
Murar med kvadermönster kallas också murar i jämna skift. I och med att 
blocken levereras med fasta höjder är monteringen lättare än för murar 
med rubbel- och kryssmönster. Den råa ytan och stenens naturliga färg-
skiftningar ger muren ett levande intryck. Beroende på hur de monteras 
passar de in i alla typer av miljöer. I en central miljö kan muren monteras 
som en beklädnadsmur mot en betongstomme, med relativt små fogar.  
Önskas en mer rustik och naturnära mur kan den monteras som en kall-
mur, utan fogbruk, med stor variation i fogbredd.  Val av färger från ljus 
och mörk grå till röd ger också stora skillnader i intrycket som muren ger 
betraktaren.  
 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 kvadermönster, precis som andra granitmurar, åldras på 
ett sätt som gör dem vackrare med åren, samtidigt som de kräver mini-
malt med underhåll. 

Beklädnadsmur med kvadermönster av Grå Bjärlövsgranit, råkilad
Objekt: Eriksbergs konferensanläggning

Beklädnadsmur med kvader-
mönster av Grå Bjärlövsgranit
och Röd Bohusgranit, råkilad

Bruksmur med kvadermönster 
av Grå Bjärlövsgranit, råkilad 

Kallmur med kvadermönster av
Röd Bohusgranit, råkilad

MUR MED KVADERMÖNSTER  GRANIT



MURTYPER  

En mur med kvadermönster 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, tillsatta raka kanter. 

Märken efter kilhål får förekomma. 

Baksida Råkilad eller sågad. 

Övriga sidor Sågade. 

VANLIGA DIMENSIONER (mm) 

Längd Fallande längder, inom intervallet 600-1700 

Höjd 300, 350, 400 

Tjocklek Inom intervallet 80-140

Block med andra dimensioner kan tillverkas efter beställarens önskemål.

VIKT 

Beklädnadsmur med kvadermönster av Grå Bjärlövsgranit, höjd 300, 

genomsnittstjocklek 110: ca 90 kg/m (2640 kg/m3) 

TOLERANSER (mm) 

Tillåten avvikelse 

Höjd  ±5

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 
hållarkramlor.

REKOMMENDATIONER

Murar med kvadermönster levereras 
färdiga att montera. Det ger generellt en 
monteringskostnad som är lägre än för 
murar med rubbel- och kryssmönster, som 
måste huggas till på plats.

Mur med kvadermönster kan utföras som 
enkelsidig stödmur 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.

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 KVADERMÖNSTER-GRANIT

NATURSTENSKOMPANIETS PRODUKTNUMMER: 43

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

FÖR FÖRDJUPAD INFORMATION 
Materialfakta, referensobjekt,  

projektering, montering:  

www.naturstenskompaniet.se

www.naturstenskompaniet .se  |   info@naturstenskompaniet .se  |   044-738 00


