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LÆNGE LEVE KALKMØRTLEN 

I årets to første udgaver af Tegl beskrives luftkalkmørtlers 
mange gode udførelses- og anvendelsesmæssige egenskaber 
I nærværende artikel behandles den beregningsmæssige do-
kumentation for, at et hus muret med luftkalkmørtel kan holde. 
Artiklen tager afsæt i de to foregående artikler [1] [2] og i et 
netop afsluttet eksamensprojekt på BYG.DTU [3]. 

Med DTU projektet er det lykkedes at vise, at en bestemt luft-
kalkmørtel har egenskaber så den kan klassificeres som en 
funktionsmørtel (M0,5). Herved kan den anvendes i overens-
stemmelse med DS/EN 1996-1-1. Dét er af betydning, fordi der 
derved åbnes mulighed for at man kan anvende svage mørtler 
i bærende murværkskonstruktioner. Dette kan være afgørende 
både for valget af konstruktion – og dermed også for den arki-
tektoniske udformning af et byggeri – og for holdbarheden og 
levetiden af en konstruktion eller bygningsdel. Det skyldes, 
at murværk opført med luftkalkmørtel, alt andet lige, vil være 
mere plastisk – mere sejt – end murværk opført med meget 
stærk og dermed stiv mørtel. Anvendes luftkalkmørtel, vil 
eventuelle brud for det meste opstå i fugerne og ikke i stenene, 
hvilket ellers ofte er tilfældet, når der anvendes stærke mørtler. 
Man vil derfor med anvendelsen af luftkalkmørtel være i stand 
til at forebygge en række mulige skader, og opstår de alligev-
el, kan de som oftest uden videre udbedres på ’stilfærdig’ vis, 
uden brug af trykluftsværktøj eller borehammer.

Beregningerne, som her gennemgås, viser, hvorledes 
bæreevnen af de forskellige konstruktionselementer i et parcel-
hus med formur og bagmur opmuret med kalkmørtel kan do-
kumenteres. De viste formler gælder alment. Som eksempel er 
vist, hvad resultatet bliver med den på DTU undersøgte M0,5. 
Det er forudsat, at tagkonstruktionen er tung og udført af for 
eksempel teglsten. 

MATERIALER OG FORUDSÆTNINGER
Det forudsættes i beregningerne, at huset opføres med en kalk-
mørtel M0,5 og med en mursten med en trykstyrke på 27 MPa. 
Murstenen har en minutsugning på 1,25 kg/m2/min, hvorfor 
kohæsionen bliver 0,082 MPa, friktionskoefficienten bliver 1,0, 
og bøjningstrækstyrken om liggefugen vil være 0,04 MPa. I 
beregningerne forudsættes konstruktionen at høre til normal 
konsekvensklasse med tilhørende partialkoefficienter på ma-
terialernes styrker. Forudsætningerne er fundet i DTU projek-
tet[3] – murværk opmuret med type A sten – og i DS/INF 167, 
2. udgave.
Det forudsættes, at murværk har en stivhed, som er 375 gange 
murværkets trykstyrke. Dette resultat er dokumenteret i [5], 
hvortil der henvises. Alle vægge er forudsat udført som ½ 
stensvægge.
I beregningerne er vindpåvirkning forudsat svarende til på-
virkningen i et parcelhuskvarter, dvs. hørende til i terrænkat-
egori III. Det betyder et samlet regningsmæssigt vindtryk på 
0,743 kN/m2 svarende til et hastighedstryk på 0,45 kN/m2. 
Påvirkninger af konstruktionselementer benævnes i det ef-
terfølgende med præfiks Ed og er i graferne angivet med sort 
signatur.

VÆGGE
Murede vægge skal modstå belastninger fra flere forskellige 
kilder og skal bære lasten ved forskellige statiske principper. 
Murede vægge skal modstå lodret last fra egenlast af bygn-
ingen, nyttelast fra personer og naturlaster som fx snelast, og 
det sker ved søjlevirkning i væggen. Murede vægge skal også 
modstå  vandret påvirkning som ved belastning af for eksem-
pel vind. De vandrette påvirkninger optages som bøjning og 
for visse stabiliserende vægge også som skivevirkning. 
Tværbelastede vægge beregnes lettest ved hjælp af brudlin-
jeteorien. I [4] er en metode udviklet, som sammenlignet med 
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forsøg giver god overensstemmelse. Beregningsmetoden 
baserer sig på forskydning i diagonale brud i hjørnerne af de 
murede vægfelter og tillader ikke medregning af vandrette 
brudlinjer. Beregningerne foretages ud fra brudfiguren som 
vist nedenfor. Det antages, at vægten fra tagkonstruktionen 
giver en spænding i væggen på 0,03 MPa, hvilket svarer til 3,24 
kN/m2. Det bør sikres, at der fra fundamentet og op til rem-
men er opspændt trækbånd, så denne kraft kan etableres. Væg-
gen regnes som en kombinationsvæg, hvor bagmur og formur 
forbundet med bindere hjælpes i at overføre vindlasten til hen-
holdsvis loftskiven og terrændækket.

Figur 1. Murfelt som undersøges for lodret og vandret bæreevne.

Bæreevnen af det samlede murfelt, hvor mpx og mpy er be-
stemt iht. [4] bliver:

Bæreevnen af murpillen i midten bestemmes som:

Lasten, der afleveres fra væggene i facaden, føres af tagskiven 
til de stabiliserende vægge i huset – som regel vægge omkring 
køkken og toiletkerner – og til vægge uden huller i facaden. 
Disse vægge fører ved hjælp af skivevirkning lasten videre ned 
i terrændækket.

Skivevirkning beregnes ud fra anvendelse af Coulombs frik-
tionshypotese: 

Centralt i bygningen og i facaden vil lodrette laster skulle føres 
til husets fundamenter. Det sker som lodret tryk på husets væg-
ge. Styrken af en væg bestemmes under hensyntagen til sta-
bilitetsfænomener, dvs. effekter, hvor konstruktionselementer 
uden vandret påvirkning uvarslet bøjer ud vandret. 

 

t = 108 mm
l1 = 700 mm
l2 = 1000 mm
h = 2500 mm
h1 = 500 mm
h2 = 1200 mm
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Søjlebæreevne beregnes ud fra Ritter’s søjleformel:

De forskellige bæreevneudtryk er samlet i grafer nedenfor.

Bøjningspåvirkede vægge     Vægges skivebæreevne         Søjlebærevne

Figur 2. Bæreevnekurver. Til venstre ses bæreevnekurven for den tværbelastede 
væg. Beregningerne er udført ved at variere l3, defineret i Figur1. I midten ses be-
regningerne af den vandret påvirkede væg, som sikrer huset mod at vælte. Til højre 
ses den lodret bærende væg, hvor der er regnet med en µo = 0,3. Ønskes lasten 
øget fx i det bærende hovedskillerum er det naturligt at vælge anden stenkvalitet. 

Det ses af graferne ovenfor, at et facadeparti kan med 8 m 
mellem tværafstivende vægge modstå trykket fra vinden. At 
murværket kan modstå 10 kN/m som belastning fra tagkon-
struktionen og at der kan optages vandrette laster i 2 m væg-
stykker på 15 kN. Dette er feltstørrelser og belastninger som 
for almindelige parcelhuse er tilstrækkelige til at sikre styrke 
og stivhed.

OVERLIGGERE
Overliggere kan ikke iht. DS/EN 1996 udføres med ståltegl, da 
det som minimum kræver en mørtel med en trykstyrke på 2 
MPa. Derfor må overliggere udføres som stik, hvor buevirknin-
gen udnyttes til at bære lasten for tagkonstruktionen.  

Styrken af et stik kan eftervises efter følgende formler:

Stikket sikres mod at skride ud ved hjælp af Coulombs frik-
tionshypotese:

Hvor a = 500 mm (min. afstand mellem åbninger), REd er reak-
tionen fra stikket, og qEd er den lodrette last, som belaster stik-
ket.
Ovenstående bevirker, at man uden problemer og som vist 
nedenfor kan projektere med åbninger på 2 m i lysvidde (la). 
Der kræves i givet fald murpiller mellem åbningerne på min 
500 mm for at sikre mod udskridning af det murede stik, og 
der kræves ligeledes en højde over vinduet på min 388 mm. 
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Figur 3. Bæreevnekurver for et stik, hvor den lodrette last fra tagkonstruktionen 
er q, og de vandrette splitkræfter fra stikket er H.

KONKLUSION
De ovenstående beregninger viser, at man kan dokumentere 
styrkeforholdene for sten og luftkalkmørtel. Det betyder altså, 
at man vil kunne opføre et muret parcelhus med luftkalkmørtel 
– og leve op til gældende krav og standarder i det øjeblik disse 
beregningsmetoder implemteres i den gældende lovgivning. 
Det skal understreges, at beregningerne også viser, at det er en 
forudsætning, at bygningen opføres med murede skillevægge 
pr. ca. 8 m facade med henblik på vindafstivning, og at taget 
skal være tungt, således at bagmuren herigennem stabiliseres. 
Endelig viser beregningerne også, at vinduesåbninger skal 
mures med stik i stedet for overliggere, og det tyder måske alt i 
alt på en – også arkitektonisk – tilbagevenden til gode og gam-
le dyder – til en tradition og en byggeskik, som for en tid har 
været glemt, men som nu kan komme til ny ære og værdighed.

Artiklen er udarbejdet i samarbejde med Anders Nielsen, der 
har bidraget med nyttige kommentarer og tilføjelser. Anders 
Nielsen har desuden skrevet de to første artikler i serien. 
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