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Abstract

Sustainable solution for cramps and theirs attachment 
in natural stone

Adam Sjöblom & Felicia Arborén

Cramps have been used throughout the history in masonry constructions. 
With technological development, the materials and methods have been 
different in time.
This report is an attempt in a structural way; to describe how the use 
of cramps has been historically and how it can be made today. A 
comparison is presented with the common most used materials, focusing 
on durability and environmental sustainability. Among the materials 
both older, well-tried, and materials that is relatively new on the 
market is presented.
This report has been made in cooperation with Bylero AB, due to their 
restoration project of Norrsunda church in Märsta. The report is 
aiming on finding a replacement for lead that historically has been 
used in conjunction with the cramps.
Cramps that before was made by forged steel, are today being replaced 
with stainless steel. The recommendation is also to replace lead with 
chemical anchors when cramps are being attached. If possible, remove 
the cramps and replace it with a construction entirely made of stones.
Due to the fact that there is little research done in this area, there 
is difficult with concrete numbers, compare the different attachment 
material with each other. Which is needed to make safer calculations 
for a more sustainable building.
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SAMMANFATTNING 

Vid uppbyggnaden av murverk med yttre skalmurar så har man genom historien 

använt sig utav kramling. Olika material och infästningsmetoder har använts 

såsom trä, koppar och olika typer av stål. Kramlor har fästs fast med bly och 

kemankare. 

Rapporten är ett försök att strukturerat beskriva både hur kramling har skett 

genom historien och hur det kan utföras idag. En jämförelse har utförts av de 

vanligaste materialen och metoderna med fokus på beständighet och 

miljömässig hållbarhet. De material som har jämförts är både äldre beprövade 

och material som är nyare på marknaden. Arbetet fokuserar på nya lösningar i 

samband med restaureringar av befintliga byggnader där kramling förekommer.  

Arbetet har utförts i samarbete med företaget Bylero AB med utgångspunkt i 

deras restaureringsprojekt på Norrsunda kyrka i Märsta. Rapporten syftar till att 

hitta ersättning till bly som tidigare har använts vid kramlingen i kyrkan. 

De kramlor i smidesstål som byts ut idag är nästan uteslutande tillverkade i 

syrafast stål och rekommendationen är att även lämna bly som byggnadsmaterial 

och använda sig utav ett kemankare istället. Vid möjlighet så kan även kramlor 

tas bort helt och ersättas av en konstruktion helt i sten.  

På

  byggnader. beständigare

 för uträkningar säkrare göra kunna att för behövs som något är Vilket

 varandra. med infästningsmaterial olika jämföra siffror konkreta med att svårt

 det är så området här det på utförd forskning lite för är det att utav grund 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: natursten, kramlor, bly, byggnadsvård, infästningar, murverk 
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1 INLEDNING 

1.1 Introduktion 

Infästning av natursten och materialet som använts till det har varit liknande i 

århundraden. Med dagens snabba utveckling och kunskap vill vi undersöka om 

det finns bättre lösningar vid infästningen med hänsyn till dagens miljö- och 

hållbarhetskrav.  

Arbetet fokuserar främst på kramling i beklädnadsmurar vilket är murar där 

kärnan och fasaden inte är en solid mur utan två murar som förs samman av till 

exempel kramlor. 

Idén växte fram i takt med samtal med handledaren om deras projekt där en del 

av Norrsunda kyrka i Märsta som kan ses i Figur 1.1 ska restaureras. Där ska de 

demontera och montera tillbaka kyrkans praktgavel i den mån det är möjligt och 

i samband med det byta material och metod för infästning. Dragstagen har varit 

infästa i en stock av trä som har legat i takfoten med riktning mot långhuset. Den 

stocken har helt förmultnat sönder och fyller därmed inte sin funktion längre. 

Det har resulterat i att sprickor har uppstått vid fönstren.  

 

Figur 1.1 Norrsunda Kyrka (Foto: A.Sjöblom) 
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Det är viktigt att infästningen upprätthåller sin funktion under så lång tid som 

möjligt. Alla byggnadsmaterial är utsatta för någon form av nedbrytande 

process. Processer kan se olika ut och ske olika snabbt. Förmågan ett material har 

att motstå dessa processer kallas beständighet (Burström, 2007). Det är 

framförallt två relevanta processer som kan äventyra infästningens beständighet 

som kommer att förklaras, korrosion och vittring. Med avseende på hållbarhet är 

det relevant att veta vad för material infästningen är tillverkad av; hur de 

påverkar miljön och deras sammanhang i kretslopp samt hur bra de är att 

återvinna. 

1.2 Syfte 

Syftet är att jämföra flera byggnadstekniskt lämpliga infästningsmetoder och 

material till kramlor för en så lång hållbarhet som möjligt med fokus på 

restaurering av befintliga byggnader. Jämförelsen görs med hänsyn till funktion, 

miljöpåverkan och beständighet. 

Naturstenen ska skyddas från såväl frostsprängning, rostsprängning och 

sprickor på grund utav temperaturrörelser samtidigt som hänsyn ska tas till hur 

materialet eller metoden påverkar miljön.  

1.3 Frågeställning 

Uppsatsen skall besvara följande frågor: 

 Vad finns det för lösningar på infästning av kramlor i natursten?  

 Vilket material är bäst lämpat för kramlorna, både ur ett beständighets- 

och miljöpåverkansperspektiv?  

 Hur kan nya infästningsmetoder och nya material anpassas till redan 

befintliga byggnader där kramling förekommer? 

För att kunna besvara dessa ges även en kort bakgrundsinformation om vad en 

beklädnadsmur är, dess historik, material och uppbyggnad. Likaså beskrivs 

kramlingen utveckling utifrån material, funktion och byggnadsteknik. 
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1.4 Mål 

Målet med undersökningen är att hitta metoder och material för infästningen 

som är mer skonsamt för miljö och hälsa än det tidigare vanligen använda blyet. 

Målsättningen är att material och infästningsmetod ska ha samma eller bättre 

beständighet som bly.  

1.5 Avgränsningar 

Några egna beräkningar har inte gjorts utan siffror som redan finns har använts 

till jämförelserna. Ursprungligen skulle beräkningar göras men på grund utav 

brist på indata och faktiska siffror på de egenskaper som skulle jämföras så kunde 

inte de beräkningarna utföras med resultat som gick att använda. 

Storleken på kramlorna har inte undersökts eller tagits hänsyn till vid 

jämförelsen, utan endast materialet som kramlorna är gjorda av har jämförts.  

Informationen om kemankare har i huvudsak tagits från företaget Hilti, alltså 

bara från ett företag. Det är från det företaget som både Stockholms slott och 

Norrsunda kyrka använder kemankare för infästning av sina kramlor. 

1.6 Metod 

Arbetet baseras på litteraturstudier, studiebesök och intervjuer.   

1.6.1 Litteraturstudie 

Den större delen av arbetet baseras på en grundlig litteraturstudie. Litteraturen 

har främst bestått utav byggnadstekniska handböcker från olika årtionden samt 

materialböcker om framför allt olika metaller. 

1.6.2 Intervjuer 

Intervjuerna har gjorts med sakkunniga inom olika områden rörande arbetet, där 

olika metoder har kunnat diskuteras och frågor har kunnat besvaras. Kontakten 

med de personerna har upprätthållits under arbetets gång via mail eller telefon 

också för kortare svar. Det är främst de fakta som står om sten och bruk som 

baseras mycket på intervjuerna.  
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1.6.3 Studiebesök 

Studiebesöken har genomförts på två byggnader som båda undergått stora 

restaureringar under tiden för arbetet. Den ena byggnaden är Stockholms slott 

och den andra är Norrsunda kyrka. Den senare är även arbetets främsta 

referensprojekt, vilken föranlett studien. Både Norrsunda kyrka och Stockholms 

slott har fasader av sandsten förstärkt av kramlor på sätt som liknar varandra.  
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2 BEKLÄDNADSMURENS HISTORIK, MATERIAL OCH 

KONSTRUKTION 

I nedanstående kapitel avhandlas en övergripande historik om stenbyggnader, 

murverk och dess olika infästningar. Därefter tas det upp vilka olika material 

som används i murverken och vid infästning samt deras egenskaper och hur de 

påverkar miljön. 

2.1 Stenbyggnadshistorik 

Användningen av sten som byggnadsmaterial har funnits i årtusenden. Den här 

redogörelsen börjar i Egypten, romarriket och det antika Grekland för att ge en 

inblick i den stenbyggnadstradition som Sverige och övriga Europa har byggt 

upp sin kunskap utifrån. Fokus ligger helt på skalmurstekniken som behövt 

kramling för infästning av sten så kallad beklädnadsmur. 

Redan under faraonernas tid i det antika Egypten uppfördes imponerande 

byggnadsverk i sten. Murverket var utförda med en saxning1 av skiftena, den 

övre stenen lades ovan de undre två redan sammanfogade stenar. Egypterna 

passade in stenarna individuellt vart eftersom de kom ut från stenbrotten. 

Stenarna kom från stenbrottet i någorlunda rektangulärform men var i behov av 

att formas ytterligare för att få så bra passform som möjligt. Ibland var stenarna 

i olika höjder. Då valde man att inte hugga ner stenarna till samma höjd vilket då 

skulle resultera i att onödigt mycket material skulle gå till spillo. Istället fick de 

tanda2 med varandra och stenen i nästa skift fick anpassas för tandningen. 

Fogarna mellan stenarna var inte alltid vertikala utan kunde ha en vinkel 

beroende på hur stenen kom i sin naturliga form. Samma här var orsaken troligen 

av ekonomisk betydelse. Man ville utnyttja stenens fulla volympotential. Även 

om det blev på bekostnad av en mer noggrann anpassning av stenarna (Dieter, 

1991).  

Stenarna i den här tidens murar var i kontrast till vår tids byggnadsstenar riktiga 

kolosser. De kunde vara mellan fem och femton ton tunga vilket möjliggjorde att 

                                                 

1 En förskjutning av det övre skiftet med det underliggande. Så att dess vertikala fogar inte 
sammanfaller i samma position. 
2 Stenar som tandar syftar till deras olika höjd i skiftet. Skiftets horisontella plan varierar alltså i 
höjd mellan de olika stenarna. 
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deras tyngd i sig höll stenen på plats. De var så kallad kallmurade, något 

bindande murbruk var alltså inte nödvändigt i dessa murar (Clarke & Engelbach, 

1990). 

Egypterna hade en tidig föregångare av skalmur. De nyttjade sten av god kvalité 

på yttre skalet och murade de sämre stenarna i kärnan. Ibland var kärnan inte 

ens murad (Dieter, 1991). Liknande exempel kunde beskådas i Visby ringmur i 

samband med raset som skedde 2012. 

 

Figur 2.1 Exempel från Visby ringmur och raset 2012 visar hur murkärnan var 
lösare murad än skalet som var omsorgsfullt murat (Foto: K Balksten). 
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Figur 2.2 Kramla sett ovanifrån 

 

I murverkens kritiska och ansträngda lägen använde de sig utav kramlor för att 

binda ihop stenarna. Det var kramlor som höggs ner på ovansidan av två stenar 

i skiftet. Denna kramla var flugformad som kan ses i Figur 2.2. Kramlan 

sammankopplade stenarna och höll dem på plats bredvid varandra. Samma 

teknik utnyttjades också på stenblock som låg över pelare. Dessa block kopplades 

ihop med denna flugformade kramla. Materialet de använde var av koppar och 

ibland trä. Dessa kramlor har påträffats upp till 1,5 meter långa (Dieter, 1991).  

Romarna tog till vara på denna teknik och nyttjade dessa kramlor på allt fler 

ställen av sina byggnadsverk. De nyttjades så alla block var sammankopplade i 

alla riktningar. Urholkningen i stenen var något större i storlek än den kramlan 

som skulle sättas in för att möjliggöra att mindre sten kunde läggas i 

mellanrummet och fungera som en fog (Dieter, 1991). 

Det skulle dröja fram till på 1400-talet f. Kr som framställningen av järn började. 

Denna bedrift brukar Hettiterna tillskrivas, ett folk som bodde nära Svarta havet. 

Det kan anses vara en relativt sen upptäckt, vilket kan bl.a. kan bero på den höga 

temperatur som behövs för att järn ska smältas (Burström, 2007). Det dröjde inte 

länge innan detta nya material började användas i byggnader, bland annat som 

kramlor. Bland annat återfinns järnkramlor i Partheon templet, uppförd 430 f. Kr 

(Cornell, 1970). 

Kring år 0 var Grekland ett samhälle med olika stadsrepubliker. Deras 

byggnadsmetoder var i stor grad tagna från de redan nämnda egypterna. 

Noggranna ritningar från 330 f. Kr finns bevarade där det i detalj beskrivs med 

konsekventa skalor och mått hur ett hus skall uppföras. Materialet som var 
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föreskrivet på ritningarna var natursten. Fogarna var väl anpassade till 

stenblocken och extra järnstycken fälldes också in över fogarna (Cornell, 1970). 

I Norden var det först under 1100-talet som stenbyggnader började uppföras på 

ett mer raffinerat sätt. Tidigare förekom en mer grundläggande bearbetning av 

sten i Norden. Det har dock handlat om framställning av runstenar, gravhögar 

och andra underjordiska monument. På 1100-talet och kristendomens intåg i 

Norden kom byggnadsteknisk kunskap från kontinenten. De första stenhusen 

uppfördes av byggmästare från kontinenten. Stenhusen uppfördes, för Norden, 

med en helt ny byggmetod kvaderteknik. 

Domkyrkan i Lund uppfördes vid den tiden med huggna sandstenskvadrar. 

Konstruktionen utgörs av två parallella murar, en inre och yttre, därav namnet 

skalmur. Mellan murarna fyllde man sedan med en kärna av lera eller kalkbruk 

och mindre sten (Balksten & Mebus, 2015). Murverket bands ihop med hjälp av 

bindare som gick in i väggens kärna från skalet, Figur 2.3. Tekniken raffinerades 

och spreds sig vidare i landet. 

 

Figur 2.3 Sektion av skalmur. 
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Skalmursprincipen var densamma men på grund av ekonomiska skäl ersattes de 

väl bearbetade sandstenarna mot mer lättbrutet stenmaterial. Oftast var det den 

sten som fanns i närheten till byggarbetsplatsen som nyttjades. Stenarna var mer 

oregelbundna i formen så fogarna mellan stenarna blev större, vilket resulterade 

i att dessa murverk ofta täcktes med en skyddande puts (Andersson & Ferm, 

1991). Stenens roll i murverken kom att förändras under de kommande seklen. 

Med teglets intåg kom naturstenen att användas sparsamt som stommaterial, 

med undantag vid utsatta och tekniskt viktiga partier såsom husknutar, dörr- 

och fönsterpartier där stenen med sin goda beständighet var bättre lämpad för 

yttre påverkan än tegelstenen (Sundnér, 1993).  

Några infästningar med kramlor är inte känt från de tidiga medeltida stenhusen 

i Sverige. Det skulle dröja inpå 1300-talet och gotiken där en mer utmanande 

arkitektur fodrade en ny slags förankring. Järntappar med ett gjutet omslutande 

skyddande lager med bly användes på den här tiden. Järnet kom att fylla flera 

användningsområden, bl.a. som dragstänger i murverk, balusterdockor och 

skarvningar av masverksfönster (Sundnér, 1993).  

När exakt förankring av naturstensfasader med järnkramlor i Sverige började är 

något oklart. Från renoveringen av Norrsunda Kyrka, uppförd år 1633, visar det 

sig att järnkramlor med blyinfattning har använts för att hålla ihop murade 

naturstenar med varandra i ett av fasadens listverk, se Figur 2.4. 

 

 

Figur 2.4 Utanpåliggande kramlor på fasadens listverk (Foto: A.Sjöblom) 
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Ett annat exempel är från Tidö slottstrappa som är byggd på 1640-talet. Stångjärn 

med kluvna ändar håller upp fasadmuren av tegel i stommen av natursten. 1700-

talet nyttjades metoden på sockelstenar där de enskilda stenarna hölls samman 

med kramlor av tidigare nämnt utförande (Sundnér, 1993). 

2.2 Natursten i beklädnadsmurar 

Natursten brukar delas in i fyra stycken huvudgrupper. Grupperingen baseras 

på deras tekniska egenskaper. Grupperna är granit som innefattar hård 

silikatsten, kalksten som är karbonatstenar, skiffrar som är mjuka silikatstenar 

och sandstenar. Stenarna inom de olika kategorierna används till olika delar av 

byggnader beroende på hur beständiga och starka de är samt hur de reagerar på 

yttre faktorer som till exempel väder (Sveriges stenindustriförbund, 2005). 

Granit tillhör de hårda silikatstenarna och är både kemiskt- och mekaniskt 

beständig (Sveriges stenindustriförbund, 2005). Eftersom det är den stenen som 

är den starkaste och mest varaktiga, så är det även den som används mest för 

byggnation (Karlson & Björk, 1988). Graniten består av fältspat, glimmer och 

kvarts där fältspaten är huvudmassan och kvarts är den del som står för styrkan. 

Ju minde glimmer en granit innehåller, desto bättre hållfasthet har 

stenen (Kjellin, 1928). Granit lämpar sig för de flesta sorters byggnadsdelar och 

återfinns främst som grundmurar, yttertrappor, brobyggnader och andra 

byggnadsverk som kräver en beständig och tålig sten (Karlson & Björk, 1988). 

Kalksten är en mjuk stensort. Dess beständighet påverkas utav syror och även 

det tösalt som läggs ut på vägar och trappor för att smälta bort snö under 

vinterhalvåret (Sveriges stenindustriförbund, 2005). Kalkstenen används till 

exempel som invändig golvbeläggning, trappor samt beklädnad både in- och 

utvändigt (Karlson & Björk, 1988). 

Sandsten kan vara en väldigt porös sten och tar lätt upp vatten, vilket gör att den 

smutsas lätt. Det gör den olämplig för utomhusmiljö där den utsätts för mycket 

smuts (Sveriges stenindustriförbund, 2005). Det är lätt att både bryta och 

bearbeta sandsten och den kan erhållas i stora block. Den används ofta i fasader 

(Karlson & Björk, 1988). 

Det som olika typer av skiffer har gemensamt är att de består av tydliga klyvplan. 

Annars är typerna av skiffer väldigt olika när det kommer till hårdhet vilket beror 
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på hur utvecklad den är (Sveriges stenindustriförbund, 2005). Används mest och 

lämpligast vid taktäckning (Karlson & Björk, 1988). 

2.2.1 Vittringsprocesser i beklädnadssten  

Beständigheten i sten ligger mycket i hur mycket den vittrar. Vittring är när berg 

och sten bryts ned till mindre fragment som sand, grus och lera. Vid kemisk 

vittring så reagerar stenens beståndsdelar med lösningen, vilket resulterar i att 

det sönderdelas dels i lösning dels i fasta delar (Lidmar-Bergström, u.d.). Det som 

i regel gäller är att ett ämne löses lättast i ett lösningsmedel som är likt ämnet, till 

exempel organiska lösningar löser organiska ämnen bäst. De flesta ämnen är 

väldigt resistenta mot vatten, även om resistensen sjunker ju mer salter och 

föroreningar som finns i vattnet (Burström, 2007). 

Sandstenen utsätts oftast för vittringsskador vilka omfattar sandning, exfoliering 

med bompartier samt sprickor. 

Sandning orsakas av att stenen tappar sitt lösningsmedel som håller ihop silikat- 

och mineralpartiklarna och gör att stenen sandar.  

Sprickor kan uppkomma på olika sätt med vanliga anledningar är sättning i 

byggnaden eller till exempel att järndubbarhar rostat sönder och på så sätt 

expanderar och spränger sönder stenen. 

Exfoliering innebär att tunna skal av stenen blir bom, alltså att de tappar fäste till 

underlaget, och faller av stenen (väst, 2015). 

Mekanisk vittring, till exempel frostsprängning är en annan sorts vittring som 

kan ställa till det i en naturstensmur. Vatten kan utvidga sin volym upp till 9 % 

när det fryser till is. Det kan medföra skador på främst stenmaterial där vatten 

kan tränga in i porer och därifrån spränga sönder stenen så att det bildas sprickor. 

Om det finns sprickor i stenen så sjunker dess hållfasthet drastiskt (Burström, 

2007). 

2.3 Murverk med natursten 

I kapitlet ges en övergripande beskrivning om murverk, dess begrepp och 

benämningar. Figur 2.5 tar upp några av de vanliga benämningar som 

förekommer på olika områden i murverk.  
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Figur 2.5 Olika benämningar på murverkens ytor och beståndsdelar (Whålin, 1948) 
(Beijer, 1941) 

Murning är ett samlingsbegrepp för byggnadsdelar där stenar, av olika slag, 

sammanfogas med varandra (Wåhlin, 1948). Benämningarna är likartade i fråga 

om utförande och utformning. Ur Figur 2.6 visas kopplingen mellan 

benämningarna. Stenar fogas samman med bindemedel eller på mekanisk väg. 

För de flesta stenarna som ska muras in i förband bör den, för bästa beständighet, 

läggas med lika orientering som den låg i berget. Vatten kan annars finna vägar 

in i stenen och orsaka frostsprängning (Kjellin, 1928), alltså samma liggyta som 

när den togs ut från stenbrottet. Dock är detta inte nödvändigt vid murning av 

granit då deras hållfasthet och täthet är isotropiskt, det vill säga lika åt alla 

riktningar (Rothstein, 1890). 

 

 

Figur 2.6 Namnkarta på olika murverk, deras utförande och utformning.  

Kallmur

Brukmur

Bakmur
Skalmur

Fullstensmur
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I bruksmurar som visas i Figur 2.7 nyttjas murbruk av något slag för att binda ihop 

stenarna med varandra. Kravet på passform mellan stenarna är inte lika vitalt 

som för kallmurade konstruktioner. Det är murbruket som ger vidhäftning 

mellan murstenarna.   

 

 

Figur 2.7 Bruksmur av natursten (Foto: A.Sjöblom) 

I en kallmur är stenarna murade utan murbruk, muren saknar alltså bindemedel 

mellan stenarna. Murningen bör ske i skift där liggfogen ligger vinkelrätt mot de 

krafter som ytan utsätts för. Stenarna på murytan ska minst ha samma djup som 

höjden av stenen. Hälften av stenarna bör vara bindare, deras djup beror på 

murens utformning dock inte mindre än en och en halv gånger löparens längd. 

Smala murar bör ha genomgående bindare som kan ses i Figur 2.3. En väl utförd 

kallmur med en beständig stensort som inte vittrar sönder hör till de 

byggnadsverk som klarar att stå i flera tusen år (Wåhlin, 1948). 
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Figur 2.8 Kallmurad murverk (Foto: A.Sjöblom) 

Beroende på hur stenen utformas, alltså hur den är uthuggen, kan muren delas 

upp i ytterligare olika grupper. 

En blockstensmur är uppbyggd utav stenblock i oregelbundna former. Stenarna 

anpassas i den mån möjligt så att dess kontaktytor sammanfaller så jämna som 

möjligt. Större gluggar i fogarna minimeras med “skolsten”, en mindre sten 

anpassad efter fogöppningen. Flera skolstenar intill varandra får inte 

förekomma. I Figur 2.9 ses en blockstensmur där de mindre skolstenarna har 

lagts in mellan de större blocken för att minimera storleken på fogen. 
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Figur 2.9 Blockstensmur med skolstenar (Foto: A.Sjöblom) 

En mer anpassad fogning mellan stenblocken men fortfarande i oregelbundna 

former karaktäriseras som kryss- eller cyklopmur. Stenarnas koppyta kan förbli 

ohuggen, dock med ett “slag” runt fogarna, en fint huggen rand runt koppytans 

ytterkanter. Ingen skolsten får förekomma i fogarna. Här har skiften ingen 

bestämd horisontell orientering, utan de anpassas bäst efter stenarnas 

kontaktytor. Dessa murar förekommer vanligen som fasadmur där 

bakomliggande bakmur fungerar som stöd (Karlson & Björk, 1988). 
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Figur 2.10 Kryssmur (Foto: A.Sjöblom) 

En kvaderstensmur är ett murverk bestående av bearbetade kvaderstenar. Ligg-

ytorna är i våg och genomgående längst med hela murverket. Varje skift kan 

dock variera i höjd upp till nästa skift (Wåhlin, 1948). Utmärkande för 

kvaderstenen är dess parallelliopediska geometri med parvis parallella ytor och 

med nästintill räta vinklar (Nationalencyklopedin, u.d.). 

 

Figur 2.11 Huggna kvaderstenar (Foto: A.Sjöblom) 
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2.4 Kramlor 

I nedanstående kapitel så beskrivs kramlor och lite av den problematik som de 

kan medföra i ett murverk. 

För att hålla ihop en beklädnadsmur med bakomliggande bakmur kan kramlor 

användas. De sammankopplar de olika murarna och olika stenar med varandra 

på mekanisk väg. Kramlor som idag används i natursten görs oftast i syrafast stål 

och deras uppgift är att förankra fasadmuren i bakmuren. (Sveriges 

stenindustriförbund, 2005). De måste vara utformade så att de motstår 

deformation i form av utmattning på grund utav vindlast och temperaturrörelser 

(Svensk Byggtjänst, 2011). De kramlor som importeras från andra länder har ofta 

stål av en sämre kvalitet än de vi har i Sverige och görs därför i grövre 

dimensioner för att klara av krav på belastning och hållfasthet. (Sveriges 

stenindustriförbund, 2005) 

Man skiljer på hållarkramlor och bärkramlor. Bärkramlor används för att 

överföra laster från fasaden till bakmuren och för att hålla fasadplattorna på plats 

medan hållarkramlor endast är till för att hålla fasadplattorna på plats. Man 

brukar räkna med att max två kramlor per platta är bärande och resten är 

hållarkramlor som kan göras svagare än de bärande kramlorna.  

Man kan välja att fästa kramlor så att de är synliga eller så kan man välja att fästa 

dem så att de inte syns. Vid den dolda infästningen så fäster man dubbar i hål 

eller spår i plattkanten och lägger in plattstål eller brickor i spår i plattan.  

 

 

Figur 2.12 Inhuggen kramla i spår i stenen (Foto: A.Sjöblom) 
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När man har en synlig infästning så har man genomgående bultar där huvudet 

är synligt på framsidan av plattan. Varianten med synlig infästning ger en 

enklare teknisk lösning men ger inte intrycket av en solid fullmur som dold 

infästning gör. Det finns även synliga infästningar från tidigare byggnader där i 

princip hela kramlan syns. Se Figur 2.13 

Gamla rostande järnkramlor spränger idag sönder stenkvadrars hörn, vilket är 

ett problem många restaureringsprojekt har att göra med i dagsläget (Sundnér, 

1993). Även om järndubbar eller järnkramlor ligger långt in i stenen och skyddas 

från yttre påfrestningar så rostar de förr eller senare. Det som händer när stålet 

rostar är att det expanderar och på så sätt spränger sönder stenen (Burström, 

2007). 

Hålen i stenen där kramlan ska fästas borras större än vad kramlan är för att 

kunna ta upp alla rörelser (Sveriges stenindustriförbund, 2005). Hålrummet som 

uppstår mellan kramlan och stenen behöver fyllas med ett material som är 

vattentätt så att det inte samlas vatten i för stora volymer som kan orsaka 

frostsprängning i stenen (Burström, 2007). I Figur 2.14 visas hur vatten kan 

komma att tränga in i öppningen vid fogen. Vatten kan utvidgas upp till 9 % av 

sin volym när den övergår från flytande till fast form. Detta medför en kraft (F) 

som kan orsaka sprickbildningar i stenen. 

 

Figur 2.13 Synlig kramla (Foto: F.Arborén) 
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Figur 2.14 Sprickbildning i sten på grund av frostsprängning 

 

2.4.1 Bly 

Den vanligaste metoden för att fästa kramlor i stenen har varit att dikta med bly. 

Det används fortfarande ibland vid restaurering av äldre byggnader trots att det 

farligt för miljön och människor (Kjellin, 1928). 

Bly är en väldigt smidig och formbar metall. Den fungerar som fog till kramlan 

för att den lätt tar upp dess rörelser. Det används mest i legeringar med andra 

ämnen och dess egenskaper karaktäriseras av låg smältpunkt, hög densitet och 

hög resistens mot korrosion (Elding, 2017). 

Rent bly är vanligtvis inte lämpat för konstruktioner då dess sträckgräns är 

mycket låg. Det man kan göra för att höja sträckgränsen hos bly är att legera det 

med till exempel tenn (Ullman, 2003). Vissa av de kramlor som satt i Stockholms 

slott innan pågående restaurering var infästa med bly legerat med tenn (Ericsson, 

2017). De kramlor som satt i Norrsunda kyrka var dock infästa med rent bly 

(Ross, 2017).   



20 
 

Bly är en tungmetall och är därför giftig för människor. Även mycket små doser 

av ämnet kan skada nervsystemet hos människor (Naturvårdsverket, 2017).  

Bly har även använts i formen blymönja som rostskydd på järn. Det gör dock 

bara i undantagsfall idag då det finns alternativa lösningar som är skonsammare 

för hälsan och miljön (Riksantikvarieämbetet, 2011).  

2.4.2 Kemankare 

Ett kemankare, även kallat injekteringsankare, är ett sorts lim som används för 

att fästa metallkomponenter i betong eller natursten. Det är en 

flerkomponentsmassa som har god vidhäftning, är elastisk och vattentät.   

En specialspruta används där de olika komponenterna blandas när de sprutas in 

i hålet för kramlan. Efter det så sätter man kramlan på plats innan blandningen 

har härdat. Viktigt vid kemankare är att kramlan inte får vara för slät eller fet då 

det blir dålig vidhäftning (Sveriges stenindustriförbund, 2005).  

Kemankare innehåller flera ämnen som är allvarligt skadliga för vattenliv och det 

är därför viktigt att det inte kommer i kontakt med avlopp eller kommunalt 

vatten. Vid brand så framkallas kolmonoxid vilket är en giftig gas (Hilti, u.d.).  

 

Figur 2.15 Kramlor infästa med kemankare på Stockholms slott (Foto: F.Arborén) 
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2.4.3 Stål 

Stål kännetecknas av grundämnesmetallen järn (Fe) som genom en smältprocess 

bundit till sig kol (C). Beroende på hur stor kolhalten är antar stålet olika 

egenskaper. Ökad kolhalt i stålet ger högre hållfasthet men blir samtidigt 

sprödare (Burström, 2007).  

Järn med en kolhalt under 2 % kallas stål. Är kolhalten över 2 % är det gjutjärn, 

tackjärn eller råjärn (Adamson, u.d.). Det stål som användes inom tidig 

byggnadsteknik är smidesjärn, även kallad byggnadsjärn. Smidesjärn har en 

kolhalt på mindre än 0,5 % vilket gör det mjukt och lättbearbetat. På grund av 

sin låga kolhalt förutsätter det dock att stålet får en rostskyddande behandling, 

oftast i form av ett lager med rostskyddande färg eller bränd tjära (Ross, 2017). 

Dagens tillverkade stål kallas kolstål där kolhalten ligger under 1,7 % och har 

små tillsatser av legeringsämnen (max 0,5 %) (Nationalencyklopedin, u.d.). En 

snabb överblick över stål och dess benämningar kan utläsas av Figur 2.16. 

 

Figur 2.16 Namnbeteckning beroende på kolhalten. 

Beroende på hur stålets atomiska struktur ser ut delas det upp i olika typer; 

martensitisk, autenitisk och ferrit. Stål kan vara kombinationer av dessa. Typerna 

har olika hållbarhet och egenskaper. De bildas med hjälp av tillsatser av olika 

legeringsämnen och vid värmebehandling (Johannesson, et al., 2000). 

Rostfritt stål är sammansättning av flera olika legeringsämnen. Krom är 

huvudlegeringen i rostfria stål. Krom har en förmåga att motstå 

korrosionsangrepp tack vare att den lätt passiviseras. I oxiderande miljöer 

reagerar krom med syre och bildar kromoxid. Ett tunt passivskikt på stålet som 

skyddar materialet mot korrosionsangrepp. Korrosionsresistansen blir bättre i 

takt med ökad kromhalt. Vid 12-13% kromhalt är passiviteten så pass bra att den 

normalt inte rostar. Ett stål som enbart är järn- och kromlegerat liknar till stor del 

Kolstål

0.5% 1% 1.5% 2%

StålSmidesstål Gjutjärn
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ett vanligt kolstål i struktur och egenskaper. Med nickel som legeringsämne får 

stålet en austenitisk atomstruktur vilket ger stålet ökad formbarhet och seghet 

samt att stålet blir svetsbart. Ett tredje legeringsämne som vanligt förekommer i 

rostfritt stål är Molybden. Molybden ökar liksom krom stålet 

korrosionsbeständighet (SIS, 2003). Ämnet ökar korrosionsbeständigheten 

främst i miljöer med aggressiva syror (Walterson, 1999). Austenitiskt stål legerat 

med Molybden brukar kallas syrafast stål, något som anknyter till dess resistans 

mot syror som förekommer vid cellulosaindustrin. ”Syrafasta stål” är alltså inte 

en helt korrekt benämning i fråga om helt syrafast (SIS, 2003). 

Vanligt förekommande som konstruktionsmaterial är rostfria stål av typ 

austenitiska. De har goda egenskaper för korrosion, seghet och är svetsbara samt 

formbara i höga som låga temperaturer. Hur rostbenäget det austenitiska stålet 

är beror på legeringen, hur mycket av halterna krom, molybden och kväve som 

tillsätts. Austenitiska ståltypen 18/8 (18 % krom och 8 % nickel) står för över 

hälften av all världsproduktion av rostfritt stål (Johannesson, et al., 2000).  

Stålet bibehåller sin korrosionsbeständighet då det hålls rent från avlagringar 

samt att god syretillgång återfinns för en passivisering av det skyddande 

ytskiktet (Igetoft, 2001).  

2.4.4 Miljöpåverkan 

Stål består främst utav grundämnet järn. Ämnet är naturligt bundet som 

järnmalm och är den näst vanligaste metallen på jorden (Adamson, u.d.). I en 

reduktionsprocess förädlas järnmalm till råjärn med hjälp av värmekrävande 

ugnar. Bränslet som oftast används vid upphettningen är koks vilket framställs 

av stenkol. Biprodukten vid kokstillverkning är bland annat växthusgasen 

koldioxid (Widman, 2001).  

Stål och bly har goda förutsättningar för att kunna återvinnas och ibland 

återanvändas. Är metallen i gott skick efter att ha tjänat sitt syfte i en konstruktion, 

kan komponenten återanvändas igen i ett annat sammanhang. Miljöpåverkan 

blir då mindre än om en helt ny komponent skulle behöva tillverkas. 

Avfallshierarkin som redovisas i Figur 2.17, är en del från EU:s avfallsdirektiv. 

Den visar hur avfall ska prioriteras (2008/98/EG, u.d.).  
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Figur 2.17 Avfallshierarkin 

Omfattningen av metallåtervinning sker i stor skala. Vid nytillverkning av stål i 

Sverige är andelen skrot av råmaterialet ungefär 65 % (Sandström, u.d.). Krom 

och nickel är de ämnena som används mest utav i rostfria stålsorter. Ingen 

gruvnäring i Sverige bryter krom eller nickel men större delen av behovet kan vi 

nyttja från återvinning (krom 64 % och nickel 58 %) (Sgu.se, u.d.).  Dessa 

legeringsämnen är så kallade essentiella, det vill säga livsnödvändiga och har en 

roll att spela för biologiskt liv. Utifrån hur stor andel av ett ämne som finns i 

jordskorpan kan man se hur dess nyttighet i miljön är.  Ett ämne som det finns 

relativt lite av i jordskorpan är vid koncentrerad mängd giftig. Det är en fråga 

om att finna lämplig balans för miljön, se Figur 2.18 (Walterson, 1999). 

 

Figur 2.18 Relationen mellan halten av essentiell metall och den exponerade 
organismens hälsotillstånd (Walterson, 1999) 
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2.4.5 Metallkorrosion  

För en så bra beständighet som möjligt är det viktigt att känna till miljön 

materialet verkar i. Material kan reagera negativt på den miljön den befinner sig 

och därmed påbörja en kemisk nedbrytningsprocess, även kallad korrosion. Det 

är en nedbrytningsprocess som hämmar materialets hållfasthet och livslängd. 

För stål och metaller är det i dagligt tal rost det handlar om (Mattsson, u.d.). Vid 

rostning ökar metallen sin volym. Utvidgningen kan bli upp till fyra gånger sin 

ursprungliga volym. Det kan ge upphov till rostsprängning i stenen (Burström, 

2007). Man skiljer på lokal och allmän korrosion. Lokal korrosion är när ett visst 

område på metallen är utsatt. Det är inte över hela stycket som allmän korrosion 

syftar till (SIS, 2003).  

I normal miljö där relativ luftfuktighet är under 60 % sker ingen märkbar 

korrosion. Det är främst i fuktiga miljöer, där relativa fuktigheten är högre än 60 

% som stål är korrosivt, korrosionshastigheten ökar i takt med att fuktigheten 

ökar. Andra faktorer kan också påverka hastigheten. Är stålet utsatt för en miljö 

med svaveldioxid (SO2) eller klorider ökar hastigheten markant, se Figur 2.19 

(Burström, 2007). Korrosionshastigheten kan variera kraftigt mellan olika platser. 

Det kan vara väsentlig skillnad av korrosionsangrepp på olika delar av en 

konstruktion. Främst har det att göra med tillgången av fukt (Igetoft, 2001). Är 

korrosionshastigheten mindre än 0,1 mm/år anses stålet vara beständigt 

(Johannesson, et al., 2000).  

 

Figur 2.19 Korrosion i förhållande till relativ fuktighet i olika miljöer (Burström. 
2007) 
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Regnvatten kan i kontakt med koppar och mässing åstadkomma korrosion på 

stål. Det är viktigt att noggrant leda bort sådant vatten (Igetoft, 2001). En väl 

utarbetad konstruktion kan förebygga uppkomsten av korrosion. En 

strömlinjeformad design hindrar eventuell vätska att ansamlas. Likaså bör hål, 

spalter och kanter undvikas där smuts kan samlas. Oönskade partiklar kan binda 

fukt till sig och behålla kvar fukten när annars låg relativ fuktighet råder. Lokal 

korrosion kan då uppstå. Köldbryggor där kondensation uppstår är också en 

orsak till lokal korrosion (Mattsson, u.d.).  

Två olika standarder ISO 9223 och ISO 12944-2, där korrosivitet behandlas 

klassas atmosfären in i fem olika korrosivitetsklasser. Klassningen baseras på 

provplåtar som har exponerats under ett års tid i olika miljöer. Ur Tabell 2.1 kan 

denna klassning läsas av (Igetoft, 2001). 

  



26 
 

Tabell 2.1 Olika miljöer (BSK, 2007). 

Korrosivitetsklass 
Miljöns 
korrosivitet Inne Ute 

C1 
Mycket 
liten 

- 

Uppvärmda utrymmen 
med torr luft och 
obetydliga mängder 
föroreningar, t.ex. kontor, 
affärer, skolor, hotell. 

C2 Liten 

Atmosfärer med låga 
halter 
luftföroreningar. Lant-
liga områden. 

Icke uppvärmda 
utrymmen med växlande 
temperatur och fuktighet. 
Låg frekvens av 
fuktkondensation och låg 
halt luftföroreningar, t.ex. 
sporthallar, lagerlokaler. 

C3 Måttlig 

Atmosfärer med viss 
mängd salt eller 
måttliga mängder 
luftföroreningar. 
Stadsområden och lätt 
industrialiserade 
områ- den. Områden 
med visst inflytande 
från kusten. 

Utrymmen med måttlig 
fuktighet och viss mängd 
luftföroreningar från 
produktionsprocesser, 
t.ex. bryggerier, mejerier, 
tvätterier, uppvärmda 
ishallar. 

C4 Stor 

Atmosfärer med 
måttlig mängd salt 
eller påtagliga 
mängder 
luftföroreningar. In-
dustri och kustom-
råden. 

Utrymmen med hög 
fuktighet och stor mängd 
luftföroreningar från 
produktionsprocesser, 
t.ex. kemiska industrier, 
simhallar, skeppsvarv, ej 
uppvärmda ishallar. 

C5-I 
Mycket 
stor 

Industriella områden 
med hög luftfuktighet 
och aggressiv 
atmosfär. 

Utrymmen med nästan 
permanent 
fuktkondensation och stor 
mängd luftföroreningar. 

C5-M 
Mycket 
stor 

Utrymmen med 
nästan permanent 
fuktkondensation och 
stor mängd 
luftföroreningar. C5-M 
Mycket stor (Marin) 
Kust- och 
offshoreområden med 
stor mängd salt i 
luften. 

- 
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Utifrån korrosivitetsklasserna i Tabell 2.1 har riktvärden på hur snabbt korro-

sionshastigheten för kolstål uppmätts. I Tabell 3.1 redovisas dessa värden av 

kolstål under ett år vid de olika korrosivitetsklasserna. 

Klasserna är bra ett verktyg för de stål som påverkas av allmän korrosion. För 
rostfria stål, som skyddas av ett passivt oxidationslager är det fråga det oftast 
en fråga om lokal korrosion. Det blir då svårt att applicera dessa klasser på 
rostfria stålsorter. Men utifrån exempel på typiska miljöer har olika rostfria 
stålsorter tilldelats de olika klasserna, se Tabell 2.2 (Outokumpu, 2009). 
 

Tabell 2.2 Föreslagna rostfria stålsorter enligt (Outokumpu, 2009) 

Korrosivitetsklass Rostfria stål 

C1 4061, 4521, 4301, 4372 

C2 4061, 4521, 4301, 4372 

C3 4521, 4301, 4401, 2304 

C4 
4401, 4438, 4439, 904L, 

4565, 2304, 2205, 2507 

C5-I 
904L, 4565, 2205, 2507 

C5-M 
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3 RESULTAT 

Resultatet består i första hand av en jämförelse av den information som har 

undersökts i rapporten.  

3.1 Jämförelse  

Jämförelsen görs av kramlornas material och infästningsmetodernas 

beständighet och miljöpåverkan. 

3.1.1 Beständighet 

Bly har hög resistens mot korrosion vilket betyder att blyet ofta håller bättre än 

vad kramlan i smidesjärn själv har gjort i konstruktioner med kramlor av 

smidesjärn infästa med bly. I vissa fall så har det diskuterats om det bly som satt 

kvar på kramlorna skulle smältas ner och återanvändas på grund utav att det 

fortfarande höll god kvalitet och inte var angripet av korrosion. I Figur 3.1 och 

Figur 3.2 syns att det bly som fungerat som fogmaterial, fortfarande är intakt och 

fritt från korrosionsangrepp.  

 

 

Figur 3.1 Korroderad kramla med bly från Norrsunda kyrka (Foto: A.Sjöblom) 
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Figur 3.2 Korroderad kramla med bly från Stockholms slott (Foto: A.Sjöblom) 

Kemankare innehåller inga beståndsdelar som kan utsättas för korrosion, och är 

därför även det ett material som har hög korrosionsbeständighet. Det gör att 

rostsprängning i stenen inte är ett problem som kan uppstå vid användning av 

kemankaret. Injekteringsmassan fyller ut utrymmet mellan kramla och natursten 

vilket gör fogen vattentät och ingen risk för frostsprängning ska kunna uppstå i 

hålet. Kemankaret behåller sina tekniska egenskaper i 50 år (Hilti, u.d.). Fogning 

med bly kräver en mer komplicerad procedur där det ska, i flytande form, hällas 

in i hålrummet det är utsett för. Det är en mer tidskrävande metod. Kraven på 

arbetsmiljön är strängare då det avger giftiga ångor vid uppvärmning av blyet. 

För kramlor av olegerade stålsorter som smidesjärn och vanligt kolstål har de inte 

samma korrosionsskyddande egenskaper som om de skulle vara av rostfri 

stålsort. De fordras att dessa rostskyddas på något vis (Burström, 2007). 

Historiskt har trätjära fungerat som ett skyddande lager på stål (Ross, 2017). Nya 

rostskyddsfärger finns också att tillgå. I skyddad miljö där korrosionsangrepp 

har svårt att uppstå kan det vara tillräckligt med god kvalité på stålet.  

Kramlor som byggs in kommer inte kunna underhållas i fråga om rostskydd. I 

dessa fall ligger det, för bästa beständighet, att välja en rostfri stålsort som 

material. 
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Figur 3.3 Kramla infäst i bakmur (Foto: A.Sjöblom) 

På Stockholms slott var kramlorna i mitten av fasaden av väldigt god kvalité vid 

demontering. Dessa kramlor låg väl skyddade i fasaden och var förankrade i 

bakmuren. Därmed har det varit svårt för fukt och föroreningar att komma åt 

dem, se Figur 3.3. Att de kramlorna har legat i ett skyddande läge från väder har 

bidragit till dess goda skick. Kramlor i närheten vid taket visade på större 

påverkan av korrosion, se Figur 3.4.  

 

Figur 3.4 Kramla vid takfoten (Foto: F.Arborén) 

De kramlor som varit i samband med taket och andra fuktutsatta konstruktioner 

har rostbildningen varit större än kramlor på mer skyddande lägen av 

konstruktionen. Den situationen finns både i Norrsunda kyrka och på 
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Stockholms slott. I Figur 3.5 syns en kramla som fungerat som förankring mellan 

en stenstaty och ett träregelverk uppe på kyrkans vind. Kramlan var kraftigt 

utsatt för korrosion. Takkonstruktionen har varit utsatt för vattenläckage, vilket 

har påskyndat nedbrytningsprocessen.  

 

 

Figur 3.5 Statykramla utsatt för kraftig korrosion (Foto: A.Sjöblom) 

 

Från Tabell 3.1 kan medelavfrätningen för kolstål utläsas. Samtliga 

korrosivitetsklasser ligger under gränsen för vad som anses vara korrosion. 

Lokala avvikelser kan dock förekomma i konstruktionen vilket kan bidra till att 

denna medelavfrätning ökar. För en så god beständighet av kramlorna bör därför 

en undersökning av konstruktionens riskzoner utföras, för att få en så bra bild av 

var i konstruktionen dessa riskzoner är, så att förebyggande insatser kan göras 

på dessa utvalda delar.  
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Tabell 3.1 Medelavfrätning per år för stål (BSK, 2007) 

Korrosivitetsklass 

Medelavfrätning [μm/år] 

Kolstål 

C1 ≤ 1,3 

C2 1,3 till 25 

C3 25 till 50 

C4 50 till 80 

C5-I 80 till 200 

C5-M 80 till 200 
 

 

Kramlor i konstruktionen bör ha ett sådant bra korrosionsskydd, så att de 

upprätthåller sina hållfasthetsegenskaper under den livstid murverket är 

beräknat att stå. Flera faktorer är avgörande vid bestämning av vilken typ av stål 

som ska användas. Främst handlar det om den omkringliggande miljön. Stål är 

känsligt för höga fuktigheter och i miljöer där klorider förekommer. Med klorider 

menar man dels olika klorföreningar och salter (Nationalencyklopedin, u.d.). 

3.1.2 Miljöpåverkan 

Kramlor som idag förekommer är framställda främst av olika stålsorter. Kolstål 

och rostfritt stål består av samma huvudämne, järn. Det är framställningen av 

järn som idag är resurs- och energikrävande. Tack vare att stål är ett 

återvinningsbart material går det att smälta ner det och forma om det till önskat 

ändamål. Det bidrar till att vid produktionen inte ger samma stora fotavtryck på 

miljön som den utan återvinningen. Rostfritt stål har legeringar av andra metaller 

som också är återvinningsbara. Dock täcks inte behovet av legeringsämnena helt 

av återvinning. Nytillverkning är också här nödvändigt.  

Stål som korroderar är i sig inget farligt. Ämnena i stål är naturligt bundet i 

naturen som malmer. Vid korrosion går ämnena i stålet tillbaka till sitt naturliga 



33 
 

tillstånd (Igetoft, 2001). Dock kan det vid koncentrerad mängd uppstå 

komplikationer för miljö och djurliv (Walterson, 1999). 

Rostfria stål är underhållsfria ifråga om rostskydd, vilket gör att de har en lång 

livslängd. De har också stora möjligheter att återanvändas och återvinnas när den 

livslängden väl tar slut. Kolstål har inte lika många olika legeringsämnen i sig 

som rostfria stål har men fodrar istället att använda rostskyddsmedel om samma 

livslängd skulle uppnås. 

För att kunna använda blyet som fogmaterial så behöver det smältas ner till 

flytande form, vid den upphettningen så utsöndras ångor som är hälsoskadliga. 

På grund utav riskerna vid användning av bly finns det restriktioner från 

arbetsmiljöverket för hur många timmar man får jobba med bly per vecka. Det 

kräver också extra medicinska kontroller vid arbete som innebär exponering för 

bly (AFS, 2014:23). 

Injekteringsmassan i kemankaret innehåller mer än ett ämne som är skadligt för 

vattenmiljön. Det gäller dock bara om det kommer i kontakt med avlopp eller 

kommunalt vatten så om det sköts på rätt sätt så förekommer inga betydande 

utsläpp till miljön. (Hilti, u.d.). 

Eftersom att bly är en metall så går det att smälta ner till flytande form och på så 

sätt återanvända det vid restaureringar (Liberg, 2017). Injekteringsmassan i ett 

kemankare går inte att återanvända när den väl har härdat (Hilti, u.d.).  
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4 SLUTSATS 

4.1 Analys och diskussion 

Kramlor gjorda av smidesstål och andra tidigare stålsorter har med tiden 

korroderat och tappat sina egenskaper. Med nya legeringar i stål finns det idag 

kramlor som ska motstå korrosion bättre utan att det påverkar hållfastheten.  

Även om det vid restaurering av äldre murverk där man har använt sig av bly 

har visat sig att blyet inte har tappat sin funktion som fogmaterial så är det inte 

lämpligt att använda på grund utav dess miljö- och hälsoskadliga egenskaper. 

Appliceringen av kemankare är mycket smidigare än den av bly och därför 

medför användningen av kemankare en mindre risk för utsläpp av de skadliga 

ämnena i materialet.  

Där en garantitid på 50 år ges för kemankare så har bly visats hålla sina tekniska 

egenskaper i flera hundra år, och dessutom har bly möjligheten till återvinning 

för fortsatt användning även efter byte av kramlor fodras. 

För att undvika problem som orsakas av att olika ämnen interagerar med 

varandra på ett skadligt sätt så kan man försöka använda sig av så få olika ämnen 

som möjligt. Ett alternativ är då att istället för att kramla, mura med bindare som 

sitter fast förankrad i bakmuren och på så sätt binda ihop fasad och bakmur. 

Använder man sig utav endast sten och murbruk så slipper man de miljöskadliga 

aspekterna som både kemankare och bly för med sig. Dessutom så slipper man 

risken för att metallen ska korrodera och spränga sönder stenen. Väggen kommer 

också bli mer anpassningsbar till fukten då inga hål skapas där vattnet kan tränga 

in och samlas i stora mängder för att sedan utgöra en risk för frostsprängning när 

temperaturerna sjunker. 

Vid renovering och restaurering av murverk med kramlingar är detta inte ett 

alternativ. Då konstruktionen redan är utformad som den är. En helhetsbild av 

konstruktionen i fråga är en bra utgångspunkt. Där det går att lokalisera speciellt 

utsatta områden i fråga om fukt, salt och andra skadliga betingelser. Kramlor i 

dessa utsatta områden bör ha en så god utformning så korrosiva ämnen inte kan 

samlas och utgöra skada. För fullgott skydd ska kramlan ha rostskyddande 

egenskaper. Rostfria stål har med sin passiviseringskikt detta inbyggt i sig och 

behöver då inte underhållas kontinuerligt som andra rostskyddande 

applikationer behöver. Andra mindre utsatta områden har smidesstål visats 
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klara, över förväntan, sitt ändamål. Här kan det av miljömässiga och 

byggnadshistoriskt värde vara lämpligt att återanvända de redan befintliga 

kramlorna.  

Eftersom att det finns dåligt dokumenterat hur byggnader är uppförda rent 

byggnadstekniskt genom tiden så ligger det ett byggnadshistoriskt värde i att 

byggnader som restaureras använder sig av samma material och metoder som 

tidigare, så att byggnaden i sig fungerar som ett historiskt dokument. Däremot 

måste alltid en övervägning ske när det rör sig om material som vi nu har en 

annan kunskap om, och som i vissa fall då är skadliga för både miljö och hälsa. 

Ett alternativ är att låta några få delar ha kvar ursprungliga metoden och 

materialet för att det inte ska försvinna helt i historien.  

Bly har som tidigare nämnts använts i flera hundra år. Man vet att det behåller 

sina egenskaper efter många år. Det har snarare varit brist på annat som har 

resulterat i att kramlorna har rostat och restaurering krävs. Om det är en 

tillräcklig anledning till att fortsätta använda bly trots deras miljö och hälsorisker 

är dock tveksamt, eftersom att det ändå måste göras om på grund utav att 

kramlorna och stenen inte är lika beständiga. Trots att det nu används andra 

material i kramlorna som kommer stå emot korrosion mycket bättre så kommer 

antagligen stenen ändå att utsättas för angrepp så som vittring eftersom att den 

är exponerad. 

En aspekt att ta hänsyn till med kemankare är att det inte har funnits på 

marknaden i särskilt många år vilket innebär att man inte vet hur länge de 

kommer att hålla sina tekniska egenskaper. Vi har ställt frågan till både 

tillverkare och användare och ingen kan ge ett svar på beräknad livstid. Det 

innebär också att man inte vet hur den kommer bete sig när den väl tappar sina 

tekniska egenskaper utan man kan endast anta vad som kommer att hända. 

4.2 Summerande slutsats 

Materialet i kramlor har nästan helt uteslutande bytts ut från det traditionella 

smidesstålet mot det korrosionsbeständiga syrafasta stålet. Ett material som har 

minst lik bra hållfasthet som smidesstål men som klarar av korrosiva miljöer på 

ett mycket bättre sätt. På så vis kommer det med största sannolikhet behålla sina 

tekniska egenskaper under en längre tid då det inte angrips lika lätt av rost.  
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Det vi ser på äldre byggnader idag som har kramlade murverk är att de oftast 

har bly som fogmaterial, det som kan ses är också att det verkar vara kemankare 

som kommer ersätta blyet som fogmaterial. Trots att bly är ett mer beprövat 

material och man vet att det behåller sina tekniska egenskaper i flera hundra år 

så tror vi också att kemankare och liknande material är det som bör användas i 

framtiden. Med mer satsning på forskning kring de nya materialen och då 

framför allt i samverkan med äldre material och i gamla byggnader så kommer 

det kännas säkrare att använda dem. 

4.3 Förslag till fortsatt forskning 

Det finns lite skrivet i modern tid om hur olika material samspelar med varandra 

i byggnader, både nybyggnad och äldre byggnader som är i renoveringsbehov. 

När restaurering av äldre byggnader sker så byter man ibland ut beprövade 

material som har hållit i flera hundra år mot nya material som det inte finns 

någon speciellt utförlig dokumentation kring och som man inte har sett hur det 

reagerar med de material som redan finns i byggnaden.  

En annan sak som vi märkt när vi har sökt information är att det finns väldigt lite 

faktiska siffror på hur fog beter sig och vad man kan förvänta sig av den i en 

byggnad. Det som skulle behöva göras försök på är frostbeständighet, 

temperaturrörelser och elasticitet. I dagsläget så kan man alltså inte räkna exakt 

på hur olika bruk och fogmaterial kan förväntas bete sig i olika förhållanden då 

ingen forskning har gjorts på det.  

Till sist så skulle vi också gärna se att det läggs in mer undervisning kring äldre 

material i byggtekniska ingenjörsutbildningar där fokus ofta ligger mycket på 

material som är nya på marknaden. Vi upplever att det finns ett stort 

kunskapsglapp när det gäller äldre byggnader och deras material.   
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