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Forord

I perioden fra omkring 1850 og indtil ca. 1950 er der i Danmark op-
ført en stor bygningsmasse i murværk i form af især boligejendomme. 
Denne bygningsmasse indeholder mange arkitektoniske kvaliteter, 
men kan have behov for at blive ombygget, så boligernes størrelse og 
funktionalitet svarer til nutidige beboeres forventninger. 

Ved ombygning af eksisterende ejendomme skal nugældende krav 
til de bærende konstruktioners sikkerhed være opfyldt. Denne an-
visning beskriver, hvordan det for disse ejendomme er muligt at be-
stemme de styrkeegenskaber af murværket, som indgår i sikkerheds-
vurderingen. Anvisningen omhandler ikke forståelsen af murværks-
konstruktionernes statiske virkemåde. Anvisningen er baseret på et 
forskningsarbejde, som er rapporteret i SBi 2015:02, Eksperimen-
tel og teoretisk undersøgelse af ældre murværks styrkeegenskaber 
(Hansen & Pedersen, 2015).

Anvisningen er udarbejdet af seniorrådgiver Erik Steen Pedersen 
og seniorforsker Klavs Feilberg Hansen, begge fra Statens Bygge-
forskningsinstitut ved Aalborg Universitet. Seniorkonsulent Poul D. 
Christiansen fra Teknologisk Institut har bidraget i forbindelse med 
eksperimentel bestemmelse af murværks styrkeegenskaber, mens 
professor John Dalsgaard Sørensen, Institut for Byggeri og Anlæg, 
Aalborg Universitet, har støttet de statistiske vurderinger. 

Fagfællebedømmelse er udført af civilingeniør, ph.d. Lars German 
Hagsten.

Viden om murværkets tilstand i eksisterende ejendomme skyldes 
et samarbejde med entreprenørfirmaet Altan.dk, som har muliggjort 
en undersøgelse af murstenene i en række ejendomme fra perioden 
1871-1948 i forbindelse med etablering af nye altaner.

Udarbejdelsen af anvisningen er fulgt af: 

 – Birgitte Dela Stang, Alectia (tidligere Grundejernes Investerings-
fond)

 – Søren Meyer, Grundejernes Investeringsfond
 – Kurt Manthey Larsen, Københavns Kommune
 – Gert Kronkvist, Københavns Erhvervsakademi
 – Carsten Pedersen, Dansk Byggeri 
 – Peter Thorup, Esben Kirkegaard Rådgivende Ingeniører a/s
 – Lars Zenke Hansen, Alectia.
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Arbejdet med anvisningen er finansieret af Grundejernes Investerings-
fond og udført som et samarbejdsprojekt mellem Teknologisk Institut 
og Statens Byggeforskningsinstitut.

Alle parter takkes for deres bidrag til anvisningen og for godt sam-
arbejde.

Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet
Afdelingen for Byggeri og Sundhed
December 2014

Niels-Jørgen Aagaard
Forskningschef
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Indledning

I perioden fra omkring 1850 og indtil ca. 1950 er der i Danmark opført 
et betydeligt antal murede etageejendomme. Hovedparten af murene i 
disse ejendomme er massive og muret med kalkmørtel. 

I sidste halvdel af 1800-tallet indførtes krav til udformningen af murede 
vægge i etageboligbyggeriet i København og i de større byer. Murpiller i 
facader, dvs. murværket mellem vinduesåbningerne, i københavnsk bolig-
byggeri er massive og normalt mellem 1½- og 3½-sten tykke, se figur 1.
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Figur 1. Lodret snit i facader på københavnsk etageboligbyggeri med angivelse af tykkelser 
på murpiller i stenlængder efter byggelovene af 1856, 1871 og 1889. Murpartier under vinduer 
(brystningsblændinger) er 1/1-sten tykke. Efter (Engelmark, 1983).
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Hovedskillevægge er typisk 1/1-sten tykke i normaletager og 1½-sten 
tykke i kælderetage. Indvendige, murede vægge er massive og grund-
murede fra fundament.

Byggeteknikken i de tidligste ejendomme er blandt andet beskrevet 
i SBI-rapport 142, Københavnsk etageboligbyggeri 1850-1900 (En-
gelmark, 1983) og Dansk Byggeskik – Etagebyggeriet gennem 150 år 
(Engelmark, 2013). Detaljerede beskrivelser af ældre, muret byggeri 
findes på hjemmesiden www.danskbyggeskik.dk. 

Efter 2. Verdenskrig er en del ældre, murede etageejendomme revet 
ned, fordi de har været i for dårlig stand. Eksisterende ejendomme kan 
være i god kvalitet både arkitektonisk og i byggeteknisk forstand, men 
kan have behov for tilpasning til nutidens krav. Det kan for eksempel 
være etablering af altaner, sammenlægning af mindre lejligheder, ud-
nyttelse af loftrum til beboelse eller tilføjelse af ekstra etager, se figur 2.

En forudsætning for at kunne foretage disse ændringer på et sik-
kert grundlag er kendskab til murværkets styrkeegenskaber.

Figur 2. Eksempel på tagetage, der er udnyttet til beboelse og i den forbindelse har fået etable-
ret kvist og altan.

Ejendommene er opført efter datidens forskrifter, som for murværkets 
vedkommende primært har bestået i krav til murenes tykkelser for de 
forskellige etager, se figur 1. Der har ikke været krav til murværkets 
styrkeegenskaber, som derfor ikke har været kendte. 

Det er estimeret, at op mod 700 teglværker omkring år 1900 årligt 
producerede ca. 500 millioner teglsten til datidens byggeri (Engelmark, 
1983). Murstens egenskaber er afhængig af de lokale lerforekomster og 
af fremstillingsmetoden herunder æltning, formning og brænding. Ved 
brændingen giver jernholdige lerlag røde sten, mens kalkrige forekom-
ster giver gule sten. Flamsten er gule mursten med rødlige flamme-af-
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tegninger fra brændslets svovl. Se eventuelt SBI-anvisning 35, Teglpro-
dukter (Statens Byggeforskningsinstitut, 1956).

For at kunne bedømme sikkerheden af ældre murværk efter nu-
gældende regler er det nødvendigt at kende styrkeegenskaberne. Da 
styrkebegrebet ikke har været anvendt, da bygningerne blev opført, og 
mursten er fremstillet på mange forskellige teglværker, foreligger der 
ikke forhåndsviden om styrken af konkrete mursten.

Styrkeegenskaberne må derfor bestemmes ved prøvning af ud-
tagne dele af murværket.

Viden om det eksisterende murværk er søgt indsamlet i forbindelse 
med etablering af nye altaner. Nye altaner placeres som regel ud for 
et vindue, som omdannes til en dør, ved at brystningen under vinduet 
fjernes. Murværket i brystningen, der er en 1/1- eller 1½-stensmur, 
har imidlertid vist sig så godt som umulig at udtage, uden at fuger og 
sten falder fra hinanden. Dette skyldes, at kalkmørtel, som anvendes i 
denne type byggerier, er meget svag. Som følge heraf er det kun mu-
ligt at få enkeltsten og mørtelstumper som grundlag for bestemmelsen 
af murværkets styrkeegenskaber. Vurderingen af styrkeegenskaber er 
derfor foretaget på et indirekte grundlag, som er nærmere beskrevet i 
SBi 2015:02, Eksperimentel og teoretisk undersøgelse af ældre mur-
værks styrkeegenskaber (Hansen & Pedersen, 2015). 




