
Murar med rubbel- eller kryssmönster tillverkas av råkilade ämnen som 
sätt till i format av stensättaren vid montering. Stensättaren bestämmer 
murens slutliga utseende. Beroende på murtyp passar de in i alla miljöer. 
I en central miljö kan muren monteras som en beklädnadsmur mot en be-
tongstomme, med relativt små fogar. Önskas en mer rustik och naturnära 
mur kan den monteras som en kallmur, utan fogbruk, med stor variation i 
fogbredd.  Val av färger från ljus och mörk grå till röd ger också stora skill-
nader i intrycket som muren ger betraktaren. I och med att de levererade 
blocken måste formas till rätt mönster på plats, ställer murar  
i rubbel- och kryssmönster krav på montörens skicklighet. 
 Muren kan användas som stödmur för att ta upp höjdskillnader, enkel-
sidig eller med delvis synlig baksida, eller som barriärmur med båda 
sidorna synliga för att avgränsa olika ytor.    
 En mur med rubbel- eller kryssmönster åldras på ett sätt som gör dem 
vackrare med åren, samtidigt som de kräver minimalt med underhåll. 

Bruksmur med kryssmönster av Grå Bjärlövsgranit, råkilad.  
Objekt: Estoniamonumentet, Stockholm

Kallmur med rubbelmönster av
Grå Bjärlövsgranit och
Röd Bohusgranit, råkilad

Bruksmur med kryssmönster av 
Grå Bjärlövsgranit, råkilad 

Bruksmur med rubbelmönster av
Grå Bjärlövsgranit, råkilad

MUR MED RUBBEL-/KRYSSMÖNSTER  GRANIT



MURTYPER 
En mur med Rubbel-/Kryssmönster kan monteras som: 

Kallmur, Bruksmur eller Beklädnadsmur

 

MATERIAL 
Grå Bjärlövsgranit, Röd Vångagranit, Grå & Röd Bohusgranit.  

Även portugisiska, kinesiska och andra nordiska granitsorter kan tillhandahållas. 

YTBEARBETNING  

Synliga ytor  Råkilade med max 50 mm knölar.  

 Märken efter kilhål får förekomma. 

Övriga ytor Sågade eller råkilade som tillsätts av montör. 

DIMENSIONER  (mm) 

Stenen levereras i någorlunda rektangulära råblock. Montören bearbetar sedan  

råblocken till önskad form och storlek. 

 SMÅ BLOCK STORA BLOCK

Längd 300-1800 300-1800 

Höjd 200-400 400-600 

Tjocklek  100-170 170-230 

Vikt (Kg/m2) ca 450 ca 550

TOLERANSER (mm) 

Toleranserna bestäms av utseendet som muren ska ha. Ju större skillnad  

mellan blocken, desto mer rustik blir murens utseende.

DEFINITION AV MURTYP

Kallmurar staplas av block av natursten 
utan bruk. Kallmuren har en gynnsam 
konstruktiv funktion, som i viss mån kan 
anpassa sig efter rörelser i underlaget. 
Kallmurar ger ett rustikt och naturnära 
intryck, ofta med grova ytor och stor varia-
tion i fogbredd.

Bruksmurar muras upp med stenar och 
cementbruk. Vanligen tuktas stenarna till 
en mer regelbunden form än vid kallmurar. 
I och med att fogarna fylls med bruk får 
muren en mer strikt karaktär med jämnare 
fogbredder.

Beklädnadsmur byggs på upplag, där 
råkilade block med begränsad tjocklek 
vilar på varandra, mot en stomme med hål-
larkramlor.

REKOMMENDATIONER

Muren levereras som råkilade ämnen och 
måste huggas till på plats. Materialkost-
naden är lägre än för murar som levereras 
som färdiga produkter, däremot är monte-
ringskostnaden högre.

Mur med Rubbel-/Kryssmönster kan utfö-
ras som enkelsidig eller dubbelsidig mur.

Vid montering som enkelsidig stödmur 
rekommenderas betongstöd på baksidan, 
då konstruktionen i sig inte kan ta upp 
jordtryck. 

Monteras murstenen till en dubbelsidig 
mur stabiliseras den i mitten med cement-
bruk eller icke tjälskjutande material allt 
efter som granitblocken monteras upp.

Vid montering som kallmur med stora 
fogar läggs kilstenar i fogarna för att ge 
stabilitet. Stora fogar ger också mindre 
monteringskostnad.

Vid montering uppstår ett spill, som kan 
beräknas till ca. 10 % vid fogtolerans 1-3 
cm.

Bruksmurar bör avslutas med avtäckning 
för att minimera vatteninträngning, som 
annars kan orsaka saltutfällning i murens 
fogar.

En beklädnadsmur är lämplig som sockel-, 
fasad- och murbeklädnad. Beklädnadsmu-
ren monteras på upplag där råkilade block 
med begränsad tjocklek vilar på varandra 
och är infästa med hållarkramlor mot en 
stödmur eller stomme.

FAKTA  MUR MED RUBBEL-/KRYSSMÖNSTER

NATURSTENSKOMPANIETS PRODUKTNUMMER: 41 

AMA-KOD:  FBB.1 - Kallmur av natursten 
 FBB.2 - Bruksmur av natursten 
 FBC - Beklädnadsmur av natursten

STENHANDBOKEN: Utemiljö, Kapitel 8 - Murar

FÖR FÖRDJUPAD INFORMATION 
Materialfakta, referensobjekt,  

projektering, montering:  

www.naturstenskompaniet.se

Symbolen för produkter av massiv
natursten tagen ur berggrunden.www.naturstenskompaniet .se  |   info@naturstenskompaniet .se  |   044-738 00


