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Murat byggande – konstruktion, material, hantverk 

Kursprogram del 2 – Murverk som bärande konstruktioner 

 

Syfte 

Att förmedla kunskaper på universitets- och högskolenivå om murverk som bärande 

konstruktioner i modernt, kostnadseffektivt byggande. 

 

Innehåll 

I del 2, murverk som bärande konstruktioner, behandlas detaljerad konstruktiv 

dimensionering av murverkskonstruktioner enligt gällande Eurokod. Moment i 

kursdelen är dimensionering av vertikal- och transversalsbelastat murverk, lokalt 

tryck, tvärkraftsbelastade konstruktioner, enbart transversalbelastade 

murverkskonstruktioner, armerade murverkskonstruktioner samt kontroll av 

murverkskonstruktioner i bruksgränstillstånd.  Deltagarna får genomföra exempel på 

beräknings- och dimensioneringsuppgifter med handräkningsmetoder. 

 

Förkunskaper 

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

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

Kursdeltagare ska ha genomgått kurser, eller ha motsvarande kunskaper, 

omfattande minst 22,5 högskolepoäng inom ämnesområdena byggnadsmateriallära, 

hållfasthetslära/strukturmekanik och konstruktionsteknik (dimensionering av betong-, 

stål- eller träkonstruktioner), med godkända resultat. Relevant arbetslivserfarenhet 

inom projektering och/eller konstruktionsarbete är meriterande.  

 

Genomförande av kursens del 2 

Del 2 genomförs vid KTH den 11-12/6 2019. Adress och lokal kommer att meddelas 

senare, preliminärt blir det Teknikringen 78A. 
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Litteratur 

Deltagarna rekommenderas att i förväg anskaffa handboken ”Utformning av 

murverkskonstruktioner enligt Eurokod 6” av M. Molnár och T. Gustavsson, 2016.  

 

Lärare, övningsledare 

Miklós Molnár (miklos.molnar@kstr.lth.se) och Tomas Gustavsson 

(tomas@konstruktioner.se).  

 

 

Examination 

För att erhålla kursintyg måste följande villkor uppfyllas: 

- Godkänd inlämningsuppgift. För godkänd inlämningsuppgift krävs att den 

erhåller minst 6 poäng av 10 möjliga. Inlämningsuppgiften löses individuellt 

eller i grupper om maximalt två kursdeltagare. Det är inte tillåtet att lösa 

uppgifterna i samarbete med andra grupper. 

- Minst 80 % närvaro på föreläsningarna.  

 

Inlämning av lösta uppgifter görs senast 2019-06-25. Det går bra att lämna in 

handskrivna lösningar men handstilen bör vara läsbar. Glöm inte ditt namn. Posta 

lösningarna till: 

Miklós Molnár 

LTH Konstruktionsteknik 

Box 118 

221 00 Lund 

Om du skickar inskannade lösningar med e-post måste inskanningen vara läsbar.   
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Schema 

Tisdagen den 11 juni 2019  

09.30  Inledning, presentation  

09.40 – 10.00 Föreläsning: 

 Murverkets material, principiellt och med koppling till EK6 

(Eurokod 6, murverkskonstruktioner) 

10.15 – 11.00 Föreläsning 

Murverks hållfasthet och bärförmåga - principiellt och med 

koppling till EK6, beräkningsstrategier 

11.15 – 12.00 Dimensionering – väggar med övervägande vertikal- och 

viss transversallast 

12.00 – 13.00 Lunch 

13.00 – 13.45 Föreläsning: 

 Dimensionering – väggar med övervägande vertikal- och 

viss transversallast, fortsättning 

14.00 – 14.45  Föreläsning: 

Dimensionering – oarmerade murverksväggar utsatta för 

tvärkraft/skjuvväggar 

Stomanalys, fördelning av stabiliseringskrafter på 

tvärgående väggar  

14.45 – 15.00 Paus, kaffe 

15.00 – 17.00 Arbete med inlämningsuppgifter  
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Onsdagen den 12 juni 2019  

08.15 – 08.45 Föreläsning: 

 Dimensionering - Lokalt tryck, förankring för lyft, 

 beständighet, miljöklasser, krav på korrosionsskydd 

09.00 – 10.00 Föreläsning: 

Transversalbelastat murverk; brottlinjeanalogi, 

brottlinjemetod, valvverkan 

10.00 – 10.15 Paus, kaffe 

10.15 – 11.00 Föreläsning: 

Transversal- och vertikalbelastade murverk  

11.15 – 12.00 Föreläsning: 

Dimensionering av kramling, rörelser i murverk, rörelsefogar, 

detaljutformning 

12.00 – 13.00 Lunch 

13.00 – 13.45 Föreläsning: 

 Armerat murverk utsatt för böjning och/eller normalkraft; 

balkar, höga balkar, raka valv, väggar med vertikalarmerat 

murverk, ytarmerat murverk 

 

14.00 -14.45 Föreläsning: 

Reparation av tegelmurverk med korrosionsskador, 

tilläggskramling, frostskador i tegelmurverk, avväxlingar i 

fullmurade konstruktioner, dimensioneringsvärde för 

hållfasthet i äldre murverk, metoder att undersöka faktisk 

hållfasthet i fogar 

14.45 – 15.00 Paus, kaffe 

15.00 – 17.00 Arbete med inlämningsuppgifter 

 

 

 

I kurstiden räknas ytterligare en dags arbete utanför schemat för färdigställande av  

övningsuppgifterna. 

 


