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Energieffektiv renovering av murade ytterväggar 

M. Molnár (talare) och J. Jönsson
LTH Konstruktionsteknik

Murade byggnader med ytskikt av tegel från perioden 1940-1975

• Ett bestånd med ytterväggsarea på uppemot 
80 millioner m2

• Många ur bevarandesynpunkt värdefulla 
miljöer 

• Låg energiprestanda (U-värden kring 0,6 – 0,8 
W/m2K)

• Högt fuktinnehåll när det inre skiktet består av 
lättbetong

• Frostskadat tegel och eroderade fogar

• Armeringskorrosion skadar teglet
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Renovering och förbättring av energiprestandan

• Tilläggsisolering med tjockputs kan 
vara en bra lösning om fasaden får 
ändras:
• Dock inte alltid möjligt, eftersom 

bevarandekrav kan väga tyngre

Bilder: Carl-Magnus Capener

• Alternativ:
• nytt tegelskal + förbättrad 

energiprestanda

Generellt om renoveringskonceptet i detta projekt

• Befintlig mur består av bärande 1 ½ stens 
tegelmurverk
• Den bärande inre murdelen på 1 sten har ofta 

uppförts med ordinärt tegel

• I det yttre fasadskiktet har man använt 
fasadtegel

• Det yttre, skadade tegelskiktet rivs
• I vissa scenarion kan även delar av det inre 

tegelskiktet rivas 

• Nytt tegelskal + ti l läggsisolering

Skadat yttre 
tegelskikt rivs
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Renoveringskonceptet - detaljer

• Det yttre fasadskiktet, som ofta har en tjocklek av 120 mm, 
rivs

• Kvarlämnad inre murdel förstärks, ti l l exempel genom 
ytförstärkning (metod visas längre fram i denna 
presentation)

• Tilläggsisolering med en tjocklek på 70-100 mm appliceras 
mot utsidan med 20-30 mm luftspalt mot nytt tegelskal

• Ett tegelskal med tjockleken 55 – 120 mm byggs upp med 
nytt eller återbrukat tegel

• Nödvändiga anpassningar
• Nytt upplag för tegelskalet

• Anslutningar mot taket

• Anslutningar vid fönster och dörrar

Förstärkning av murade väggar genom armering som läggs i putsen

• Finns viss internationell erfarenhet
• Förstärkning med epoxybundna glas- och kolfiber för att 

förbättra motståndet map. jordbävningslaster

• Begränsad erfarenhet av stålarmering som läggs i putsen

• I detta projekt undersöktes armeringsnät av stål 
som lades i  ett tjockare putsskikt. Förväntade 
fördelar jmf med epoxybundna system:
• Bättre brottseghet

• Bättre förväntad beständighet och brandmotstånd

• Beteendet studerades experimentellt och analytiskt 
hos vanliga, oarmerade väggar samt väggar med 
ytförstärkning
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Detaljer från labbstudien - försöksuppställning

Testrigg av 

HEA-profiler

Testvägg

39 skift högt=3000 mm

4 sten brett=1050 mm

Murningsrigg av 

VKR 120x60x5 

profiler

Tillverkning av väggarna

• Applicering av armering och puts på tegelväggarna

7

8



2019-02-08

5

Provning av tegelväggar med hydrauliskt kalkbruk (M0.5-serien)

• Vänster – de oarmerade väggarna kollapsar och blir ti l l en ”hög” av tegelbitar

• Höger - de armerade väggarna kollapsar inte, murbruket i  fogarna ”smulas” på den tryckta sidan

Resultat – förstärkningseffekt av ytarmering
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De viktigaste resultaten

• Den tekniska lösningen för att genomföra renoveringskonceptet fungerar

• Lastkapaciteten hos befintliga ytförstärkta väggar kan ökas med 50 – 100 %

• En större andel av lastkapaciteten kan utnyttjas hos de förstärkta väggarna
• Positiv effekt av att väggarna får ett segt brott

Slutsatser

• Det finns tekniska möjligheter till energieffektiviserande ingrepp i de bärande 
ytterväggarna, med bibehållet tegelskikt
• Byggnaden förändras dock, sett ur ett arkitektoniskt och bevarandeperspektiv - autenticitet 

• Energibesparingar på mellan 30-50 % möjliggörs på byggnadsnivå

• Den demonstrerade tekniken kan användas även i samband med nybyggnad
• Fortsättningsprojekt med inriktning mot energieffektiva murade väggar som kan användas vid 

byggande av småhus, skolor och kommersiella lokaler, 2018-2021

• Tunnare bärande ytterväggar behöver utvecklas – mer utrymme til l  isolering utan att ytterligare öka 
väggtjockleken

• Fler murverksmaterial och förstärkningstekniker

• Energibesparingspotential på byggnadsnivå 20-30 %
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Samhällseffekter, möjligheter, hinder

• Ytterligare en teknisk möjlighet har skapats för att kombinera renovering av 
byggnadsskalet med energieffektivisering
• Hur nå ut ti l l  fastighetsägare? En svår grupp att engagera i  FoU-projekt

• Lättare att komma fram genom tekniska konsulter och entreprenörer?

• Ett stort bestånd kan energieffektiviseras
• Stor energibesparingspotential på en aggregerad nivå

• Behovet av större ingrepp i tegelfasader kommer att öka, allteftersom fasadernas tekniska kondition 
försämras med stigande ålder

• Hinder på vägen
• Höga kostnader för större ingrepp - utveckla effektiva och arbetarvänliga sätt att ta bort skadat 

tegelskikt (robotrivning?)

• En mer balanserad diskussion behövs om vad som är värt att bevara

Fortsättningsprojekt - Energi- och resurseffektiva murade väggar

• Användning vid byggande av småhus, skolor och kommersiella lokaler

• Tunnare bärande ytterväggar behöver utvecklas – mer utrymme till isolering utan att 
ytterligare öka väggtjockleken

• Fler murverksmaterial och förstärkningstekniker

• Energibesparingspotential på byggnadsnivå 20-30 %
• Press på murverksindustrin att utveckla teknik som ger mer energi - och resurseffektiva byggnader

• 11 aktörer deltar som samfinansiärer
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Tack för att ni lyssnade!

Mer läsning:
Projektrapport: Förstärkning av murade väggar genom ytarmering av stålnät (TVBK-

3069
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