
Murma universalkramla
Universalkramlan med det lilla sortimentet 

och det stora användningsområdet, som ger maximal 
säkerhet vid förankring av skalmurar.

Tack vare en väl genomtänkt konstruktion och utformning
har universalkramlan många fördelar och innebär maxi-
mal säkerhet vid förankring av skalmurar.

• Stort användningsområde – kan fästas in i alla 
stommaterial

• Litet sortiment erfordras

• Tillverkas av rostfritt, syrafast stål

• Kan ta upp skalmurens rörelser såväl i vertikal- som i 
horisontalled

• Utformning som eliminerar risk för utmattningsbrott

• Hög lastkapacitet – få kramlor per m2

• Bär upp och fixerar steglöst eventuell isolering mot 
stommen

• Enkel och snabb montering

• Enkla dimensioneringsregler

• Ekonomisk

Murma universalkramla har utvecklats av byggnads-
ingenjör Lennart Svensson, som har mer än 30 års erfaren-
het av murningsentreprenader och civilingenjör Olof
Sjöstrand, teknikansvarig för murverkskonstruktioner hos 
J & W. Olof Sjöstrand är huvudförfattare till MUR 90 och
har medverkat i handboken Bärande tegelmurverk.

Universalkramlan består av tre delar – väggfäste, distans-
bricka och inmurningskramla.

Murma universalkramla uppfyller till alla delar de anvis-
ningar för murkramlor som anges i BKR 94 och MUR 90
och är patent- och mönsterskyddad.
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Väggfästet
Väggfästet tillverkas av 0,8 mm rostfri
syrafast plåt SS2343 och har som stan-
dard 4 st ∅ 8 mm infästningshål på ett
avstånd av 10 mm från varandra. I
samma ända där infästningshålen finns
är väggfästet spetsigt för att, efter för-
bockning, kunna slås in i blocken i
liggfogarna om stommaterialet utgöres
av lättbetong- eller lättklinkerblock.

I andra ändan finns ett ovalt hål 5,5×13
mm för inmurningskramlan. Det ovala
hålet innebär att Murma universal-
kramla även kan ta upp skalmurens
rörelser i horisontalled. Även denna
ända är något spetsig för att man
enkelt skall kunna trycka isoleringen
på väggfästet. Väggfästets bredd och
styvhet innebär att det bär upp isoler-
ingen även om man använder få
väggfästen per m2.

Väggfästet monteras med hålet för
inmurningskramlan uppåt och bockas
sedan med ett för ändamålet speciellt
utvecklat bockverktyg, 90° nedåt,
figur 7.

Val av infästningshål görs med hänsyn
till avståndet mellan stommen och
skalmurens baksida. Detta avstånd kan
variera på en och samma fasad om
stommen inte är rak. Varje väggfäste
klarar en variation på 30 mm med 
10 mm intervaller.

Med 5 dimensioner på väggfästen
klarar Murma universalkramla alla
avstånd mellan skalmur och stomme
från 35–235 mm.

Andra murkramlor kräver betydligt
fler varianter till nackdel både för entre-
prenör och lagerhållare.

Tack vare denna variationsmöjlighet
kan man se till att hålet för inmurnings-
kramlan hamnar så nära skalmurens
baksida att man endast behöver 2
måttvarianter på inmurningskramlor
för att klara erforderligt inmurnings-
djup. En för skifthöjden 75 mm och en
för skifthöjden 100 mm.

Inmurningskramla typ A–D
Den lämpligaste typen av inmurnings-
kramla är den som visas i figur 2 efter-
som den kan ta upp skalmurens rörelser
i vertikalled. Den tillåter även att vägg-
fästet monteras i stommen oberoende
av var liggfogarna i skalmuren hamnar.
Inmurningskramlan tillverkas av rost-
fri, syrafast tråd SS 2343-04.

Inmurningskramla typ E
Vid låga byggnader där skalmurens
rörelsere i vertikalled blir obetydliga
kan man välja en enklare och billigare
inmurningskramla, figur 3. Eftersom
denna inmurningskramla inte är juster-
bar i vertikalled måste man veta var
skalmurens liggfogar hamnar innan
man monterar väggfästet.

Distansbricka
Distansbrickan används när det före-
kommer isolering bakom skalmuren och
isoleringen monteras i samband med
murningen. Distansbrickan träs på
väggfästet och fixerar isoleringen steg-
löst. Brickan tillverkas av 0,4 mm rost-
fritt stål SS 2330.

Väggfäste Tillåter följande alt. Medger utrymme Dimensionerande
typ A-mått i mm enligt för isolering och bärförmåga* * kN/st

figur 1 luftspalt i mm Drag Tryck

20 – 50* 20,30,40 el 50 35 – 75 0,9 0,9
60 – 90 60,70,80 el 90 75 – 115 0,9 0,9
100 – 130 100,110,120 el 130 115 – 155 0,9 0,9
140 – 170 140,150,160 el. 170 155 – 195 0,9 0,9
180 – 210 180,190,200 el 210 195 – 235 0,9 0,9

* Måttet 20–50 avser avstånd från vikmärken till centrum hål för inmurningskramlan.
* * Dimensionerande bärförmåga bestäms av hålkanttryck och, vid vindsug, utböjning av 

det ovala hålet.

Inmurnings- Mått i mm Tråddiameter Dimensionerande 
kramla typ a b* c mm bärförmåga kN/st

A 50 65 75 5 0,78
B 50 65 100 5 0,65
C 50 65 75 4 0,48
D 50 65 100 4 0,39

* Inmurningskramlor typ A – D kan på beställning tillverkas med andra b-mått än de i tabellen.

Inmurnings- Mått i mm Tråddiameter Dimensionerande
kramla typ a b* mm bärförmåga kN/st

E 50 65 4 0,65

* Inmurningskramlor typ E kan tillverkas med andra b-mått än de i tabellen.

Distansbricka Mått i mm
h l

25 40

Produktbeskrivning

Figur 1  Väggfäste
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Figur 5  Referensvindhastighet vref m/s
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• Dimensionering av antal kramlor 
görs med hjälp av diagram 1–3. 

• Terrängtyp bestäms enligt tabell 5.

• Referensvindhastighet vref m/s 
bestäms enligt karta.

• Höjden h avser aktuellt murpartis 
höjd över omgivande mark.

• I diagram 1, 2 eller 3 för tillämplig 
terrängtyp avläses:

1. Karakteristiskt hastighetstryck 
qk kN/m2

2. Dimensionerande vindlast i fält 
innanför hörnområde wdf kN/m2

3. Dimensionerande vindlast när-
mast hörn wdh kN/m2

4. Sätt in värdet för wdf och wdh i 
nästa kolumn wd och avläs sedan 
i kolumnerna A–E hur många 
kramlor per m2 som behövs i fält 
resp hörn beroende på vilken 
inmurningskramla som väljes.

Inmurningskramlans dimensionerande
bärförmåga är avgörande.

Minsta antal kramlor är 2 st per m2

enligt rekommendation i Byggvägled-
ning 5, Murverkskonstruktioner, bilaga
1:5

Beräkning av vindlast wd

wd = 1,3 . µ . qk

µsug = 1,7 i område närmast hörn. Vind-
sug är alltid dimensionerande i hörn-
område.

µsug = max 0,9 i fält innanför hörn-
område 
µtryck = max 0,9 på husets alla sidor

Vid noggrann beräkning kan mindre
värden än dessa max-värden bestäm-
mas enligt Boverkets handbok ”Snö och
vindlast”. µ-värdena bestäms där med
hänsyn till förhållandet mellan hus-
höjd h och lovvartväggens bredd w,
vilken, beroende på vindriktningen,
kan vara husets bredd b eller längd l.

qk och wd minskar med minskande
höjdnivå utefter fasaden vilket fram-
går av diagram 1–3.

Detta kan vid behov utnyttjas för att
vid noggrann projektering minska er-
forderligt antal kramlor på lägre delar
av fasaden.

Hörnområden är hushöga och sträcker
sig:
– på långsida l: minsta måttet av 

0,2b eller 0,4h
– på gavel b: minsta måttet av 0,2 l 

eller 0,4h

Dimensioneringsregler

Figur 3  Inmurningskramla typ EFigur 2  Inmurningskramla typ A– D Figur 4  Distansbricka

Tabell 5  Terrängtyper

Om vinden blåser t ex från terrängtyp I till 
terrängtyp III ändras inte vindlasten förrän
efter ca 10 km i terrängtyp III.

b

c
a

b

a

l

h

I Öppen terräng med få eller inga 
hinder, t ex kuster och stränder 
vid öppet vatten, utpräglat slätt-
landskap, kalfjäll.

II Öppen terräng med små hinder, 
tex kuperade slättlandskap med 
spridda träd och enstaka grupper 
av byggnader.

III Terräng med spridda stora hinder, 
t ex förortsbebyggelse, mindre 
tätorter.

IV Tätortsbebyggelse där minst 15% 
av ytan är bebyggd och där 
byggnadernas medelhöjd är > 
15 meter.



Exempel

Beräkna erforderligt antal kramlor för
ett 5-våningshus i Skåne, terrängtyp III.
Tegelmurens skifthöjd 75 mm. Bakom
skalmuren isoleras med 80 mm mine-
ralull. Luftspalt mellan isolering och
skalmur = 30 mm. Byggnadens dimen-
sioner l = 20 m, b = 10 m, h = 15 m,
figur 6.

Lösning: I diagram 3 för terrängtyp III
avläses för h = 15 m och vref = 26 m/s:
Karakteristiskt hastighetstryck 

qk = 0,79 kN/m2.

1. Antal kramlor i fält: 
wdf = 0,93 kN/m2 enligt diagram 3
Antal kramlor typ A i fält = 2 st/m2

2. Antal kramlor i hörn:
wdh = 1,75 kN/m2 enligt diagram 3
Antal kramlor typ A i hörn = 3 st/m2

Hörnavstånd på långsida l = a2

a2 < 0,2b = 0,2 . 10 = 2,0 m
a2 < 0,4h = 0,4 . 15 = 6,0 m a2 = 2,0 m 

Hörnavstånd på gavel b = a1

a1 < 0,2l  = 0,2 . 20 = 4,0 m
a1 < 0,4h = 0,4 . 15 = 6,0 m a1 = 4,0 m

På långsida blir fältområdet 
20–2 . 2 = 16,0 m 

På gavel blir fältområdet 
10–2 . 4 = 2,0 m

På gavel blir inre området 10–2 . 4 =
2,0 m, dvs så smalt att man av prak-
tiska skäl lägger in 3 st kramlor per m2

på hela gaveln. 

Normalt blir kostnaden lägst om man
väljer den typ av inmurningskramla
som innebär minsta antalet per m2.

A-måttet blir isolertjockleken + luft-
spalten – ( min 15 max 25 mm) = 80 +
30–( 15 eller 25 mm) = 95 eller 85 mm.
Välj väggfäste typ 60–90.
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vid hörn     wdh = 1,75 kN/m2  3 kramlor typ A per m2
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Montering av väggfästet sker före
montering av eventuell isolering. Först
när isoleringen skall monteras bockas
väggfästet 90° nedåt, lämpligen med
hjälp av bockverktyget enligt figur 7.
Man undviker på så sätt att någon
skadar sig på utstickande väggfästen. 

Isoleringen trycks på väggfästena
och fixeras med distansbrickorna.

Inmurningskramlan träs på väggfäs-
tet i det ovala hålet och muras in i
skalmurens liggfogar.

Inmurningsdjupet skall vara minst 40
mm i 87–120 mm skalmurar och min
30 max 40 mm i 60 mm skalmurar. 

Väljer man längden på väggfästet så
att spetsen hamnar 2,5–12,5 mm från
skalmurens baksida uppfyller man
dessa krav med var och en av inmur-
ningskramlorna A–E.

B. Montering utan fästdon
Om stommen, vid nybyggnad, utgö-
res av lättbetong- eller lättklinker-

Beskrivningstext

Material och varuföreskrifter

Kramlor skall kunna medge vertikala
och horisontella rörelser, typ Murma
universalkramla av rostfri, syrafast
kvalitet SS 2343.

Utförandeföreskrifter

Ytterväggar och angivna innerväggar
kramlas med antal och placering
enligt ritning.

Montering skall ske enligt leverantö-
rens anvisningar.

Kramlor i väggar med isolering förses
med brickor av rostfri kvalitet, minst
SS 2330 som skall klämma fast isoler-
ingen mot underlaget.

Föreskrifter på ritning
Vertikalt och horisontellt förskjutbara
kramlor, typ Murma universalkramla
av rostfri och syrafast kvalitet SS 2343.
Antal och placering av kramlor enligt
ritning, dock minst 2 st/m2.

Infästning av väggfästet 
i stommen
Väggfästet kan fästas in i alla aktuella
stommaterial. Val av infästningsdon

beror, dels på i vilket stommaterial som
infästning skall ske, dels på vilken ut-
dragskraft man behöver klara.

Dimensionerande utdragskraft utläses
ur aktuellt diagram 1–3. I kolumnerna
wdh och wdf avläses dimensionerande
utdragskraft i kN/m2.

Val av infästningsdon görs lämpligen
i samråd med leverantör av fästdon. I
murverk såsom lättbetong, betongs-
ten, tegel mfl måste provdragning ske
på arbetsplatsen för att fastställa fäst-
donets dimensionerande utdragskraft.

Figur 7

A. Montering med fästdon
Väggfästet monteras i stommen med
lämpligt infästningsdon. Montering
sker i ett av de runda hålen för att få
rätt längd på väggfästet. Det ovala
hålet för imurningskramlan skall vara
uppåt och med markeringarna UP och
OUT vända mot dig.

Monteringsanvisningar
block erfordras inga infästningsdon.
Väggfästet förbockas då 90° vid det
första vikmärket med hjälp av en
plattång eller med bockverktyget,och
slås ned i murblocket enligt figur 8.

Figur 8

C. Inmurning i den inre delen
av dubbla tegelväggar
I inre delen av kanalmurar inmuras det
obockade väggfästet i fogen. Inmur-
ningsdjupet bör vara min 70 mm.

100 mm



Återförsäljare

Murma Byggmaterial AB
Askims Verkstadsväg 14 • SE-436 34 Askim • Sweden
 Phone: +46 31 99 20 99 • Mobile: +46 70 854 11 28

info@murma.se •  www.murma.se

Murma Byggmaterial AB är en komplett leverantör för murade och  
putsade byggnader. Vår verksamhet är uppdelad i tre områden:

Murverksprodukter – Armering, balkar till skalmurar, fästdon, grund-
plåt, murkramlor och murningsredskap. Ett mycket brett sortiment som 
förebygger murverksskador, förenklar arbetet och sänker kostnaderna.

Putsprodukter – Putssystem, färger, strukturfärger och spackel, verktyg 
och tillbehör. Med naturliga råvaror erbjuder vi beständiga och  
miljövänliga produkter som är säkra att arbeta med och ger ett optimalt 
resultat. I sortimentet ingår ett flertal oorganiska tunnputser och lag-
ningsbruk både för nybyggnad och renovering.

Tegelprodukter – Handslaget fasadtegel, golvtegel, marktegel, taktegel 
samt kalkbruk. Ett unikt sortiment extra väl anpassat för renovering av 
byggnader med kulturhistoriskt värde.

Sedan starten 1976 har vi hela tiden försett marknaden med innovativa 
produkter som löser vanligt förekommande problem. Bakom utvecklingen 
av flera av våra produkter ligger mer än 30 års erfarenhet av murnings-
entreprenader.

Murma Byggmaterial – för säkrare murverk


