Mursättning
Vid val av mursten gäller i stort samma kriterier som vid val av markbeläggning. Färgen på muren bör
vara avpassad mot husets fasad och/eller takfärg. Har huset en mörkare fasadfärg eller ett svart tak
bör muren ha en färg som går mot taket eller fasaden. Använder man en betonggrå färg riskerar muren
att bli för ljus (utmärkande/avvikande) mot övriga färger och man tappar harmonin i helheten.
Generellt bör man välja tyngre och mörkare färger i nederdelen av den bild man vill skapa av sitt hus och
sin trädgård.
Stödmurar
Vid valet av själva muren bör man ha i åtanke att de mindre, nättare murblocken är konstruerade och
avsedda för att ta upp mindre höjder. En tumregel är att limmade rustikblock och Basicmur byggs upp till
60-70 cm. Windsor och Garden Wall kan byggas upp till 90 cm höjd utan extraordinära åtgärder, Smaragd
kan byggas upp till ca 1 m och mursystemet Keystone kan, med rätt bakombyggnad, byggas flera meter i
höjd. Dessa kraftiga mursystem blir å andra sidan ofta lite klumpiga som lägre murar.
Vilken typ av mur man än väljer är det några saker man bör tänka på, naturligtvis beroende på markförhållanden och hur höga murar som skall byggas.
För lägre murar gäller dock generellt följande:
1. Under muren skall alltid vara ett ca 30-40 cm djupt väl dränerande lager på fiberduk (makadam,
singel, grovt grus etc) för att inte tjälen ska ställa till problem. Därefter läggs ett 5 cm tjockt lager med
sten mjöl eller stenflis för att få ett jämnt underlag. Första skiftet läggs ca 10% av murens totalhöjd
under marknivå.
2. Av samma orsak skall det vara ett 30-40 cm djupt/brett väl dränerande, hårdpackat material, som
singel 8-16 mm e.dyl. innanför muren, hela vägen upp. Detta material ska fyllas på och packas allt
eftersom muren byggs upp och ej i efterhand.
3. Man kan förstärka murens bärighet genom användandet av dräneringsslangar för att undvika
underminering.
4. Sist men inte minst kan murens stödfunktion kraftigt förbättras genom att använda geonät. Geonätet
är ett oelastiskt ”stumt” nät som armerar slänten som skall hållas på plats samtidigt som muren hålls
på plats av själva slänten. Geonätet ska klippas i lämpliga längder och läggas från muren in mot
slänten, och inte rullas ut parallellt med muren. Oftast en mycket bra investering/extra försäkring för
att få ett varaktigt resultat.
Mur

Geonät som dubbats fast med glasfiberstavar.
Dubbning används endast på Keystonemurar
och Garden Wall.
Profilbild av pågående stödmursbygge. Det är
viktigt med riklig dränering innanför och under
muren. Observera hur klackarna bak på murstenen låser muren.
Under det 4:e översta skiftet ligger ett Geonät
1,2 m in i slänten. Se skissen.
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Dessa råd är generella. Endast en projektör på plats kan ge helt korrekta råd.
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