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Murat byggande - material, konstruktion, hantverk 

Kursprogram del 1 

 

Syfte 

Det övergripande syftet med kursen är att förmedla kunskaper på universitets- och 

högskolenivå om murverk som klimatskiljande väggar och som bärande 

konstruktioner i modernt, kostnadseffektivt byggande.  

Det murade byggandets historik och utveckling, dess materialegenskaper och 

hantverksbaserade natur tas i kursen som utgångspunkt för en kunskapsbas som 

kan utgöra ett stöd för kursdeltagarna vid projektering och utförande av murverk i 

modern byggproduktion. 

Innehåll 

Del 1 inleds med en tillbakablick på murningshantverkets rötter och utveckling via det 

antika Rom, hur murandet spreds till västra och norra Europa samt hantverkets 

utveckling in i modern tid. 

Därefter görs en genomgång av ingående material i moderna murverk, som tegel, 

leca, lättbetong samt mur- och putsbruk.  

Med detta som bakgrund behandlas byggnadsteknisk sammansättning av moderna 

murverkskonstruktioner som skalmurar, kanalmurar, kombinationsmurar med 

skalmur, isolering och bakmur samt homogena, putsade blockmurverk. I denna del 

fokuseras framförallt på byggnadsfysikaliska aspekter i projekteringen, som 

energihushållning, fuktsäkerhet och lufttäthet, men även komfort och ljudisolering 

diskuteras. 

Därefter behandlas översiktligt aspekter om hållfasthet och bärförmåga hos 

murverkskonstruktioner och komplementära material som armering och kramlor. 

Vidare görs en genomgång av puts på olika murverkstyper. Blocket avslutas med 

behandling av rörelsefogar, olika förbandstyper, mått- och höjdsättning för murverk, 

projektering av skalmurar och bakmurar, praktiska aspekter om bärande murverk 

samt ett avsnitt om samspelet mellan arkitektur, teknik och hantverk, med inriktning 

på hur murverk kan användas i nutida byggande. 

Föreläsningar varvas med arbete i form av instuderingsfrågor, som kan lösas 

individuellt eller i grupp. Redovisning av instuderingsuppgifter utförs individuellt. 
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Förkunskaper 

Kursen ges på svenska, vilket förutsätter att deltagarna har allmän behörighet i 

svenska språket på en nivå som krävs för högskolestudier i Sverige.  

Relevanta arbetslivserfarenheter inom projektering och/eller konstruktionsarbete är 

meriterande vid urval om antal sökande är större än antalet antagna till kursen. 

Genomförande av kursdel 1 

Del 1 genomförs på Chalmers, Göteborg vid två sammandragningar, 17-18/4 

respektive 27/4 2019 

Lärare, övningsledare 

Tomas Gustavsson, Tomas Gustavsson konstruktioner AB  

Miklós Molnár, Konstruktionsteknik, LTH 

En gästföreläsare, ännu ej bokad 

Examination 

För att erhålla kursintyg måste följande villkor uppfyllas: 

1. Minst 80 % närvaro vid föreläsningarna 

3. Godkänt resultat av inlämnade svar på instuderingsfrågor. För godkänt krävs minst   

   75 % av maximal poäng. 

Inlämning av instuderingsuppgifter ska ske senast 2017-04-29 
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Schema  

 

Tisdagen den 17/4 2019 

10.15 – 11.00 Kursintroduktion 

Därefter föreläsning: 

Murningshantverkets ursprung och utveckling  

De äldsta lämningarna av tegel, Mesopotamien, Persien, 

Egypten, Romarriket, spridning vidare till bl.a. nordvästra 

Europa. Den svenska tegelindustrins utveckling, expansion 

under 1800-talet 

Tegelkonstruktioner med gjuten kärna i antika murverk, 

fullmur, kanalmurar, skalmurar 

Förbandsmurning i fullmurar; egentliga förband, 

beklädnadsförband, normalformat 

Utveckling av murverksbyggandet under 1900-talet 

Murverkskonstruktioner som används idag 

11.15 – 12.00 Föreläsning: 

 Murningshantverkets ursprung och utveckling, fortsättning 

12.00 – 13.00 Lunch 

13.00 – 13.30 Föreläsning: 

  Murningshantverkets ursprung och utveckling, fortsättning 

13.45 – 14.30 Föreläsning: 

Murverkets material - tegel, tegelmurblock, leca, lättbetong 

14.30 – 14.50 Paus, kaffe 

14.50 – 15.30 Instuderingsfrågor 

15.30 – 16.15 Föreläsning: 

Murverkets material; mur- och putsbruk, hydrauliska och 

icke-hydrauliska bindemedel, lera, gipsbruk, luftkalk 

16.30 – 17.00 Föreläsning: 

Murverkets material; mur- och putsbruk, fortsättning 
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Onsdagen den 18/4 2019 

08.15 – 09.00 Föreläsning: 

 Murverk som bärande konstruktioner – översiktliga 

egenskaper, drag, tryck, skjuvning, balkverkan, valvverkan, 

armerade balktvärsnitt, kärngräns 

Valvverkan för horisontallast, vindlastupptagning i 

murverkskonstruktioner, kramling för upptagande av 

vindlast, skivverkan respektive plattverkan 

Inverkan av slankhet och avstyvande, tvärgående väggar, 

excentricitet i lastöverföring 

Ökad bärförmåga genom förändring av tvärsnitt, högre 

hållfasthet i mursten respektive bruk och armering 

Interaktion mellan murbruk och mursten 

09.15 – 09.40 Föreläsning: 

Murverk som bärande konstruktioner – fortsättning 

09.40 – 10.00 Paus, kaffe 

10.00 – 10.30 Föreläsning: 

Murverk som bärande konstruktioner – fortsättning 

10.30 – 11.15 Instuderingsfrågor 

11.15 – 12.00 Föreläsning: 

Byggnadsfysikaliska karakteristika och byggnadsteknisk 

sammansättning avseende moderna murverk; värme- och 

fuktisolering, lufttäthet, inifrån kommande fukt, utifrån 

kommande fukt, diffusion och fuktkonvektion i murade 

ytterväggar, ljudisolering 

12.00 – 13.00 Lunch 

13.00 - 13.45 Föreläsning: 

Byggnadsfysikaliska karakteristika och byggnadsteknisk 

sammansättning, fortsättning 

13.45 – 14.20 Video om valvmurning 

14.20 – 14.40 Paus, kaffe 

14.40 – 15.25 Föreläsning: 

 Förbandsmurning, uppbyggnad av olika förband, mått- och 

höjdsättning 
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15.40 – 16.25 Föreläsning: 

Rörelsefogar, teknik för att minska behov av rörelsefogar, 

teknik för att göra rörelsefogar mindre störande 

16.25 – 17.00 Instuderingsuppgifter 

 

 

Lördagen den 27/4 2019  

08.15 – 09.00 Föreläsning: 

Mer om projektering av murverk, förutsättningar, normkrav 

och tips avseende fasadmurverk och dels bakmurar/bärande 

murverk 

09.15 – 09.40 Puts på blockmurverk, uppbyggnad av flerskiktsputs 

  Materialval för puts på olika murverksmaterial, 

hantverksaspekter, armering av puts 

09.40 – 10.00 Paus, kaffe 

10.00 – 10.30 Video om ädelputs 

10.30 – 11.15 Instuderingsfrågor 

11.15 – 12.00 Föreläsning 

 Byggnadsteknisk utformning; samspel arkitektur-

byggnadsteknik, hantverk 

12.00 – 13.00 Lunch 

13.00  – 13.30 Föreläsning, byggnadsteknisk utformning, fortsättning 

13.45  – 14.30 Föreläsning 

  Inbjuden gästföreläsare  

14.30 – 14.50  Paus, kaffe  

14.50 – 15.35 Föreläsning 

 Inbjuden gästföreläsare, forts 

15.40 – 17.00 Genomgång av instuderingsuppgifter, avslutning av kursdel 

1 


