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Förord 

E2B2 Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende är ett program där akademi 
och näringsliv samverkar för att utveckla ny kunskap, teknik, produkter och tjänster.  

I Sverige står bebyggelsen för cirka 35 procent av energianvändningen och det är en samhällsutmaning 
att åstadkomma verklig energieffektivisering så att vi ska kunna nå våra nationella mål inom klimat 
och miljö. I E2B2 bidrar vi till energieffektivisering inom byggande och boende på flera sätt. Vi 
säkerställer långsiktig kompetensförsörjning i form av kunniga människor. Vi bygger ny kunskap i 
form av nyskapande forskningsprojekt. Vi utvecklar teknik, produkter och tjänster och vi visar att de 
fungerar i verkligheten.  

I programmet samverkar över 200 byggentreprenörer, fastighetsbolag, materialleverantörer, 
installationsleverantörer, energiföretag, teknikkonsulter, arkitekter etcetera med akademi, institut 
och andra experter. Tillsammans skapar vi nytta av den kunskap som tas fram i programmet.   

Energieffektiv renovering av massiva murade ytterväggar med omfattande frost- och korrosions-
skador är ett av projekten som har genomförts i programmet med hjälp av statligt stöd från 
Energimyndigheten. Det har letts av Miklós Molnár, Lunds tekniska högskola och har genomförts i 
samverkan med Karling Fasad AB, Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening, Tegelmäster AB, 
Tomas Gustavsson Konstruktioner AB, Wienerberger AB samt Weber Saint Gobain Byggprodukter AB.  

I projektet studeras och utvecklas renoveringsteknik för massiva murade ytterväggar, där det yttre 
tegelskiktet har drabbats av omfattande frost- och korrosionsskador. Renoveringskoncept som 
innebär att teglet återskapas i fasaderna analyseras i samverkan med projektörer, entreprenörer och 
materialleverantörer. Speciellt studeras en teknik för förstärkning av de befintliga ytterväggarna 
genom armering av putsen. De studerade renoveringskoncepten bedöms kunna förbättra 
ytterväggarnas energiegenskaper så att väsentliga besparingar i energianvändning kan uppnås. 

 

Stockholm, 29 mars 2018  

 

Anne Grete Hestnes, 

 

Ordförande i E2B2 

Professor vid Tekniskt-Naturvetenskapliga Universitet i Trondheim, Norge 

Rapporten redovisar projektets resultat och slutsatser. Publicering innebär inte att 
E2B2 har tagit ställning till innehållet. 
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Sammanfattning 

Murade byggnader från perioden 1940-1975 utgör idag en värdefull del av byggnadsbeståndet. 
Tegelskalet i byggnader med massiva murade ytterväggar, i aktuellt fall fullmursväggar med 
tjockleken 250-360 mm, kan uppvisa omfattande skador orsakade av frost och armeringskorrosion. 
Utvändig tilläggsisolering med puts är ett gångbart alternativ då byggnadens utseende får förändras. 
Om detta inte är önskvärt, kan invändig tilläggsisolering tillämpas. Invändig tilläggsisolering kan dock 
medföra oönskade effekter som minskad användbar yta, kondensbildning i gränsskiktet mellan 
befintlig vägg och tilläggsisolering samt förhöjd risk för frostskador och mikrobiell påväxt på 
fasadteglet.  

I detta projekt undersöktes renoveringskoncept som kan tillämpas då det är önskvärt att behålla tegel 
som fasadmaterial. Grundidén går ut på att det skadade tegelskiktet rivs, varefter den kvarvarande 
väggen vid behov förstärks genom ytarmering. Förstärkning genom ytarmering, som studerades mer 
ingående genom laboratorietester inom projektet, utfördes i form av att ett armeringsnät av stål lades 
in i ett putsskikt som påfördes väggen. Laboratorieförsöken och de efterföljande utvärderingarna 
visade att förstärkningseffekten uppgick till mellan 30–100 % samtidigt som väggarna fick ett segt 
brott, vilket är positivt i sammanhanget.  

I nästa steg i renoveringen förses den kvarvarande väggen med tilläggsisolering som appliceras på 
väggarnas utsida. Tilläggsisoleringen kan bestå av mineralull i en tjocklek på mellan 70 – 100 mm. 
Slutligen byggs ett nytt tegelskal med nytt eller återbrukat tegel. När åtgärden kombineras med byte 
till moderna treglasfönster, finns potentialen att minska energianvändningen med uppemot 50 %.  

I sin enklaste form kräver renovering enligt de föreslagna koncepten inte någon förstärkning av 
byggnadens grund. Anpassningar behöver dock göras vid fönster- och dörranslutningar samt vid 
mötet mellan yttervägg och takfot. De förstärkta väggarna kan möjliggöra att den befintliga byggnaden 
byggs på med ytterligare våningsplan. 

 

 

Nyckelord: renovering, murade ytterväggar, frostskador, korrosionsskador, förstärkning, ytarmering, 
tilläggsisolering. 
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Summary 

Buildings consisting of structural masonry built during the period 1940-1975 constitute a valuable 
part of the Swedish building stock. Massive clay brick masonry envelopes in the mentioned stock can 
be affected by extensive frost and corrosion damage. External thermal insulation in combination with 
render can be a viable renovation alternative if the architecture of the facades can be changed. If this 
option is not desirable, renovation by internal thermal insulation can be a choice. Internal thermal 
insulation can, however, be afflicted with disadvantages such as loss of useable area, condensation at 
the wall-insulation interface, increased probability of frost damage in the clay bricks and 
microbiological growth.  

In the present project energy renovation concepts implying retention of the outer brick layer were 
studied. The governing idea is that the damaged clay brick leaf is removed, after which the remaining 
wall is strengthened if this is necessary. As strengthening method, externally bonded (EB) steel-grid 
was studied in a laboratory experimental programme. Strengthening by EB steel-grids consists in 
application of a reinforced render layer on one or both sides of the wall. The experiments and analyses 
show that the load bearing capacity of the walls can be increased by 30-100 %. It was further found 
that use of EB steel-grids changed the failure mode of the walls from brittle to ductile, which is 
beneficial in order to increase the design value of the load bearing capacity. 

In the next step of the renovation, the outer side of the wall is provided with a layer of thermal 
insulation. Suitable thermal insulation can consist of a layer of 70-100 mm mineral wool. Adding 
thermal insulation in this proportion, combined with replacement with modern energy efficient 
windows, has the potential to lower energy usage of the renovated building by up to 50 %. Finally, a 
new clay brick leaf is erected using newly produced or recycled bricks.  

In its most basic form, energy renovation according to the presented concept does not require any 
strengthening of the buildings’ foundation. Adjustments has however to be carried out at window and 
door connections as well as at the wall-roof interface. Strengthening of the walls constitutes an 
opportunity to build additional storeys on top of the existing building.  

 

 

Keywords: renovation, masonry envelope, frost and corrosion damage, strengthening, thermal insulation. 
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1 Inledning och bakgrund 

1.1 Bakgrund 
Byggnader uppförda med bärande stommar av murverk från perioden 1940-1975 utgör idag en 
värdefull del av det svenska byggnadsbeståndet. De aktuella byggnaderna är uppskattade på grund av 
bland annat deras tekniska enkelhet, robusta byggnadsteknik och arkitektoniska kvalitéer, se bild 1. 
Byggnader med fullmurar från den aktuella perioden anses vara värdefulla även ur ett antikvariskt 
perspektiv och inom byggnadsvården pågår en uppvärdering av detta byggnadsbestånd, se till 
exempel skriften Modernismens tegelfasader, av Tägil med flera, Förlaget Arkus, 2011. Med tanke på 
dagens och morgondagens skärpta krav på effektiv energihushållning är dock den här typen av 
byggnader undermåliga. I lägen med rikliga mängder slagregn kan det dessutom förekomma att 
fullmurade ytterväggar är fuktiga, vilket kan ge dåligt inomhusklimat.  

 

 

Bild 1. Flerbostadshus med fullmurad yttervägg från 1950-talet, bostadsområdet Kobjer i Lund. 

 

Murade fasaders utsatthet för klimatfaktorer kan ofta avspegla sig även i form av frostskador i teglet, 
vittring av fogarna samt sprickbildning som orsakas av korroderande armering. Renovering av 
murade fasader med korrosionsskador kan genomföras genom fokuserade insatser som innebär 
borttagning av korroderande armering och efterlagning av fogarna. Beskrivning av problemet samt 
lämpliga reparationsmetoder presenteras i skriften Reparation av murade fasader med korrosions-
skador, av Gustavsson med flera, Svensk Byggtjänst, 2017.  
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Förekomst av frostskadat tegel i större delar av en fasad tyder på att teglets motståndskraft mot 
omväxlande frost-tö cykler kan ha nått en kritisk gräns. Processen startar ofta i fasadens mest 
slagregnsutsatta delar, såsom murkrön samt hörn, för att allteftersom sprida sig även mot mindre 
utsatta delar av fasaden. Frostskadade tegelstenar kan bytas ut, men upprepade byten av skadade 
tegelstenar blir både ineffektivt och dyrt i ett längre perspektiv.  

Byggnader med fasader som drabbats av omfattande frost- och korrosionsskador kan åtgärdas genom 
till exempel tilläggsisolering med efterföljande putsning. Erfarenheter av att använda den här typen av 
renoveringsmetod presenteras i bland annat rapporten Energieffektivisering av miljonprogrammets 
flerbostadshus genom beständiga tilläggsisoleringssystem, av Molnár med flera, Lunds tekniska 
högskola, 2013. I situationer då en förändring av fasadernas arkitektoniska gestaltning inte är 
önskvärd, kan renovering genom invändig tilläggsisolering tillgripas. Invändig tilläggsisolering 
förbättrar ytterväggens energiprestanda, men åtgärden medför samtidigt nackdelar som förlust av 
boyta och förhöjd risk för kondensation i gränsskiktet mellan befintlig vägg och tilläggsisolering. 
Vidare försämras fukt- och värmeförhållandena för det yttre tegelskiktet med accelererande 
nedbrytning som resultat. Följaktligen måste invändig tilläggsisolering rimligtvis kombineras med 
byte av det yttre tegelskiktet. 

1.2 Förslag till nya renoveringskoncept 
Utgångspunkten i detta forskningsprojekt är att analysera och testa ett antal renoveringskoncept för 
fullmurade tegelväggar. Koncepten möjliggör en förbättring av fullmurade ytterväggars energi-
prestanda utan att tegel ersätts som fasadmaterial samtidigt som man undviker nackdelarna 
förknippade med invändig tilläggsisolering.  

Tre renoveringskoncept studeras med avseende på förbättring av energiprestandan, den tekniska 
genomförbarheten samt gestaltnings- och bevarandeaspekter. Speciell uppmärksamhet ägnas åt de 
tekniska möjligheterna att förstärka murverket genom så kallad ytförstärkning, en åtgärd som bedöms 
kunna skapa förutsättningar för applicering av tjockare skikt av tilläggsisolering och eventuell 
påbyggnad med ytterligare våningsplan. De tre renoveringskoncepten består av: 

1. Rivning av det yttre, skadade tegelskiktet bestående av fasadtegel, eventuell förstärkning av 
kvarstående väggdel, tilläggsisolering från utsidan och avslutningsvis uppförande av ett 
tegelskal med nyproducerat eller återvunnet tegel. 

2. Rivning av både det yttre tegelskiktet och delar av den inre bärande tegelväggen, enkel- eller 
dubbelsidig ytförstärkning, i övrigt som i koncept 1).  

3. Ersättning av ytterväggen med ett tunt, förstärkt bärande skal av blockmurverk, i övrigt som i 
koncept 1) och 2). 

De tre koncepten visas i figur 1.  

Frågeställningar som bedömdes vara viktiga att studera och analysera i samband med utarbetandet 
av de föreslagna renoveringskoncepten omfattar:  

• Möjligheter att förstärka väggarna efter den partiella rivningen. 
• Nödvändiga anpassningar av grundläggningen samt av anslutningarna vid fönster och dörrar. 
• Gestaltnings- och bevarandeaspekter. 
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Även själva arbetsprocessen vid den partiella rivningen, förstärkningen och återuppbyggnaden av den 
tilläggsisolerade väggen är frågor som måste beaktas. 

1.3 Ytförstärkning av murade väggar – kunskapsläget 
Ytförstärkning innebär att armeringsnät av stål, glasfiber eller kolfiber bäddas in i ett lager av 
höghållfast puts eller betong som appliceras på murverkets ena eller båda sidor. Ytarmering har 
huvudsakligen använts för att förbättra murade konstruktioners motståndskraft mot 
jordbävningslaster.  

 

 a)           b) 

                                                                         

 c)                 d) 

Figur 1. Renoveringskoncept. a) Befintlig mur; b) Renoveringskoncept 1; c) Renoveringskoncept 2; d) 
Renoveringskoncept 3. 
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Ytarmering har visat sig förbättra både bärförmågan och brottsegheten hos skjuvväggar, det vill säga 
hos väggar som belastas av horisontella laster i sitt eget plan och som därmed väsentligt bidrar till att 
byggnader kan motstå jordbävningar (Papanicolaou med flera 2011, Valluzzi med flera 2014 och Lin 
med flera 2014). Motsvarande positiva effekter när det gäller ökad bärförmåga och förbättrad 
brottseghet uppnås även för vertikalt bärande väggar (Bernat med flera 2013). 

Mycket av utvecklingen inom området ytförstärkning har fokuserat på användning av textilarmering. 
Fördelarna med textilarmering är låg vikt och enkel inbäddning i putsen. I vissa fall används lim för att 
fästa textilarmeringen mot väggarna. Till textilarmeringens nackdelar räknas skadekänsligheten för 
mekanisk åverkan, till exempel avsågning i samband med reparationer, oklart brandmotstånd samt 
ökad risk för nedbrytning i alkalisk miljö som finns i icke karbonatiserad puts eller betong.  

För att undvika nämnda risker med användning av textilarmering, inriktades undersökningarna i 
nuvarande projekt till förstärkning med hjälp av stålnät. 

1.4 Projektets målsättningar 
Till projektets huvudsakliga målsättningar hör att: 

• Utvärdera tre koncept för energi- och yteffektiv renovering av fullmurade ytterväggar på ett 
sätt som möjliggör en sänkning av byggnadens energianvändning med upp till 50 %. 

• Ta fram tekniskt underlag som belyser tekniska och gestaltningsmässiga aspekter 
förknippade med de studerade renoveringskoncepten. 

• Utvärdera möjligheterna att öka murade väggars bärförmåga och brottseghet genom 
ytförstärkning. 

• Sprida resultaten till yrkesgrupper involverade i renovering såsom konsulter, entreprenörer, 
materialleverantörer och fastighetsägare. 

1.5 Projektdeltagare 
Projektet genomfördes vid Lunds tekniska högskola, avdelningen för konstruktionsteknik, av 
forskarna Miklós Molnár (projektledare), Johan Jönsson och Erik Gottsäter samt labbteknikern Per-
Olof Rosenkvist. Projektet genomfördes i samarbete med industrin, representerad av företagen 
Karling Fasad AB, Sveriges Murnings- och putsentreprenörförening (SPEF), Tegelmäster AB, 
Wienerberger AB, Tomas Gustavsson Konstruktioner AB samt Weber Saint Gobain Byggprodukter AB. 
Speciellt tack riktas till Tomas Gustavsson/TG Konstruktioner, Lena Högberg/Tyréns, Åke 
Nordström/WSP, Krister Nyman/Leca Sverige AB samt Bill Hermansson/f.d. Svensk Leca för deras 
synpunkter på de föreslagna renoveringskonceptens genomförbarhet samt frågor som rör gestaltning 
och bevarande av kulturellt värdefulla byggnader. 
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2 Genomförande 

Projektet genomfördes i form av två arbetspaket: 

• Analys av olika renoveringskoncept 
• Undersökning av ytförstärkt murverk 

Därtill genomfördes insatser för att sprida projektets resultat och underlätta nyttiggörandet i det 
praktiska byggandet. 

2.1 Analys av olika renoveringskoncept 
Tre grundkoncept togs fram och analyserades i projektet med avseende på teknisk genomförbarhet, 
förändring i energiprestanda och övriga aspekter som till exempel arkitektonisk gestaltning och 
ekonomi. Arbetet genomfördes i form av egna analyser i arbetsgruppen på LTH i kombination med ett 
samtal med tekniska konsulter och andra experter inom området murat och putsat byggande. Alla 
tillfrågade konsulter och materialtillverkare hade minst fem års, ofta mycket längre, yrkeserfarenhet 
inom murat och putsat byggande. En av de tekniska konsulterna är specialiserad på renovering av 
byggnadsverk med antikvariskt skyddsvärde. Värdefulla kommentarer har erhållits från medlemmar 
i Föreningen tungt murat och putsat byggande. 

2.2 Undersökning av ytförstärkt murverk 
Arbetet genomfördes som en kombination av experimentellt arbete i LTHs konstruktionslabb samt 
efterföljande analys och framtagning av beräkningsanvisningar för ytförstärkt murverk.  

Undersökningen genomfördes genom att murade väggar med måtten 3000*1000*120 mm 
(höjd*bredd*väggtjocklek) utsattes för excentrisk vertikallast tills brott inträffade eller väggarnas 
maximala lastkapacitet uppnåddes, se figur 2.  

  

Figur 2. Provrigg med detalj över upplaget i underkanten. 
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Fyra vägguppsättningar undersöktes – murar av oförstärkt murverk uppförda med svagt (M0.5) 
respektive starkt murbruk (M10) samt motsvarande med murar som förstärktes genom ytarmering. 
Ytarmeringen påfördes genom att ett stålnät med maskvidden 40 mm lades in i ett cementrikt 
putsbruk (CS IV) av 30 mm tjocklek. Ytarmering påfördes på den dragna sidan av murarna, se figur 3.  

 

    

a)                                           b)                                             c)                                       d) 

Figur 3. a)Vertikalsektion genom ytförstärkt tegelvägg; b) Grundning; c)Monterat och fixerat stålnät; 
d) Putsen kompakteras. 

  

Kompletterande undersökningar genomfördes för att bestämma murverkets och den ytförstärkande 
putsens hållfasthet, styvhet och krympning. Resultaten från den experimentella undersökningen 
analyserades och en anvisning för beräkning av ytförstärkt murverks bärförmåga togs fram. En mer 
fullständig redovisning av arbetet redovisas i LTH-rapport av Jönsson och Molnár 2018 samt 
konferensartikel av Molnár med flera 2018.  

Stöd till genomförandet av den experimentella undersökningen har erhållits från deltagande 
materialtillverkande företag. I analysdelen har värdefulla råd och kommentarer erhållits från 
deltagande konsultföretag samt från medlemmar i Föreningen tungt murat och putsat byggande. 

2.3 Informations- och resultatspridning 
Aktiviteter för att sprida och nyttiggöra projektets resultat har bestått i presentationer på två möten 
med Föreningen tungt murat och putsat byggande som representerar konsulter, materialtillverkare, 
fasadentreprenörer och husbyggare. Projektets resultat presenterades och nyttiggörandet 
diskuterades på en LTH-workshop. Resultatspridning sker även genom projektrapport TVBK 3069 
som tillgängliggörs på Lunds universitets publikationsplats samt artikel till 10th International 
Masonry Conference som äger rum i Milano i juli 2018, Molnár m.fl. 2018. Ytterligare artiklar planeras 
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under 2018 – en för publicering i den vetenskapliga tidskriften Construction and Building Materials, 
en annan i populärvetenskaplig tidskrift (Bygg & teknik eller Husbyggaren).  

Information om de studerade renoveringskoncepten kommer att läggas in i den nystartade 
informationskanalen, Informationscentrum för hållbart byggande, www.ichb.se, som drivs av 
Boverket samt Nationellt renoveringscentrum. Information om de framtagna renoveringskoncepten 
kommer även att läggas in i kommande utgåva av skriften ”Renovering av murade fasader med 
korrosionsskador” (utgåva två utgiven 2017). En dialog kommer att initieras med Boverket för att 
underlätta användning av ytförstärkt murverk genom lämpliga skrivningar i de svenska 
konstruktionsreglerna fastställda i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av 
europeiska konstruktionsstandarder (EKS 10)  
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3 Resultat 

3.1 Analys av renoveringskoncepten 
Av de tre studerade renoveringskoncepten bedöms koncept 1 respektive 2 ha störst potential att 
förverkligas ur ett praktiskt perspektiv.  

I fallet med koncept 1 omfattar rivningen enbart det yttre skiktet vilket ofta består av 120 mm 
fasadtegel. Detta yttre tegelskikt är ofta förankrat till den övriga väggen genom fyra till fem tegelstenar 
per kvadratmeter, som har murats i förband genom så kallade koppstenar. I övrigt skiljs det yttre 
tegelskiktet från övriga muren av ett tunt skikt av murbruk. Denna typ av vägguppbyggnad underlättar 
rivningen, eftersom putsskiktet mellan fasadteglet och övriga väggen fungerar som en svaghetszon.  

Kvarlämnad murdel efter rivningen av fasadteglet förväntas i normalfallet ha en tjocklek på 250 mm. 
Bärförmågan i en sådan vägg kan ofta vara fullt tillräcklig för att ta hand om förekommande laster. Det 
innebär att en förstärkning av den kvarvarande murdelen sannolikt inte behövs. För att säkra bra 
lufttäthet i den renoverade väggen, kan ett tunnare putsskikt påföras till exempel genom sprutning. I 
förekommande fall måste väggen förstärkas. Arbetsgången beskrivs i avsnitt 1.2.  

Värmeisolering i form av mineralull kan påföras i en tjocklek av mellan 70 till 100 mm. Den renoverade 
ytterväggens U-värde sjunker då från cirka 1,1 till 0,3 W/m2K. Hänsyn bör dock tas till värmeförluster 
vid fönster och dörrar samt på grund av förankringen, vilket gör att man i medeltal kan räkna med ett 
U-värde på 0,4 W/m2K. Med tanke på renoveringens omfattning i övrigt kommer beställaren sannolikt 
bestämma sig för att även byta till nyare typer av treglasfönster. Energianvändningen i ett normalstort 
flerbostadshus eller kontor kan därför gå ner med mellan 30 till 50 % tack vare renoveringen av 
ytterväggarna.  

I nästa steg uppförs en skalmur med en tjocklek på mellan 55 till 120 mm. Nyproducerat tegel används 
som basvariant. Återbruk av teglet från det rivna tegelskiktet förväntas vara svårt på grund av att 
många tegelstenar sannolikt skadas i samband med rivningen. En del stenar kommer även att vara 
frostskadade och därmed olämpliga för återbruk som fasadtegel. 

Byggnadstekniska anpassningar som krävs vid tillämpning av detta renoveringskoncept är 
förstärkning av byggnadens grundläggning, eftersom den nya skalmuren hamnar längre ut i fasaden. 
Vidare behöver nya anslutningar skapas vid fönster, dörrar samt vid mötet mellan den nya skalmuren 
och taket. För att inte förändra byggnadens arkitektoniska uttryck, bör fönstren flyttas utåt i fasaden. 

Om val av ersättningstegel, murbruk samt fogtyp görs med omsorg och renoveringen genomförs med 
höga krav på den yrkesmässiga skickligheten finns goda förutsättningar för att den renoverade 
byggnaden inte förändrar stadsbilden. Betraktat ur ett kulturhistoriskt bevarandeperspektiv leder 
dock en renovering enligt beskrivet koncept till en förvanskning av byggnadens äkthet. Betraktat ur 
detta senare perspektiv, skulle alltså den renoverade fasaden lika gärna kunna gestaltas på ett helt 
annat sätt. Renoveringskonceptet bör därför inte användas i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse där 
byggnadernas gestaltning förväntas vara i samklang med deras byggnadstekniska utformning. 
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Vid tillämpning av koncept 2 genomförs ett mer omfattande ingrepp i ytterväggen. I första steget rivs 
skiktet av fasadtegel på samma sätt som i koncept 1. Därutöver rivs även en del av den bärande inre 
murdelen, vilket tekniskt sett kan vara mer utmanande än rivningen av fasadskiktet. 

Den delvisa rivningen av den bärande inre murdelen försvagar ytterväggen, vilket kräver att 
förstärkningsåtgärder sätts in innan rivningsarbetena påbörjas. Som en tillfällig förstärkningsåtgärd 
under renoveringen bör lasterna på berörda väggar etappvis växlas av. Ytterväggen kan förstärkas 
permanent genom ytförstärkning som appliceras på insidan av väggen. I båda fallen måste aktuella 
laster och bärförmåga bedömas av konstruktör med adekvata yrkeskunskaper. Planeringen av 
rivningens olika etapper bör ske i direkt samarbete mellan ansvarig konstruktör och bygg- eller 
fasadentreprenör. 

Den delvisa rivningen kan förslagsvis ske genom uppsågning av vertikala slitsar av lämpligt djup följt 
av bortbilning av murverket på den bärande väggens utsida. Det bedöms att det är tekniskt möjligt att 
ta bort uppemot hälften av murtvärsnittet. Den kvarlämnade murdelen, som efter den partiella 
rivningen i normalfallet kommer att ha en tjocklek på mellan 120 till 150 mm, förstärks på utsidan 
genom ytförstärkning. 

Ytförstärkningsarbetet genomförs genom att putsbruk av lämplig kvalitet påförs med hjälp av 
putsspruta i flera efterföljande skikt, med manuell komprimering mellan påföringarna. Ett 
armeringsnät av stål fixeras på föreskrivet inbäddningsdjup med hjälp av skruvstift, muttrar och 
brickor. Ytterligare puts påförs genom sprutning och efterföljande komprimering, tills föreskriven 
tjocklek erhållits. 

Tilläggsisolering, återuppbyggnad av det yttre tegelskiktet samt utformning av nya anslutningar vid 
fönster, dörrar och vid taket sker på samma sätt som i samband med koncept 1. En fördel som uppnås 
tack vare den mer omfattande rivningen är att grunden inte behöver kompletteras med ett nytt upplag 
för skalmuren. Arkitektoniska och kulturhistoriska överväganden som togs upp i samband med 
tillämpning av koncept 1 är aktuella även i detta fall. 

Renovering enligt koncept 3 bedömdes medföra så pass omfattande ingrepp i det befintliga 
byggnadsskalet att dess tillämpning inte är sannolik i verkliga renoveringsprojekt. 

3.2 Förstärkning av väggar 
Labbförsöken med fullskaleväggarna indikerar att ytförstärkning genom stålnät som bäddas in i 
cementrik puts kan ge en ökning av vertikalbelastade väggars bärförmåga med mellan 30 till 100 
procent. Förstärkningseffekten blev minst, cirka 30 %, för väggarna byggda med svagt murbruk (M0,5) 
och högst, cirka 100 %, för väggarna byggda med starkt murbruk (M10). 

En ytterligare positiv effekt av ytförstärkningen var att väggarna fick ett utpräglat segt brott. Detta 
resultat kontrasterar skarpt mot de oförstärkta väggarnas beteende, som karakteriserades av ett 
utpräglat sprött brott – väggarna kollapsade utan förvarning när en spricka slog upp i närheten av 
halva vägghöjden. De förstärkta väggarna gick aldrig till brott i ordets egentliga mening – väggarna 
kunde flyttas bort från provriggen utan att en enda sten lossnade. Figur 3 visar vertikallasten i 
förhållande till väggarnas transversella utböjning vid halva vägghöjden.   
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Figur 3. Vertikal last som funktion av transversal utböjning vid väggarnas mitthöjd för väggar byggda 
med svagt murbruk (M0.5). 

 

Labbförsöken visade även att krympningen hos det förstärkande putsskiktet har negativ inverkan på 
väggarnas bärförmåga, vilket förklaras av att en del av murverkets tryckkapacitet tas i anspråk av 
krafter orsakade av putsskiktets krympning. Försök genomförda med det svagare murverket visade 
en minskning i bärförmåga som uppskattas till cirka en tredjedel av väggarnas tryckkapacitet. 
Motsvarande minskning i tryckkapacitet för det starka murverket uppskattas till cirka 10 %.  

 Med de experimentella resultaten som grund togs anvisningar fram för beräkning av de ytförstärkta 
väggarnas kapacitet med avseende på samtidig normallast och moment. En beräkningsgång som idag 
är allmänt etablerad för analys av bärförmågan hos armerade betongtvärsnitt användes. Bra 
överensstämmelse erhölls mellan testresultaten och beräkningarna när effekterna av putsens 
krympning samt de så kallade andra ordningens effekter som uppträder i slanka väggar och pelare 
beaktades. Konsulter involverade i renoveringsarbetet kan använda den här typen av 
interaktionsdiagram för att beräkna de ytförstärkta väggarnas bärförmåga.  

Eftersom det experimentella underlaget är förhållandevis begränsat, rekommenderas viss försiktighet 
när det gäller tillämpning av ytförstärkning under omständigheter som väsentligt avviker från de som 
gällde i denna studie. Ett tänkbart exempel på väsentligt avvikande omständighet är mycket tunnare 
putsskikt som skulle kunna äventyra armeringens förankring i putsen.  
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4 Diskussion 

4.1 Energibesparingsaspekter 
Enligt uppskattningar redovisade i Gustavsson m.fl. 2017, finns i Sverige drygt 80 miljoner 
kvadratmeter tegelfasader som uppfördes under perioden 1940–1975, varav uppskattningsvis en 
tredjedel uppfördes med fullmurade ytterväggar. Utöver nämnt bestånd finns även ett stort bestånd 
av tegelbyggnader med fullmurade ytterväggar från tidigt 1990-tal. Allteftersom tegelbyggnaderna 
från 1900-talet åldras, aktualiseras beständighetsproblemen i fasaderna. Miljontals kvadratmeter 
tegelytterväggar kan därför under de kommande decennierna komma att behöva genomgå omfattande 
renovering.  

Föreslagna koncept har potentialen att sänka massiva murade ytterväggars U-värde med uppemot 65 
% medan besparingarna i uppvärmningsenergi uppskattas till uppemot 50 % per renoverat objekt. 
Ytterligare besparingar i energianvändning är möjligt om linjeförluster vid fönster- och 
dörranslutningar kan minskas. En möjlig åtgärd för att uppnå det kan vara att utforma anslutningarna 
med smalare halvstens- eller kvartsstenstegel, så kallad pettring. En annan möjlighet är att dilatera 
skalmurens anslutning mot den inre murdelen och fylla mellanrummet med mineralull eller foamglas. 
En minskning av U-värdena med uppemot 75 % skulle på detta sätt kunna uppnås.  

Renoveringskoncepten som har studerats i detta projekt är inriktade på fall då tegelfasaderna befinner 
sig i ett tillstånd av avancerad nedbrytning och där tegel ska behållas som fasadmaterial efter en 
eventuell renovering. Som basalternativ kan en renovering inriktas på att ersätta det skadade 
tegelskiktet med ett byggnadstekniskt sett identiskt skikt. Renovering enligt detta alternativ skulle 
vara både omfattande och kostsam, utan att förbättra vare sig energiprestandan eller innemiljön. 
Bedömningen görs att många fastighetsägare skulle i den aktuella situationen överväga någon form av 
förbättring av ytterväggarnas energiegenskaper. 

4.2 Utveckling av ytförstärkningstekniken 
De genomförda försöken visar att ytförstärkta väggars kapacitet för samtidigt verkande normallast 
och moment kunde ökas med upp till 100 %. Den förhållandevis låga ökningen i lastkapacitet som 
konstaterades för väggar byggda med svagt murverk, cirka 30 %, sätts i samband med krympkrafterna 
som utvecklas i det i efterhand påförda förstärkande putsskiktet. Följaktligen förväntas användning av 
svagare putsbruk kunna ge upphov till lägre krympkrafter och därmed till en mer begränsad förlust 
av tryckkapacitet hos murverket. Användning av svagare putsbruk skulle vidare vara positivt även ur 
miljösynpunkt, eftersom lägre bindemedelsinnehåll i putsbruket ger minskad användning av cement 
och kalk, vars tillverkning kräver mycket energi och ger höga koldioxidutsläpp. Andra parametrar vars 
justering bedöms ha potential att optimera förhållandet mellan materialanvändning och 
förstärkningseffekt är putsens tjocklek samt mängden armering. 

I de genomförda försöken förstärktes väggarna på den sidan där dragspänningar skulle uppstå, en 
omständighet som kunde styras av vald försöksuppläggning. En yttervägg utsätts i vanliga fall för 
omväxlande tryck- och dragbelastning, vilket pekar mot att dubbelsidig förstärkning kan behövas i 
praktiska fall. Det förväntade resultatet av en dubbelsidig ytförstärkning i förhållande till en enkelsidig 
sådan är större bärförmågeökning och ännu bättre brottseghet. 
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4.3 Samhällsrelevans 
Med tanke på att Sverige har ett stort byggnadsbestånd med murade fasader och beståndet bedöms 
ha stort framtida renoveringsbehov, levererar det genomförda projektet förslag på praktiska 
renoveringskoncept. Föreslagna renoveringskoncept har även en betydande energirelevans.  

Diskussioner har under projektets gång förts med konsulter och andra industriaktörer med 
expertkunskap inom området murat och putsat byggande. Bedömningarna från dessa aktörer är att 
föreslagna renoveringskoncept är praktiskt genomförbara och har god potential att lösa problem 
kopplade till beständighet, innemiljö och energiprestanda. Det har samtidigt framhållits att ingrepp i 
det aktuella beståndet måste göras först efter nogsamma avvägningar mellan förbättringar av å ena 
sidan teknisk- och energimässig karaktär och å andra sidan risken för att kulturhistoriskt viktiga 
värden kan förvanskas. 

4.4 Framtida forskning, nyttiggörande och utbildningsinsatser 
Under projektets genomförande har frågor dykt upp som skulle behöva undersökas i framtida 
forskningsprojekt, såsom: 

• Uppstår det några väsentliga skillnader om murade väggar förses med dubbelsidig 
ytförstärkning jämfört med enkelsidig ytförstärkning? Frågan kan undersökas genom en 
kombination av analyser och experimentell verifiering. 

• Hur kan ytförstärkning utföras på ett sätt som optimerar förhållandet mellan å ena sidan 
materialanvändning och arbetsinsats och å andra sidan uppnådd förstärkningseffekt? Frågan 
kan undersökas genom en kombination av analyser och experimentell verifiering. 

• Hur kan beräkningsmetoden presenterad i detta projekt utvidgas till att omfatta ett bredare 
spektrum av materialkombinationer och utformningar av förstärkningen? Kan undersökas 
genom huvudsakligen experimentellt arbete. 

• Vilka möjligheter finns för återbruk av delvis frostskadat tegel? Kan undersökas genom 
huvudsakligen experimentellt arbete. 

• Vilka möjligheter finns för att använda den utvecklade förstärkningstekniken för att förbättra 
energiprestandan hos murade småhus? Kräver utredningar och experimentellt arbete.  
 

En förutsättning för resultatens nyttiggörande är spridning av kunskap om renoveringskonceptens 
möjligheter. Bedömningen görs att kunskapsöverföring till tekniska konsulter, fasadentreprenörer 
samt fastighetsförvaltare spelar en viktig roll. En svårighet i sammanhanget är att tekniska konsulters 
och fastighetsförvaltares kunskaper om murat byggande generellt sett är begränsade. Undervisning i 
murverkskonstruktion på svenska ingenjörsutbildningar upphörde på 1980-talet. Det finns därför ett 
behov av att återetablera den här typen av undervisning på ingenjörsutbildningarna. Det finns vidare 
ett behov av fortbildningskurser i murverkskonstruktion riktade till yrkesverksamma tekniska 
konsulter och fastighetsförvaltare, där även renovering av tegelbyggnader och tegelfasader ingår.  



 

 

 

19 

ENERGIEFFEKTIV RENOV ERING AV M ASSIV A MUR ADE YTTERV ÄGG AR  

5 Publikationslista 

Projektet har resulterat i en konferensartikel och en teknisk rapport. Konferensartikeln har lämnats 
in till den internationella konferensen 10th International Masonry Conference, som kommer att hållas 
i Milano mellan den 9–11 juli 2018: 

• M. Molnár, J. Jönsson, E. Gottsäter, - Experimental study of masonry walls strengthened with 
externally bonded steel-grid under eccentric axial compressive loading. Proceedings of the 
10th International Masonry Conference, Editors G. Milani, A. Taliercio and S. Garrity, Milan, 
Italy, July 9-11, 2018. (Submitted). 

Resultaten från projektets experimentella del har dokumenterats i en teknisk rapport: 

• J. Jönsson och M. Molnár, - Förstärkning av murade väggar genom ytarmering av stålnät. 
Rapport TVBK-3069, Lunds tekniska högskola, ISBN 978-91-87993-08-4, 2018. 

Rapporten ger en detaljerad presentation av laboratoriestudiens genomförande och resultat. 
Rapporten innehåller även en anvisning för dimensionering av ytförstärkta väggars bärförmåga i 
brottgränstillståndet.  
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