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HOLDBARHED OG NEDBRYDNING AF MURVÆRK



LOV OG ATF FOR MURVÆRK 
UDFØRELSE OG HOLDBARHED

o BR18 bygningsreglement (lov)

o Nationale annekser NA

o Supplerende vejledning DS/INF 167 

(ny udgave på vej)

DANSK

o Konstruktionsnormer, Eurocode 6 Murværk

o EN 1996-2 Designbetragtninger, valg af materialer og udførelse

- Anneks A Mikroeksponering

- Anneks C Valg af materialer

o Byggevareforordning CPR (lov)

Generelle bestemmelser for CE-mærkning af byggevarer

o Produktstandarder (CE-mærkning), deklaration af holdbarhed

EUROPÆISK 



DEFINITIONER

o Fra EN 1996-2

+ fugt og vand

Passiv 



DEFINITIONER

o Fra EN 1996-2

+ fugt og vand
+ frost/tø

Salt, NaCl

”kemi”, sulphater



VANDPÅVIRKNING

o MX2.1, MX3.1: fugt

o MX2.2, MX3.2: kraftig vandpåvirkning

Tagudhæng: 
Væggen kan normalt antages at være beskyttet, når a/h er 0,15 
eller større. Terræn har dog også betydning. 
Figur:  Byg-erfa: Eksponeringsklasser – bestemmelse i projekteringsfasen (21) 19 09 03



MX4

o Murværk placeret i det skraverede område i fig. 1 skal anses 

for eksponeringsklasse MX4.

o Derudover må specifikke forhold vurderes; f.eks.

- tøsaltning af gangarealer

- særlig udsat beliggenhed direkte til kyst eller havn

- salte fra bygningens anvendelse, f.eks. svømmehal

o Kan medføre at murværket må betragtes som MX4.

SALTPÅVIRKNING



HIERARKI AF 
EKSPONERINGSKLASSER

o Fra MX1 til og med MX3.2 er der tale om et hierarki.

o Deklaration af f.eks. MX3.2 indebærer, at materialet 

er holdbart i alle eksponeringsklasser fra MX1 op til 

og med MX3.2.

o MX4 og MX5 skal derimod ikke opfattes som 

”inklusive MX1 til MX3.2”.

o Definér eksponeringsklasse som f.eks. MX3.1 + MX4
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BYGNINGSDESIGN OG PLACERING

o Facader er typisk MX3.1 eller MX3.2 

(frost/tø + fugt eller kraftig vandpåvirkning)

o Højt placeret og udsat murværk = MX3.2

o Jo mere vandpåvirket – jo højere risiko for  

frostskader og misfarvninger

o Skadesbillede – ofte markant forskel på facader!

o Landskabsklasse og orientering

o Vest og syd er regn og vind!

o Læ fra andre bygninger, landskab og beplantning?



BYGNINGSDESIGN OG PLACERING

o Bygningsdesign: detaljerne styrer vandet!

o Murkroner og flugtende (intet) udhæng er 

meget udsatte detaljer

o Vær bevidst om brugen af gesimser og recesser

o Alger og mos gør ikke skade på murværk

(men kan være symptomer på fugt/skade)

o Materialevalg – mørkfarvning af lyse sten

o Murværk i terræn



BYGNINGSDESIGN 

o Afledning af vand; til siden i hulmur eller ud til facaden

ÅBNINGER I FACADEN



TIDENS BETYDNING

o Tegl er yderst farvestabilt i sig selv

o Udvaskning af opløselige salte fra tegl og mørtel

o Luftforurening, som også kan bindes i udfældet gips 

(kendes fra gult murværk som sortner)

o Biofilm, dvs. begroning med alger, mos etc. 

o Patinering følger murværkets form og detaljer

o Detaljer bryder store flader op og slører uens farver

PATINERING



VALG AF BYGGESTEN

o F0, F1, F2 test af frostfasthed – eller erfaring

o S0, S1, S2 angiver indhold af opløselige salte – IKKE 

saltbestandighed!

o Der findes ingen test for saltbestandighed

o Deklaration MX3.1 og MX4: Murstenen/elementet er 

salttolerant, men er ikke frostfast ved kraftig vandpåvirkning. 

o Deklaration MX3.2 og MX4: Murstenen/elementet er både 

salttolerant og frostfast ved kraftig vandpåvirkning.

o Deklaration MX3.2: Murstenen/elementet er frostfast ved 

kraftig vandpåvirkning, men holdbarhed over for salte eller 

sulfater er ikke deklareret.



GULE OG RØDE TEGLSTEN

o Det har været almindeligt opfattet, at mursten deklareret 

til MX4 (salt) også var holdbare i MX3.2 (fugt og frost).

o Men i praksis kan nogle mursten være salttolerante (MX4) 

uden at have en god frostfasthed (MX3.2). 

o Det er producenternes ansvar at deklarere holdbarhed. 

Kan deklarere pba. test (frostfasthed) eller erfaring 

(frostfasthed, saltbestandighed)

o Danske erfaringer: Gult tegl er salttolerant

o Blødstrøgne sten er generelt frostfaste (under 

forudsætning om tilstrækkelig brænding)

Bispebjerg Bakke. Realdania. 



VALG AF MØRTEL

o Ingen prøvningsmetode 

for muremørtler

o Vejledning i EN 1996-2, anneks B

o Severe, Moderate, Passive 

(Aggressiv, Moderat, Passiv)

o Danske producenter deklarerer 

ofte iht. eksponeringsklasser

o Deklaration gælder efter opførelse 

og afbinding af mørtel



VALG AF MØRTEL

o Generel vejledning gives kun 

for receptmørtler

o Holdbarheden påvirkes 

også af leveringskoncept: 

o Tørmørtler generelt holdbare end 

do. baseret på kalktilpaset vådmørtel



PUDSMØRTEL

o Generel vejledning gives kun for receptmørtler

o Skema baseret på erfaring (bindemiddelindhold)

o Skelner ikke mellem MX3.2, MX4 og MX5

o Skemaer på www.mur-tag.dk



STÅLKOMPONENTER I MUR

o Kommende udgave af DS/INF 167



STÅLKOMPONENTER I MUR
IKKE I BERØRING MED MØRTEL



SÆRLIGE TILTAG

o Materialeadskillelse og ventileret hulrum bag facade

o Ventilation – mindst 30 mm hulrum

o Åbne studsfuger over murpap

o Åbne studsfuger under murpap, dog ikke ved vinduer!

o I sommerperioden, bidrager til udtørring

o Udtørring sker ind mod mur – dvs. udblomstringer/ 

misfarvninger er ”usynlige”

o Figur:  Byg-erfa: Eksponeringsklasser – bestemmelse i 

projekteringsfasen (21) 19 09 03



SÆRLIGE TILTAG

o Murværk under terræn

o Vil typisk henstå opfugtet - mørkfarvning

o Fugtspærre mod opstigende grundfugt +

o Fugtspærre over sokkel i murværk

o Normalt regnes murværk under terræn i MX5

o Beskyt mod sulphater – ingen kontakt med terræn

o Figur:  Byg-erfa: Eksponeringsklasser – bestemmelse i 

projekteringsfasen (21) 19 09 03



o Dobbelt fugtspærre bør anvendes ved MX3.2

SÆRLIGE TILTAG



TJEKLISTE

o Undersøg ydre miljø, terrænklasse / læ, nærhed til hav

o Bygningsdesign og –orientering. Vest og syd giver mest vand

o Udhæng, bygningshøjde, detaljer

o Fastlæg MX-klasse. Husk hierarki af eksponeringsklasser (MX1-MX3.2 + MX4 + MX5)

o Suppler evt. med særlige tiltag

o Materialevalg, materiale klassificering

o Fugtspærre

o Stålkomponenter og –søjler, vælg korrekt C-klasse



HVIS DU VIL VIDE MERE

o DS/INF 167 (Dansk Standard)

o Mørtelnotat (mur-tag.dk)

o www.de10bud.dk

o www.mur-tag.dk


