
Definition och användning
Kallmurar av staplade block är en ekonomisk konstruktion i lägen 
där man eftersträvar stabilitet och rustikt utseende. Murtypen an-
vänds ofta i vägskärningar och andra trafikmiljöer. Konstruktionen 
är något flexibel och tillåter vissa rörelser i underlaget utan att 
muren tar skada. Murtypen kan utföras som enkelsidig stödmur 
eller dubbelsidig för avgränsning av ytor. Murens stabilitet bygger 
på stenens tyngd. Lutningen och grundläggningen anpassas efter 
murens höjd och aktuellt jordtryck.

Projektspecifikation

Projekt:

Krav på underlag
Krav på underlag enligt Natursten, Utemiljö kapitel 8.4.2 och 
8.4.10.

Mursten
Stenmaterial, ytbearbetning och kulör väljs enligt Natursten, Ute-
miljö kapitel 8.1.
Dimensioner och toleranser enl. Natursten, Utemiljö kapitel 
8.2.2. 

Sand och bruk för montering    
Blocken staplas direkt mot varandra utan bruk e dyl. Fyllning 
bakom stödmur och inne i dubbelmur utföres med dränerande 
material i form av stenskärvor, sand, eller liknande.

Montering
Montering utförs enligt Natursten, Utemiljö kapitel 8.4.2.

Fogar
Fogar utförs enligt Natursten, Utemiljö kapitel 8.3 med skolsten 
men utan annan fogfyllning.

Krav på färdig mur
Den färdiga muren ska uppfylla kraven enligt Natursten, Utemil-
jö kapitel 8.4.11.

Stensort:

Ytbearbetning murblock (och avtäckning)

 Samtliga sidor råkilade

 Annan

Avtäckning

 Mur utan avtäckning

 Avtäckning enl nedan

Mönster och dimensioner på murblock enl 8.2

 Kvadermur med blockstorlek:

 Rubbelmur med blockstorlek:

 Annat utformning enl ritning:

 Avtäckning i fallande längder med 

 Bredd:

 Tjocklek:

NATURSTEN UTEMILJÖ 
Typkonstruktion M3

Kallmur av staplade block av natursten

 

Dränerande fyllning Dräneringsrör
Geotextil

Denna typkonstruktion är avsedd som hjälpmedel i kommunikationen 
mellan beställare och entreprenör.  Den ansluter till häftet Natursten, 
Utemiljö, där utförande, materialval, etc beskrivs utförligt.
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