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Sammanfattning 

I februari 2012 inträffade ett ras i Visby ringmur strax norr om öster port. Det rasade partiet ska 
återuppbyggas och de anslutande murverken ska säkras mot ytterligare ras. Arbetet sker inom 
ramen för ett FoU-projekt under ledning av Riksantikvarieämbetet och i samarbete med 
högskola, företag och offentlig sektor och syftar till erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning.  

Tyréns deltar i FoU-projektet och Tyréns uppdrag består i att medverka till utveckling av 
arbetsmetod för återuppbyggnad av ringmuren utifrån i huvudsak konstruktiva frågor. Uppdraget 
består av flera delprojekt där denna rapport utgör det första delprojektet och ger en beskrivning 
av ringmurens konstruktion och verkningssätt, en skadebeskrivning vid raset samt identifikation 
av risker.  

Nästa steg är att ta fram och projektera säkringsåtgärder och arbetsgång för säkring och 
nedplockning.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

På kvällen fredagen den 24 februari 2012 inträffade ett ras i Visby ringmur, se figurer 1 och 2. 
Visby ringmur byggdes under 1200- och 1300-talet och är idag cirka 3,4 km lång. Muren är 
Nordeuropas bäst bevarade stadsmur och är en central del i världsarvet Visby.  

Riksantikvarieämbetet har tillsammans med Gotlands museum och Länsstyrelsen på Gotland 
beslutat att det rasade partiet ska återuppbyggas och att de anslutande murverken ska säkras mot 
ytterligare ras. Arbetet sker inom ramen av ett forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete 
med högskola, företag och offentlig sektor och syftar till erfarenhetsutbyte och 
kunskapsspridning.  

1.2 Tyréns uppdrag 

Tyréns deltar i FoU-projektet bland annat genom tekn. dr Carl Thelin som är en av forskarna 
som medverkar. Tyréns uppdrag består i att medverka till utveckling av en arbetsmetod för 
återuppbyggnad av ringmuren utifrån i huvudsak konstruktiva frågor.  

Uppdraget består av flera delprojekt: 

 Beskrivning av ringmurens konstruktion, skadebesiktning och identifikation av risker. 
Delprojektet redovisas i denna rapport.  

 Framtagande och projektering av säkringsåtgärder.  

 Framtagande av arbetsgång för säkring och eventuell nedplockning.  

 Framtagande och projektering av lösningar för återuppbyggnad.  

1.3 Källmaterial 

Som källmaterial för denna rapport har, förutom muren i sig själv, i huvudsak Eckhof och 
Janses verk Visby stadsmur från 1936 och de besiktningar, utredningar och projekteringar som 
gjorts av ingenjör G. Hammarlund under 1960-talet använts. Källmaterialet återfinns i Gotlands 
museums arkiv.  
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Figur 1. Raset i mur 38. Fotot är taget ungefär en vecka efter att muren av rasade. Raset inträffade 24 februari 2012.  
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Figur 2. Översiktskarta över muren och den numrering som används i denna rapport. Den röda pilen markerar platsen för raset 2012. 
Kartan och numreringen kommer från Eckhoff och Janse, Visby stadsmur, 1936.  
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2 Ringmurens uppbyggnad 

Visby ringmur uppfördes under 1200-talet (exakt tid är okänd) och den ursprungliga muren var 
lägre än den mur vi ser idag. På flera ställen går det dock att se konturer av den gamla muren 
och dess krenelering, se figurer 3 och 4, och på ett område strax öster om norderport har den 
ursprungliga formen återskapats, se figurer 5 och 6. På murens insida fanns en väktargång som 
bars upp av arkadbågar. I figur 7 visas ett snitt av hur den ursprungliga muren förmodligen såg 
ut och var uppbyggd.  

Muren är uppförd som en skalmur där stenarna på utsidan är murade i förband och arkadbågarna 
och deras svicklar på insidan är murade i förband. Det yttre murskalet upp till väktargångens 
nivå är i regel mellan 25 och 50 cm tjockt med vissa djupare stenar. Insidan som utgörs av 
arkadbågarna har normalt en tjocklek mellan 70 cm och 1 meter. Arkadbågarnas bakmurar är i 
regel murade i förband med relativt små stenar. Vid basen är muren totalt cirka 2 meter bred 
med viss variation. Utrymmet mellan murskalen under väktargångens nivå, murens kärna, är 
fyllt med sten i varierande storlek och någon form av bruk. Tidigare undersökningar har visat att 
fyllnadsmaterialet i kärnan kan vara mycket rösig och utan bruk eller med bruk av dålig kvalitet. 
I områden där avståndet mellan skalmurarna varit mindre har kärnan varit bättre sammanbunden 
av bruk och förband mellan stenar.  

Ovanför väktargångens nivå och i liv med det yttre murskalet har ett bröstvärn med krenelering 
uppmurats. Tjockleken är mellan 75 och 80 cm. Bröstvärnet och tinnarna är murat som fullmur. 
Eftersom bröstvärnets mur är tjockare än murskalet under väktargångens nivå kommer det dels 
vila på kärnan och dels vila på det yttre murskalet, se figurer 7 och 9.  

Under sent 1200-tal eller 1300-talets början höjdes muren genom påmurning på bröstvärnet och 
tinnarna på utsidan och genom ett ”flaskformigt” pålägg på murens insida från väktargången till 
krönet, se figurer 8 och 10. Vid krönet är muren cirka 70 cm bred. 

Uppgifterna om murens grundläggning går isär. Enligt Eckhoff och Janse ska den största delen 
stå direkt på berget medan enligt Hammarlund (1961) ska den stå på ett cirka 20 cm tjockt 
jordlager med kalkflisinblandning. Min gissning är att det råder olika förhållanden på olika 
platser och att båda formerna av grundläggning förekommer.  

Muren är byggd av gotländsk kalksten som förmodligen till övervägande del hämtats i Visbys 
närhet. Stenen som använts är av både skiftande storlek och kvalitet. Olika typer av murbruk har 
använts i muren och parallellt med denna utredning om murens konstruktion pågår en utredning 
om dess material.  
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Figur 3. Exempel på område där konturerna av den gamla muren tydligt går att se i dagens mur. Konturen har fyllts i med ett rött streck. 
Mur 40.  

 

 
Figur 4. Exempel från Eckhoff och Janses planschverk som visar konturen av den gamla muren inritad på den nuvarande. Mur 38. 
Plasten för raset 2012 markeras med den röda pilen. Notera också den vertikalt markerade sprickan där raset inträffade.   

 



 

 

Uppdrag: 247403, Visby ringmur 2   2013-04-22

Beställare: Riksantikvarieämbetet 
 
O:\VAX\247403\BK\_Text\Visbyringmur_raset_mur38_koncept20130415.docx 
 

10(29) 

 
Figur 5. Mur 24 strax öster om norderport, sedd från utsidan, där den gamla murens form återskapats med krenelering. 

 

 
Figur 6. Mur 22 strax öster om norderport, sedd från insidan, där väktargången ovanför arkadbågarna har återskapats. I mitten finns 
också en förstärkning i form av en strävpelare.  
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Figur 7. Sektion som visar hur den gamla muren såg ut. Pilen 
anger att belastningen från bröstningsmuren belastar det yttre 
skalet excentriskt och därmed också belastar kärnan.  
I) Väktargångens översida. 
II) Bröstningsmuren med krenelering/tinnar som är murad som 

fullmur. 75-80 cm bred.  
III) Den yttre skalmuren. 25-50 cm bred 
IV) Kärnan som inte är murad i förband.  
V) Öppningarna i arkadbågarna.  
VI) Överdelen av arkadbågarnas valv. Valven är murade som 

fullmurar. Arkadbågarna är 70-100 cm djupa.  
VII) Arkadbågarnas bakmurning.  

Figur 8. Sektion som visar hur muren ser ut efter förhöjningen. 
Den vertikala pilen anger att belastningen från murens övre delar 
ökat och att dess excentricitet i förhållande till den yttre skalmuren 
i murens nedre delar också ökat. Den sneda pilen illustrerar den 
flaskformiga påbyggnadens uttryckningskraft mot arkadbågarna.  
1) Markerar den ursprunliga murens höjd.  
2) Förhöjningen av muren som är murad i fullmur.  
3) Kärnan mellan den gamla bröstningsmuren och den 

flaskformiga påbyggnaden. Består av mindre stenar och 
kalkbruk.  

4) Det yttre skalet av den flaskformiga påbyggnaden.  
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Figur 9. Foto från raset som visar hur murens ytterskal blir tjockare i bröstningsmuren ovanför skyttgången (nivå markerat med pilen).  
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Figur 10. Murens insida strax söder om österport (mur 42). Ovanför arkadbågarna finns det så kallade flaskformiga påbyggnaden.  

 

3 Ringmurens verkningssätt och tidigare skador 

3.1 Ringmurens verkningssätt 

Ringmurens syfte var att vara en försvarsmur för Visby stad. Den var till för att hålla fiender ute 
ifrån staden och skapa goda förutsättningar att försvara staden. Som konstruktion är ringmuren 
därmed i huvudsak till för att bära sin egenvikt, hålla för fientliga angrepp och bära upp en 
väktargång. På den påbyggda muren bestod väktargången av trä och dess vikt var förmodligen 
försumbar i förhållande till murens övriga vikt.  

Den äldre murens nedre delar består dels av en kärna med en lös sammansättning av sten, som 
verkar ha dåligt eller obefintligt förband, och jordliknande bruk. På utsidan finns ett tunt skal av 
sten murat i förband och på insidan finns arkadbågarna. Vi kan anta att kärnan i den nedre delen 
(se markering IV i figur 7) av muren är relativt vek och riskerar att ge efter och deformeras vid 
belastning. Det innebär att lasten från den äldre murens övre delar (bröstvärn och krenelering, 
markerade med II i figur 7) som ska föras ner till marken koncentreras till det yttre skalet som är 
noggrant murat i förband. Arkadbågarna på murens insida bar upp sig själva och skyttegången 
samt gav ett inre stöd åt murens kärna. Observera att bröstvärnets mur är tjockare än skalmuren 
nedanför vilket gör att den ger en excentrisk belastning på den nedre skalmuren.  
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När ringmuren höjdes murades bröstmuren på med cirka 2-4 meter och hålen för kreneleringen 
fylldes i. Även murhöjningen är delvis murad som skalmur. På insidan skapades den 
flaskformiga påbyggnaden ovanpå väktargången som utgör det inre skalet av muren, se 
markering 4 i figur 8 och foto i figur 10. Murens övre del är murad som fullmur. Eftersom 
bröstningsmuren på den äldre muren återanvändes som skalmur vid förhöjningen verkar det inte 
finnas några som helst bindande stenar mellan de båda skalen i den gamla bröstningsmurens 
höjd.  

Höjningen innebar att betydligt mer last skulle föras ner i huvudsak via den äldre murens tunna 
yttre skal. Förhöjningens innebär dessutom ytterligare excentricitet hos lasten som ska föras ner 
genom murskalet. På insidan innebär det flaskformiga inre murskalet att muren under den gamla 
väktargången och arkadbågarna utöver den ökade vertikala belastningen även blir belastade med 
en horisontell uttryckningskraft. Resultatet av denna uttryckning tycks gå att se på flera håll 
längs murens insida genom att arkadbågarnas övre delar spruckit ifrån muren.  

Åldring och urlakning av murbruket i murens kärna i dess nedre delar har förmodligen med åren 
inneburit att kärnans bärande förmåga efterhand försämrats ytterligare från att varit dålig till i 
vissa fall obefintlig. Kärnans försämrade styvhet och bärförmåga har efterhand inneburit en 
ökande spänningskoncentration till murens yttre skal.  

Att ringmuren under1900-talet till stora delar fogats med ett styvt, hårt och tätt cementbaserat 
bruk har troligen förvärrat situationen ytterligare på två sätt: 

Dels innebär den täta fogen att det äldre murbruket innanför åldras och urlakas i betydligt högre 
grad och i snabbare takt genom att fukt stängs in och ansamlas i murverket. Detta leder till att 
tjockleken på fungerande mur minskar ytterligare och lasten koncentreras ännu mer i murens 
yttre.  

Dels är cementfogen styvare än originalmurbruket som finns innanför vilket ytterligare ger en 
styvare lastväg som kan koncentrera kraften till murskalets utsida med ökad spänning i 
materialet som följd.  

3.2 Fuktbelastning 

Ringmuren utsätts direkt för regn och snö. Genom bristande avtäckning, dåliga fogar, sprickor, 
hål och växtlighet tränger vatten in i muren. Speciellt utsatt är muren insida med den 
flaskformiga påbyggnaden. Fukt som har trängt in i murverket ska sedan torka ut genom 
diffusion vilket tar lång tid och vid återkommande regn är det därför troligt att vatten ansamlas i 
muren i stor mängd. Där muren fogats med tät cementfog ökar risken ytterligare för att fukt 
stängs in i murverket. Cementfogen förmår inte hålla ute vatten som tränger in genom sprickor 
och håligheter men däremot hindrar den en effektiv uttorkning av muren vilket innebär att 
områden av muren med mycket cementfog förmodligen är fuktigare. Stor mängd fukt i 
murverket har flera negativa effekter. Det innebär att murbruket inne i muren luckras upp och 
lakas ur. Fukten kan också ge upphov till frostskador i murbruket som ytterligare bryter ner det 
och i riktigt kritiska situationer kan det ge upphov till frostsprängningar i muren vilket 
förmodligen var det som utlöste raset av mur 38.  

3.3 Ringmurens konstruktiva förutsättningar 

Sammantaget målar detta upp en bild av en ringmur med många konstruktiva brister som till 
stora delar beror på dess ursprungliga uppbyggnad i två steg. Visserligen har stora delar av 
muren bestått i över 750 år vilket får betraktas som bra för ett byggnadsverk, men samtidigt ska 
vi också komma ihåg att det har skett många ras tidigare under årens lopp.  
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Slutsatsen är att ringmurens uppbyggnad och verkningssätt innebär att den i kritiska delar är 
försatt i ett spänningstillstånd som innebär att det inte finns så stora marginaler för ytterligare 
belastning som till exempel kan orsakas av hög fuktbelastning som i sin tur ger upphov till 
frostsprängningar.  

3.4 Tidigare skador, ras och åtgärder på ringmuren 

En vandring runt ringmuren visar att den rasat på flera ställen under åren lopp. Flera av rasen 
hänger samman med sadeltornen som belastar muren excentriskt med en stor ytterligare last och 
därmed gjort de partierna av muren känsligare.  

Det senaste raset ska enligt uppgift vara det som inträffade i februari månad 1961 i mur 16 i 
nordermuren, se figur 11. Raset av mur 16 har en annan karaktär än det senaste då hela krönet 
rasat och muren inte har samma höjd som vid mur 38. Ett tidigare ras som också inträffat i mur 
16 skedde den 10 februari 1847. Intressant att notera är att alla tre rasen skett i februari månad.  

Efter raset 1961 sattes en omfattande undersökning av ringmurens uppbyggnad och besiktning 
av dess skick igång och leddes av ingenjör G Hammarlund. I arkivet finns åtskilligt ovärderligt 
material efter hans undersökningar, besiktningar och projekteringar av förstärkningar. 
Hammarlunds beskrivningar av murens uppbyggnad, konstruktion och problem stämmer 
mycket bra överens med det som går att se i samband raset i mur 38.  

Vid besiktningarna på 1960-talet noterades områden på muren (mur 14 och 38) med stora 
utbucklingar av utsidans skal och vid mur 20 fanns andra deformationer. Vid dessa tre 
murpartier genomfördes omfattande förstärkningsarbeten projekterade av Hammarlund.   

Samma lösning användes vid mur 14 och 38. Vi mur 38 gjordes förstärkningarna mellan torn 37 
och sadeltornet där muren buktar kraftigt. En murkärna av betong har gjutits och dragjärn har 
satts för att knyta ihop det yttre murskalet med inre arkaddelen. Tanken är att dragjärnen ska 
hålla ihop murskalen och att betongkärnan ska avlasta det yttre murskalet genom att bära upp 
delar av lasten från murens övre delar, det vill säga den gamla bröstningsmuren, 
murförhöjningen och det flaskformiga påbyggnaden på murens insida. Se figur 12 för ett 
exempel på ritningar av förstärkningsåtgärderna.  

Nedan följer några exempel på andra mer synliga förstärkningar och reparationer från olika tider 
som förekommer runt ringmuren: 

 Mur 44. Stora delar av muren har murats om och på utsidan finns på ett parti en 
försträvande förstärkning, se figur 13.  

 Mur 40. Murpartiet är till stora delar rasat och försett med en strävpelare på utsidan, se figur 
14.  

 Sadeltornen på mur 36 och 38 är försedda med gjutjärnstöttor, se figur 15.  

 Mur 36. En stor del muren har rasat och delar har murats upp som kallmur, Se figur 16.  

 Mur 22. På insidan av muren finns en del av den ursprungliga väktargången rekonstruerad 
och den delas av med en kraftig strävpelare, se figur 6.  

 Mur 14. Den östra delen av muren är förstärkt på utsidan och på insidan saknas delvis det 
inre skalet och övre delen av muren hålls på plats med hjälp av järnstag, se figur 17.  

 Mur 14. Sadeltornet är försett med en strävpelare, se figur 18.  
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Figur 11. Gammal bild på raset i mur 16. Från arkivet på Gotlands museum.  

 

 
Figur 12. Utdrag ur en av ingenjör Hammarlunds ritningar som visar exempel på förstärkningar av mur 14 som genomfördes på 1960-
talet. Samma typ av lösning tillämpades på mur 38. Ritningen finns i arkivet på Gotlands museum.  
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Figur 13. Förstärkning med försträvande mur på mur 44. 

 

 
Figur 14. Strävpelare på mur 40.  
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Figur 15. Stöttor av gjutjärn på sadeltornet på mur 36.  
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Figur 16. Del av mur 36 där det yttre skalet murats upp som kallmur. 
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Figur 17. Järnstag som stöttar upp övre delen av muren på insidan av mur 14. På utsidan har muren förstärkts.  
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Figur 18. Strävpelare under sadeltornet på mur 14. Mot torn 15 syns också förstärkningar av muren. 
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4 Raset av mur 38 

4.1 Förutsättningar vid mur 38 och platsen för raset 

Vid raset har en laserskanning av ringmuren genomförts vilket ger en exakt beskrivning av dess 
geometri, se figurer 19 och 20. Muren är där cirka 9,5-10 meter hög på utsidan och 7,5 meter 
hög på insidan. Skillnaden i markhöjd beror på att murens insida har fyllts upp vilket gör att 
endast arkadbågarnas övre del är synliga ovanför markytan. Skillnaden i markhöjd varierar från 
cirka 1,9 till 2,5 meter vid raset. Genom att raset av ringmurens yttre skal exponerat murens inre 
går det att bekräfta tidigare beskrivningar av murens uppbyggnad och att det även är giltigt för 
mur 38.  

I Eckhof och Janses planschverk finns en markering som ser ut som en lång stötfog i muren 
precis där raset inträffat, se figurer 4 och 21. Enligt Hammarlunds besiktning från 1961 rör det 
sig om en spricka och han påpekar även att murens utsida verkar ha lagats vid något tillfälle. 
Möjligen är det denna lagning som kan anas med annorlunda markerade stenar intill sprickan i 
figur 21.  

Enligt Hammarlund ska markytan på 1830-talet, när det anlades en skyttebanan utanför mur 36 
och 38, sänkts genom schaktning. Skadorna som observerades på mur 38 vid mitten av 1800-
talet ansågs då vara orsakade av schaktningen och ledde till stöttning av sadeltornet med 
gjutjärnsstagen och att muren blev ”undermurad och pliggad”. Vad detta innebär och 
utbredningen av dessa åtgärder är oklart.  

I Hammarlund anges att en undersökning av muren för platsen där den nu rasat visat att den är 
”rösig invändigt” och att insidan är svåråtkomlig beroende på att den är motbyggd med en 
skjulbyggnad.  

Platsen för raset ska rutinmässigt ha inspekterats under det senaste året och det ska inte har gått 
att se några tecken på eller varningar om att muren på platsen var i dåligt skick.  

I figur 20 anges area för murens olika delar i sektion som kan ligga till grund för beräkning av 
vikten på murens olika delar.  

 



 

 

Uppdrag: 247403, Visby ringmur 2   2013-04-22

Beställare: Riksantikvarieämbetet 
 
O:\VAX\247403\BK\_Text\Visbyringmur_raset_mur38_koncept20130415.docx 
 

23(29) 

Figur 19. Snitt genom ringmuren precis norr om raset i mur 38 
med mått i mm. Den prick-streckade vertikala linjen visar hur 
mycket muren buktar på utsidan.  

Figur 20. Arean i m2 på murens olika delar i snitt. Delningen är 
grovt gjord efter murens uppbyggnad och förhållandet till 
marknivåerna.  
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Figur 21. Utdrag från Eckhoff och Janses planschverk som visar mur 38 intill torn 39. Pilen markerar den stötfog eller spricka och den 
eventuella ommurning som fanns precis vid gränsen för raset 2012.   

4.2 Möjligt skadeförlopp 

Raset av mur 38 inträffade fredagen den 24 februari 2012. Det ska enligt uppgift ha varit blött 
under veckorna före raset och frusit de närmsta dygnen innan raset.  

Vi vet från tidigare utredningar att muren har en konstruktion som gör att det yttre murskalet 
kan vara hårt belastat och att marginalerna till brott på vissa ställen därför kan vara små. När då 
muren är i ett mycket fuktigt tillstånd och frostsprängning kan inträffa när det fryser på kan det 
innebära att en relativt lokal frostsprängning av stenar i det hårt belastade yttre skalet leder till 
att ett så stort ras inträffar. Det verkar också som den befintliga sprickan utgör rasområdets 
södra gräns, se figur 21.  

4.3 Rasets geometri och verkningssätt 

Raset omfattar ett område som är cirka 12,5 meter brett och 7,5 meter högt, se figur 22. De delar 
som rasat omfattar den gamla murens yttre skal (III i figur 7), delar av den gamla murens kärna 
(IV i figur 7), den gamla murens bröstningsmur (II i figur 7) och delar av den påbyggda muren 
(2 i figur 8). Raset har därmed exponerat den gamla murens kärna (III i figur 22), den gamla 
väktargångens nivå (II i figur 22) och kärnan mellan den gamla murens bröstningsmur och det 
flaskformiga påbyggnaden (IV i figur 22).  

Figurer 24 och 25 visar raset form i elevation och i fyra sektioner uppritat efter laserskanningen. 
Sektionerna visar att rasmassorna som ligger kvar på marken framför det rasade partiet når upp 
till ungefär marknivå på murens insida. Sektionerna visar också att det endast kvarstår cirka 25 
cm mur i övre delen där det är som tunnast vilket rör sig om övre delen av den flaskformiga 
påbyggnaden.  

Murens nedre delar 

Murens skick innanför rasmassorna vid marken är i dagsläget okänt. Muren kan både vara till 
viss del intakt alternativt helt nedrasad.  

Området markerat med III i figur 22 som utgör den ursprungliga murens kärna som blivit 
exponerad och delvis rasat förefaller vara bitvis mycket löst sammansatt. Murbruket i kärnan 
som stenarna ligger i består av ett lerbruk som inte verkar ha någon större bindande effekt 
mellan stenarna. Områdena mellan arkadbågarna verkar bestå av bättre murar, det vill säga 
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stenen ligger mer i förband, än områdena mitt för arkadbågarna, jämför till exempel sektion 2 
som ligger igenom en arkadbåge och sektion 3 som inte ligger för en arkadbåge i figur 25. 

Stora delar av denna del av muren har troligen mycket begränsad förmåga att bära någon last på 
grund av bristande förband i den gamla kärnan som beskrivits ovan. I denna del av muren är 
troligen risken stor för ytterligare ras om rasmassorna som ligger framför muren tas bort eller 
om stenar i kärnan tas bort eller flyttas.  

Murens mittersta delar 

Området (markerat med IV i figur 22) ovanför den gamla skyttegången (II i figur 22) består på 
utsidan av den exponerade kärnan mellan den nu nedrasade bröstningsmuren och det inre 
murskalet på den flaskformiga påbyggnaden (markerat med 3 och 4 i figur 8). Kärnan är här rak 
och jämn (förutom där det varit krenelering) eftersom stenen fylldes emot en befintlig 
bröstningsmur. Kärnan består av relativt små stenar och i den nedre delen är det lite bruk i 
förhållande till stenen.  Bruksmängden ökar i den övre delen även om det där också är mycket 
sten i förhållande till bruk. Bruket verkar vara ett rent kalkbruk.  

 Kärnan är förvånansvärt intakt vilket visar att det inte fanns någon bindning mellan det yttre 
skalet (som i denna nivå bestod av den ursprungliga bröstningsmuren) och kärnan. Dock består 
kärnan av relativt små stenar och det är svårt att bedöma hur förbanden ser ut och därmed hur 
hållfastheten är. 

Området markerat med V i figur 22 är de delar av den påbyggda muren som rasade. Utifrån 
raset är det svårt att bedöma hur mycket av det som vi ser som är kärna respektive fullmur. Min 
bedömning är att den övre delen i princip är murad som fullmur och att det därmed funnits 
förband mellan stenarna genom hela murens tjocklek men att de nedre stenarna förlorade sitt 
underliggande stöd och drogs med i raset när den gamla bröstningsmuren föll.  

På murens insida finns den flaskformiga påbyggnaden (se figur 23) som står intakt. Tjockleken 
på detta är svårt att bedöma men sektionerna från laserskanningen antyder att det är ungefär 25-
35 cm. Denna del bildar idag en halv båge som i sin övre del stöttas av det kvarvarande 
murkrönet och i sin nedre del står mot muren ovanför arkadbågarna, se figur 26 för principskiss. 
I nivån ovanför arkadbågarna på insidan finns horisontella sprickor som enligt uppgift ska ha 
funnits redan innan raset och som i så fall antyder att kraftspelet redan innan raset var att den 
flaskformiga påbyggnaden trycker ut arkadbågarna.  

Murens övre delar 

Området markerat med VI i figur 22 är delar av murens förhöjning och är murat som fullmur. 
Denna kvarvarande del av muren ovanför raset väger som minst ungefär 2000 kg per meter.  

Laserskanningen och de sektioner som går att få ut från laserskanningen avslöjar tydligt att den 
båge (nedan benämnd som ”rasbågen”) som bildas av det kvarvarande murkrönet ovanför raset 
också bär som en båge. Det innebär att den troligen inte belastar de kvarvarande murdelarna 
under den i någon större omfattning. Samtidigt ger bågen en uttryckningskraft mot muren på var 
sida om raset, se figur 27 för illustration av verkningssätt. Det är också denna båge som kan 
antas till stor del bära det flaskformiga pålägget vilket ger ytterligare laster som förs över till 
muren på var sida om raset, se figur 28.  

Rasbågen är kraftigt sprucken (se figur 22) och delar av den har rasat under året som gått sedan 
det stora raset, jämför med figur 1.  
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Figur 22. Översiktsfoton över murraset.  
Förklaring: 
 Dubbelpilarna i mitten anger nivåer som ligger på samma höjd (skyttegången på den gamla muren). 
 Gula markeringar visar områden med dålig fog eller enstaka dåliga fogar. 
 Röda markeringar visar sprickor.  
 Den vita streckade linjen visar den gamla murens höjd.  
I) Markerar vad arkadbågarna finns på murens insida.  
II) Markerar nivån på skyttegången i den gamla muren.  
III) Kärnan i den gamla murens nedre delar.  
IV) Kärnan mellan den gamla murens bröstningsmur och det flaskformiga pålägget på insidan.  
V) Delar av den påbyggda fullmuren som följt med ner i raset.  
VI) Kvarvarande fullmur vid murens krön som bär som en båge över raset.  
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Figur 23. Murens insida 

 

 
Figur 24. Elevation över rasets form och med placeringen av sektionerna i figur 24 markerade. 
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Figur 25. Sektioner av muren genom rasområdet. Sektionernas placering är markerade i figur 23.  

 

  
Figur 26. Schematisk bild över de krafter den 
flaskformiga påbyggnaden verkar med mot 
rasbågen i överkant och arkadbågarna i 
underkant. Det röda strecket illustrerar den 
”halva båge” som påbyggnaden bildar. Se figur 
28 hur de horisontella reaktionskrafterna 
troligen belastar rasbågen i plan.  

Figur 27. Rasbågen som består av det kvarvarande krönet bär som en båge över 
raset, illusterat av de mörkgrå linjerna i figuren. De röda pilarna illustrerar 
uttryckningskrafterna som rasbågen genererar mot de omgivande murarna.  

 

 
Figur 28. Muren sedd ovanifrån vid raset. De röda pilarna illustrerar hur den flaskformiga påbyggnaden belastar rasbågen och att den 
måste bära denna last genom en bågform i planet illustrerat med den mörkgrå linjen. Även den bågen ger upphov till uttryckningskrafter 
som belastar de omgivande murarnas yttre skal.  
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4.4 Risker vid åtgärder och återuppbyggnad 

Att hantera ringmuren vid raset innebär att ett antal risker måste beaktas och åtgärder för att 
eliminera dem vidtagas. Nedan följer en lista över de risker som identifierats så här långt. 

 Att befinna sig inom rasområdet och arbeta. 

 Bristande hållfasthet i både den övre (nr IV i figur 22) och den nedre (nr III i figur 22) 
kärnan som innebär risk för ytterligare ras. 

 Risk för ”dominoeffekt” – att ras sprider sig, om någon sten flyttas eller rör på sig.  

 Rasbågens och påläggets verkningssätt som ger uttryckningskrafter på det yttre murskalet 
på var sida om raset.  

 Att ta bort rasmassorna då de kan ha en mothållande effekt.   

 Stora vikter i stenen att hantera vid nedplockning och uppmurning.  

 Vad händer med murskalen på var sida om raset om vi börjar plocka i det rasade partiet?  

 Vad händer med kärnan i murarna på var sida när muren plockas ner vid raset? Det finns 
risk för ras i sidled.  

 Risk för att raset fortplantar sig i sidled speciellt norrut.  

 

Uppbyggnad 

 Murar måste muras nerifrån. Hur löses detta när det ligger rasmassor framför muren?  

 Hur ska ett nytt skal kunna bindas fast i befintliga kärnor som inte har någon egen 
bärförmåga?  

 Hur ska omgivande murar säkras?  

 Hur säkra befintliga delar på ett sätt som inte hindrar eller är i vägen under pågående 
arbete?  


