
Murar av Ölandssten, som är en svensk kalksten, kan användas både i 
offentliga och privata miljöer. Olika murtyper, format och kulörer ändrar 
karaktären på muren avsevärt. När man i dagligt tal pratar om en mur i 
Ölandssten, brukar tankarna gå till en kallmur av klippt Ölandssten. 
Genom att fylla fogarna till en bruksmur eller beklädnadsmur finns dock 
möjligheter att ge muren ett något mer kontrollerat intryck. Genom de
olika materialvalen kan kulörerna varieras i olika gråtoner eller i röd kulör. 
Murar av Ölandssten passar utmärkt tillsammans med hällar av Ölandssten.
 

Kallmur av Grå Ölandssten, klippt
Objekt: Privat bostadshus

Beklädnadsmur av
Grå Ölandssten, klippt

Bruksmur av
Grå Ölandssten, klippt 

Kallmur av Grå Ölandssten, klippt

MURAR  ÖLANDSSTEN



MATERIAL 
Ölandssten Grå och Röd 

YTBEARBETNING  

Synliga ytor  Klippt rå yta, max 50 mm knölar. 

Övriga sidor Ovan- och undersida naturlig klovyta, max 20 mm knölar.  

 Baksida klippt eller sågad. 

 

VANLIGA DIMENSIONER (mm) 

Längd Fallande (1-5 gånger höjd) 

Höjd Naturliga skifthöjder inom intervallet 80-200 

Tjocklek  Kallmur/bruksmur: inom intervallet 120-200 

 Beklädnadsmur: 100, 140 

 Tillsatta fogändar >90o

 

TOLERANSER

Tillåten avvikelse vid begränsad tjocklek: 

Beklädnadsmur ±20 

DEFINITION AV MURTYP

En kallmur staplas av stenar 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 variation i fogbredd.

Bruksmurar muras upp med stenar i  
cementbruk. I och med att fogarna fylls 
med bruk får muren en mer strikt  
karaktär med jämnare fogbredder.

Beklädnadsmur monteras på upplag där 
stenar med begränsad tjocklek vilar på 
varandra och är infästa med hållarkramlor 
mot en stödmur eller stomme. 

REKOMMENDATIONER

Mur med Ölandssten kan utföras som 
enkelsidig eller dubbelsidig mur och 
levereras vanligen i osorterade format. 
Stenarna sätts till på plats vid montering 
för att få god passform.

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 
eftersom stenarna monteras upp.

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 stenar med 

begränsad tjocklek vilar på varandra och är 

infästa med hållarkramlor mot en stödmur 

eller stomme.

FAKTA  MUR ÖLANDSSTEN

NATURSTENSKOMPANIETS PRODUKTNUMMER: 45A

AMA-KOD: FBB - Murar 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


