 22.486 kN⋅=:=

2.3.5 Begränsning:

Vmax 0.25 fc.k⋅ b⋅ dmedel⋅ 44.235 kN⋅=:= Ekv. 6.43

"ok" Vkap Vmax≤if

"ej ok" otherwise

"ok"=

2.4.1 Punktlast (P) med avseende på tvärkraftskapacitet vid stöd med vertikalarmering:

V.kap=P*b/L+q*L/2 där b=L-a och q=EGT så:

V.kap=P*(L-a)/L+EGT*L/2

P löses ut vilket ger: 

Elementarfall enligt s 148

Byggkonstruktion, regel och

formelsamling

PV Vkap
EGT L⋅

2
−









L

L a−
⋅ 30.841 kN⋅=:=

A - 4



2.4.2 Punktlast (P) med avseende på tvärkraftskapacitet vid stöd (enligt elementarfall s. 148

BRF) utan vertikalarmering:

PV.utan.vert VRd1
EGT L⋅

2
−









L

L a−
⋅ 9.335 kN⋅=:=

3 Karakteristisk maximal punktlast:

3.1 Med vertikalarmering och expanderbruk som igjutning:

PM PM PV≤if

PV otherwise

20.2 kN⋅=

3.2 Utan vertikalarmering:

PM PM PV.utan.vert≤if

PV.utan.vert otherwise

9.3 kN⋅=

A - 5



Bilaga B

Murbrukskuber:

Gjutdatum 1/3:

Ålder Gjuttemp. Härdtemp. Max kraft Max tryck

2 dygn ca: 15° ca: 17° 6,1 kN 0,61 MPa

9 dygn ca: 15° ca: 17° 11,8 kN 1,18 MPa

48 dygn ca: 15° ca: 17° 22,9 kN 2,29 MPa

48 dygn ca: 15° ca: 17° 23,9 kN 2,39 MPa

Expanderbrukskuber:

Gjutdatum 21/2:

Blandning enl. förpackning (4 l/25 kg säck):

Ålder Gjuttemp. Härdtemp. Max kraft Max tryck

28 dygn 20° 20° 756,3 kN 75,63 MPa

28 dygn 20° 20° 728,3 kN 72,83 MPa

28 dygn 20° 20° 748,1 kN 74,81 MPa

28 dygn 20° 20° 736,3 kN 73,63 MPa

74,23 MPa

1,074 MPa

Vår blandning (ca:4,7 l/25 kg säck):

Ålder Gjuttemp. Härdtemp. Max kraft Max tryck

28 dygn 20° 20° 678,5 kN 67,85 MPa

28 dygn 20° 20° 682,2 kN 68,22 MPa

28 dygn 20° 20° 651,7 kN 65,17 MPa

28 dygn 20° 20° 650,8 kN 65,08 MPa

66,58 MPa

1,46 MPa

Provtryckningsprotokoll av kuber

Medelvärde:

Standarddavvikelse:

Medelvärde:

Standarddavvikelse:

B



Bilaga C

Balk 1 Balk 2 Balk 3 Balk 4

Bar kN mm mm mm mm

0 0 0 0 0 0

1 1,5 1,9 2 2

2 2,5 2,5 2,5 3

3 3,6 4 3,5 3,5 3,5

4 4,4 4,5 3,8 4,5 4,5

5 4,9 6 4,5 5 5,5

6 5,8 7 5,3 6 7

7 6,4 8 6,1 7,5 8,5

8 7,1 9 7 8,8 11

9 7,9 11 8,5 9 14,5

10 8,7 12 9,6 10,5 16,5

11 9,5 13,5 10,8 12 20,5

12 10,3 15,3 12,3 13,5 26

13 11 17,5 13,5 15 31,5

14 12 19,5 15,5 16,5 38,5

15 12,7 21,5 17,5 18,5 48

16 13,5 23,5 19,5 20,5 60,5

17 14,2 26,5 21,5 23,5 68

18 15 29,5 22,5 25,5 79

19 15,8 34 24,7 29 87

20 16,6 38 26,5 32

21 17,3 43,5 30,5 34

22 18,1 48,5 33 39

23 18,9 58,5 36,5 43,5

24 19,6 65 40,5 47,5

25 20,4 42 51,5

26 21,2 47 55,5

27 22,0 51,5 66

28 22,7 56,3

29 23,5 62

30 24,3 67,5

19,6 kN 24,3 kN 22,0 kN 15,8 kN

-3 % 20 % 9 % -22 % 20,2 kN 1

70 % 9,3 kN 2

1  beräknad brottgränslast med vertikalarmering
2 beräknad brottgränslast utan vertikalarmering

Balk 1 19,6 kN

Balk 2 24,3 kN

Balk 3 22,0 kN Med vert Utan vert

Medel 22,0 kN 9 % 236%

Std dev P 1,9 kN 8,6%

Punktlast Nedböjning

Max punktlast

C
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