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1 INDLEDNING 
 

Det almene boligbyggeri har stået for en betydelig del af de murede boligbyggeri i Danmark. 

Tidligere har interessen for at bevare de værdier, der ligger i det murede byggeri, været begrænset 

til de mere monumentale byggerier i form af kirker, slotte og herregårde. Denne interesse har nu 

spredt sig til de murede boligbyggerier. 

KULTURARV OG VÆRDIER 

Inden for de seneste år er de arkitektoniske værdier og den kulturarv, der ligger i det murede 

boligbyggeri, kommet til at spille en rolle, når vi vurderer, hvordan vi bevarer disse værdier, 

samtidig med at vi fastholder bygningernes brugsværdi og udvikler dem til tidssvarende boliger. 

BÆREDYGTIGT ENERGIFORBRUG 

De stadig mere synlige klimaforandringer udfordrer vores energi- og materialeforbrug og kræver, at 

vi hele tiden har fokus på at spare på energiforbruget - også i vore ældre ejendomme. I de ældre 

murede byggerier støder vi på en udfordring, når det gælder om at kombinere energirenovering og 

bevaring af bygningernes arkitektoniske og kulturelle værdier. Det er denne udfordring, som dette 

projekt tager udgangspunkt i. 

fsb har med dette beskedne forsøgsprojekt gjort nogle vigtige erfaringer, som kan inspirere andre 

til at tænke i samme baner, når murede byggerier fra 1940´erne og 1950´erne skal 

energirenoveres.  

 

DEMONSTRATIONSPROJEKT – DET FÆRDIGE RESULTAT 

   
FACADE                MURVÆRK                           HJØRNE  
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IDÉEN BAG PROJEKTET 

Ideen bag projektet var at finde en metode til at energirenovere facaderne på ældre murede 

byggerier, der står i blankt murværk, samtidig med at man bevarer det arkitektoniske udtryk med 

den værdi det har for kulturarven. 

 

VALGET ER EN UDVENDIG LØSNING 

Vi valgte at arbejde med en udvendig løsning af følgende grunde: 

 Det eliminerer kuldebroer – også dem, der ikke elimineres ved indvendig isolering. 

 Det optager ikke boligareal i de ofte i forvejen små boliger. 

 I modsætning til indvendig isolering risikerer man ikke at skabe en situation, hvor der kan 

opstå skimmelsvamp bagved eller under konstruktionen. 

 

METODENS FORDELE 

Metoden er et alternativ til en traditionel skalmur uden på den eksisterende mur. 

Fordelene er følgende: 

 Den nye mur fremstår med patina og højere æstetiske kvaliteter. 

 Der arbejdes med en mindre murtykkelse, hvilket resulterer i et mindre klodset udtryk. Dette 

forhold kan have stor betydning, hvor der ikke er meget plads til udvidelse af facaden. 

 Anvendelse af eksisterende mursten giver større bæredygtighed via stor CO₂-besparelse 

 Pga. den slankere mur skabes et bedre lysindfald ved døre og vinduer. 

 

 

TRADITIONEL LØSNING MED NY SKALMUR MED NYE STEN OG LODRET 
DILATATIONSFUGE MED ELASTISK FUGEMASSE UDFØRT I 2012. DET NYE MURVÆRK AFVIGER TYDELIGT 

FRA DET ORIGINALE OG SER PÅKLISTRET UD. 
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PROJEKTETS BAGGRUND 

Ideen til projektet startede i 2010, hvor Danakon fik tildelt en videnkupon af Forsknings- og 

Innovationsstyrelsen til projektet ’Udvendig efterisolering af ældre murede ejendomme’. 

Videnkuponen blev indløst hos Teknologisk Institut, og der blev udarbejdet en rapport, der 

beskriver de tekniske løsninger til udvendig efterisolering af ældre murede byggerier med 

udgangspunkt i fsb´s afdeling Kantorparken. Erik Møller Arkitekter blev i 2011 koblet på projektet 

som arkitektonisk rådgiver. 

 

I oktober 2013 ansøgte fsb Københavns Kommunes pulje til demonstrationsprojekter vedr. 

energirenovering af almene boliger om finansiering af demonstrationsprojektet. 

I februar 2014 modtag fsb tilsagn fra kommunen om en medfinansiering på 75 % af projektet. 

Herefter indgik fsb aftale med Danakon a/s om teknisk rådgivning og efterfølgende entrepriseaftale 

med Murersvendenes A/S.  

Selve arbejdet blev udført fra juli til september 2014. 

København 3. juni 2015 

 

  



 

Side 7 af 37 
 

2 ORGANISATION & EJENDOMMENS DATA 
 

BYGHERRE 
fsb 

Rådhuspladsen 59 

1550 København V 

Projektleder Claus Olsen, mail co@fsb.dk 

 

TOTALRÅDGIVER & INGENIØR 
Danakon a/s 

Taastrup Hovedgade 22 

2630 Taastrup 

Ingeniør Peter Halkjær, mail ph@danakon.dk 

 

ARKITEKT 
Erik Møller Arkitekter a/s 

Flæsketorvet 75 

1711 København V 

Arkitekt Morten Ørsager, mail mo@ema.dk 

 

ENTREPRENØR 
Murersvendenes Aktieselskab 

Ejby Industrivej 80 

2600 Glostrup 

Murermester Bent Granum, mail bg@masas.dk 

 

LEVERANDØR 
Gamle Mursten 

Skotlandsvej 16 

5700 Svendborg 

Direktør Claus Juul Nielsen, mail claus@gamlemursten.dk  

 

EJENDOMMENS DATA 
Afd. 01-43 Tingbjerg I 

Tingbjerg Ås 1 

2700 Brønshøj 

Opførelses år: 1955 - 1958 

Art: 3-etages boligblokke med 383 boliger 
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Arkitekt: Steen Eiler Rasmussens Tegnestue         

  

mailto:co@fsb.dk
mailto:ph@danakon.dk
mailto:mo@ema.dk
mailto:bg@masas.dk
mailto:claus@gamlemursten.dk
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3 RESUMÉ OG DET VIDERE FORLØB 

 

RESUMÉ 

Projektet er udført som et demonstrationsprojekt på én enkelt gavl i boligafdelingen Tingbjerg. 

Gavlen ligger Tårnhusstræde 24, 2700 Brønshøj.  

 

 
ADRESSEN ER AFMÆRKET AF DEN GULE RING. 

 

Der er afprøvet arbejdsmetoder for: 

 Afskrælning af det yderste lag mursten på massive mure med vurdering af tidsforbrug. 

 Etablering af ny sokkel til den udvidede gavlmur. 

 Transport og mekanisk afrensning af gamle mursten hos Gamle Mursten i Hedehusene. 

 Isolering og montage af nye murbindere efterfulgt af traditionel opmuring. 

 Forlængelse af tag. 

 

Der er også gennemført et antal følgearbejder: 

 Nedrivning af eksisterende kældertrappe 

 Udgravning og støbning af ny kældertrappe 

 Reetablering af mekaniske anlæg. 

 

Renoveringsmetoden er ca. 44 % dyrere end en traditionel ny skalmur, men denne prisforskel kan 

antageligvis gøres mindre ved større renoveringer. 
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Det samlede resultat er en efterisoleret gavl, der fremstår med alle de oprindelige arkitektoniske og 

kulturarvsværdier samt med de samme stoflige kvaliteter, som i det oprindelige byggeri. I 

lejlighederne bag den isolerede gavl vil beboerne opleve en markant nedgang i energiforbrug til 

opvarmning. Samtidig vil de få et bedre indeklima, da risikoen for skimmelsvamp er betydeligt 

formindsket. 

 

Arbejdet har vist, at renoveringsmetoden er meget velegnet også ved anvendelse af nye 

erstatningssten.  

 

DET VIDERE FORLØB 

Landsbyggefonden vil modtage erfaringerne fra forsøgsprojektet med henblik på at udvide 

projektet til at omfatte hele den gamle del af Tingbjerg, som via en helhedsplan skal have isoleret 

gavlene. Hermed vil der opstå et langt større erfaringsgrundlag i forhold til brugen af metoden i 

praksis. 

Ligeledes modtager Almennet og GI undersøgelsesresultaterne med henblik på at formidle dem 

videre i deres medlemskredse. 

Efter endt afrapportering og den øvrige kommunikationsindsats er det ønsket at udvide forsøget til 

at omfatte en fuld boligblok, således at også facader med døre og vinduer indgår. Først da kan 

renoveringsmetodens fulde potentiale afgøres.              

4 ARKITEKTONISK VURDERING 
Forud for demonstrationsprojektet blev en række emner defineret som udfordringer, som projektet 

havde til formål at belyse og finde løsninger på: 

 
Facadeudtryk 

 
At den renoverede gavl kommer til at fremstå med samme variation i farve, 
struktur og stoflighed. 
 

 
Videreførelse 
af den 
historiske 
værdi 

 
At facadernes historiske værdi videreføres. Facaderne på Tingbjerg har et 
specielt udtryk, som er skabt ved at facadestenene er muret op med bagsiden 
udad. Dette betragtes af projektets parter som en meget vigtig værdi for 
bebyggelsen, både æstetisk og kulturhistorisk. 
 

 
Krav til nye 
tegl 

 
At nye tegl så vidt muligt skal være standardsten, som allerede findes på 
markedet. 
 

 
Sokkel 

 
At den renoverede gavl får samme sokkelløsning med rulleskifte som den 
eksisterende facade. 
 

 
Dilatationsfuge 

 
At sammenbygning mellem nyt og eksisterende murværk gennemføres uden 
lodret dilatationsfuge. 
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FACADEUDTRYK  

For at genskabe facadeudtrykket renses de eksisterende sten - både kopper og hele sten. Forud 

for projektet var det forventet, at op mod 75 % af de eksisterende sten kunne genbruges. Et af de 

grundlæggende spørgsmål var, antallet af nye sten, der kunne blandes ind i murværket, før gavlen 

fremstod som en gavl i nye sten frem for en renoveret gavl. 

Blandingsforholdet endte i demonstrationsprojektet med at blive ca. 50 % nye sten og 50 % 

rensede sten: At der kun blev brugt 50 % rensede sten var noget lavere end forventet og skyldes, 

at man forud for rensningen af murstenene ikke havde defineret præcist, hvornår en sten rent 

æstetisk er egnet til genbrug.  

Stenenes patina (herunder skår) er med til at give karakter til det overordnede facadeudtryk. 

Holdningen hos projektets parter var, at stenene skulle genbruges enten som løber eller kop, så 

længe der ikke er skår på stenens front, som er så dybe, at hullerne (stenene er mangehulsten) 

bliver synlige. Denne vurdering bygger på en registrering af de øvrige facader i Tingbjerg, hvor 

man kan observere, at flere tegl har skår fra opførelsen. Derfor er konklusionen, at den renoverede 

facade ikke vil have flere sten med skår, end de eksisterende facader, da der iblandes nye sten. 

Gamle Mursten, som stod for afrensning af stenene, er en forretning, der skal leve op til et højt 

kvalitetsniveau, for at kunne konkurrere med nye tegl. Det betyder, at sten med skader ofte 

kasseres eller anvendes til andre formål (fx bagmur). 

Succeskriteriet for renseprocessen var ikke på forhånd præciseret mellem de forskellige aktører 

(rådgivere, murere og Gamle Mursten). Derfor blev der tilbageleveret færre sten end forventet efter 

renseprocessen. Dette blev først 'opdaget', da genopmuringen af gavlen var i gang. Det var derfor 

ikke muligt at ændre på blandingsforholdet (50/50), da facaden ellers ville skifte karakter halvvejs 

oppe. Det blev derfor besluttet at færdiggøre facaden, for derved at teste, om en genbrugsrate på 

50 % er tilstrækkeligt til at opnå det ønskede facadeudtryk. 

Konklusionen er, at man ved kun 50 % genbrug opnår en renoveret facade med stor variation i 

farve og struktur. Man kan godt se, at facaden er renoveret, og at facaden har et lidt andet udtryk, 

men facaden har en klar sammenhæng med bygningens øvrige facader, og helheden er bevaret. 

Ved brug af metoden på Tingbjergs andre gavle er forventningen at der vil blive brugt op mod 75 % 

genbrugsmursten. Det vil særligt forbedre fremgangsmådens CO2 regnskab, men vil også forbedre 

den samlede økonomi lidt. 

VIDEREFØRELSE AF DEN HISTORISKE VÆRDI 

Facaderne i Tingbjerg har et specielt udtryk, som er skabt ved, at facadestenene er muret op med 

bagsiden udad. Det giver bebyggelsen et markant udtryk med stor både æstetisk og kulturhistorisk 

betydning. 

På baggrund af dette blev det meget tidligt besluttet, at valget af nye sten skulle træffes ud ønsket 

om at gentage historien. Det blev gjort ved at finde en sten, som ikke er dyr og specieldesignet til 
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opgaven, men en billig maskinsten, hvor bagsiden bruges som forside. Det var præcis som arkitekt 

Steen Eiler Rasmussen gjorde ved opførelsen af Tingbjerg. 

                           

   
EKSISTERENDE: FACADE            MURVÆRK   HJØRNE 

   

NYE MURSTEN 

Ud over det kulturhistoriske bestod valget af sten af en række æstetiske overvejelser. De 

eksisterende tegl har skrå 'brændemærker', som giver facaderne et skråt mønster, der løber 

diagonalt på facaderne. 

EKSISTERENDE FACADE

 

                                  FINGERAFTRYK              BRÆNDEMÆRKE                          SÆTTEMÆRKE                    SKÅR 

Stenene har 'sættemærker' fra det underlag, som stenene har ligget på under produktionen. På 

facaderne i Tingbjerg er disse mærker meget karakteristiske og opfattes tydeligt, når man står tæt 
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på facaden. Dette ekstra detaljelag opfattes som en kvalitet. Herudover har en del sten fingeraftryk 

fra de arbejdere, der har flyttet på stenene inden brænding. Det opfattes ligeledes som en 

kulturhistorisk værdi, som fortæller om en tid, hvor murstenen var et industrialiseret og 

masseproduceret produkt, men håndteret af menneskehænder. 

 

                             

    SÆTTEMÆRKE 

I dag er det er muligt at specialdesigne en sten, der ligner de gamle og derved genskabe de 

karakteristika, som er på de eksisterende sten. Prisen vil dog være høj og derved urealistisk set i 

relation til projektets overordnede mål om at holde prisen så lav som mulig. De nye sten skulle 

derfor vælges ud fra følgende kriterier:  

- Stenene skulle være billige standard maskinsten  

- Stenene skulle have samme farvetone 

- Stenene skulle have skrå 'brændemærker' på bagsiden 

- Stenene skulle have 'sættemærker' fra produktionen 

Det lykkedes at finde en sten hos Wienerberger (RT 201), som opfylder alle kriterier. 

'Sættemærkerne' er ikke identiske med de eksisterende, men kan i princippet genskabes, ved at 

omstille produktionen, hvis mængden der skal produceres er stor nok. Det vil formodentlig ikke 

have større indvirkning på prisen, men det blev besluttet ikke at ændre på de nye stens udtryk. 

Dels fordi det strider imod den oprindelige idé om, at de nye sten skal være en standardvare, men 

også ud fra den betragtning om, at de nye sten har et andet detaljelag end de eksisterende sten. 

Det vil igen formidle en historie om, at denne gavl er renoveret, og at man her kan aflæse to 

forskellige produktionsmetoder. 
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RENOVERET FACADE, HVOR STENENES DETALJER SES. EKSISTERENDE FACADE. 

GAVL OG FACADE VIL FREMSTÅ MERE ENS, NÅR FACADEN OMFUGES MED SKRABEFUGE LIGESOM PÅ DE 

RENOVEREDE GAVLE. 

 

SOKKEL 

De eksisterende sokler er udført som standerskifte i hårdtbrændte sten, som er ført under terræn. 

Soklen optager terrænets niveauspring og skaber en fin og meget præcis overgang mellem mur, 

landskab og belægninger. Dette udtryk skulle genskabes, og opbygningen af den renoverede gavl 

blev derfor projekteret og udført, så gavlens sokkel flugter med de tilstødende facaders sokkel. 

Visuelt skaber denne detalje sammenhæng mellem den renoverede gavl og de øvrige facader. 
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NYRENOVERET HJØRNE 

 
EKSISTERENDE HJØRNE 

 

METODENS ANVENDELSE PÅ ANDRE BEBYGGELSER 

Er metoden egnet til at blive gennemført på andre bebyggelser? 

Projektgruppen mener ikke, at der findes et entydigt svar på ovenstående spørgsmål. Hver enkelt 

bebyggelse har sin egen identitet, sit eget udtryk og sin egen historie, både i sin helhed og helt ned 

i detaljen. Man bør derfor lave en helhedsvurdering, hvor alle væsentlige parametre bliver vurderet. 

Før man går i gang med at renovere 

Det er dog projektgruppens opfattelse, at ønsket om historisk ægthed og ærlighed over for 

bebyggelsernes oprindelige kvaliteter kan etableres i mange bebyggelser. I Tingbjerg var det 

sokkeldetalje, genbrugsrate, valg af nye sten, og udførelse af dilatationsfuge, som viste sig at være 

afgørende for at opnå et godt resultat. På andre bebyggelser kan det være andre parametre, som 

er udslagsgivende. Derfor opfordrer vi til, at bygherre, arkitekt og ingeniørrådgivere bruger de 

nødvendige ressourcer på at gennemtænke hele projektforløbet forud for beslutningen om, 

hvorvidt metoden er egnet i det enkelte projekt. 

VÆRDISÆTNING AF BEBYGGELSEN FØR RENOVERING 

Som en del af beslutningsgrundlaget for et energirenoveringsprojekt som dette anbefales det at 

både de æstetiske og kulturhistoriske værdier i bebyggelsen kortlægges. Det vil sikre, at man fra 

begyndelsen er opmærksom på præcis, hvad der giver karakter og er vigtigt for bygningens 

fremtidige udtryk og identitet. Denne værdianalyse bør indeholde en kulturhistorisk vurdering, hvor 

bebyggelsen sidestilles med andre lignende bebyggelser, og hvor eventuelle bevaringsværdier 

beskrives. Alt i alt vil en sådan værdianalyse mere præcist sætte rammerne for, hvorledes 

grundlæggende værdier kan bevares. 

METODENS ANVENDELIGHED 

Metoden er mest anvendelig på bebyggelser med få facadedetaljer. Den er specielt egnet til 

fritliggende stokbebyggelser, hvor ændringer på facaderne ikke vil påvirke facademotivet, der 
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dannes af flere bygninger. Metoden kan også anvendes på tættere liggende bebyggelser. I de 

tilfælde er det dog en forudsætning, at metoden kan gennemføres uden at fremrykke formuren. 

Metoden er ikke relevant på unikke fredede og bevaringsværdige bygninger. Den er i højere grad 

egnet til bebyggelser, hvor murværket som helhed skaber identitet for hele bebyggelsen, og hvor 

det ikke er detaljerne, der skaber værdi. En overordnet vurdering er derfor, at de danske 

modernistiske murede byggerier fra 1940'erne og 1950'erne er de mest velegnede set ud fra et 

arkitektonisk perspektiv. 

Ved en helhedsvurdering bør også økonomiske og ressourcemæssige overvejelser vægtes. 

Denne metode er dyrere, end hvis man blot opmurer en ny isoleret formur med nye sten - i hvert 

fald på det stadie, hvor denne metode er afprøvet og udviklet indtil nu. På sigt vil metoden måske 

vise sig at være konkurrencedygtig, hvis den optimeres, og hvis det fx bliver mere rentabelt at 

genbruge byggematerialer frem for at producere nyt. Metoden er derfor et muligt valg, når 

bygningens arkitektur rummer værdier, som vil gå tabt ved at etablere en formur med nye sten, og 

hvor en ekstra anlægningsomkostning virker rimelig for at kunne fastholde disse værdier for 

fremtiden. Det betyder, at den valgte metode har langtrækkende konsekvenser 

Hvis man inddrager en livscyklusanalyse er det muligt, at den endelige konklusion ændres til fordel 

for den umiddelbart dyrere brug af de oprindelige mursten. En sådan analyse ligger dog uden for 

rammerne af dette projekt. 

FORMÅLET MEDRENOVERINGEN AFGØR METODEVALG 

Man bør tage stilling til, hvorfor man vil gennemføre renoveringen. Hvad er argumenterne? Er det 

for at spare energi eller for at eliminere kuldebroer og derved forbedre indeklimaet så risikoen for 

skimmelsvamp minimeres? Hvert argument er med til at definere, om metoden er relevant og i 

hvilket omfang, den skal gennemføres.  

Hvis formålet alene er at eliminere kuldebroer, er metoden relevant, fordi de massive kuldebroer 

fjernes. Samtidig kan man anvende højisolerende materialer, der betyder, at formuren kun rykkes 

få centimeter frem. 

Er formålet derimod at spare energi, vil metoden være, at formuren flyttes så langt frem, at der er 

plads til mere isolering. Derved eliminerer man kuldebroer og minimerer varmetabet gennem 

facaden. Dette er sjældent rentabelt ved en simpel tilbagebetalingsberegning. Man bør derfor i den 

sammenhæng vurdere, om der er andre parametre end rentabilitet, der vægter højere, for derved 

at retfærdiggøre den løsning man vælger. 

FINANSIERING 
Trods alle de positive elementer der er i den valgte metode må det dog erkendes at det kan være 

vanskeligt at finde opbakning til den nødvendige ekstra finansiering, hvis den skal findes ved en 

huslejestigning, men også Landsbyggefondens støttemuligheder er begrænsede. 

MILJØASPEKTER 
Miljømæssigt er metoden bæredygtig, fordi man genbruger sten fra eksisterende bygninger og 

derved minimerer mængden af nye sten, som skal produceres. Men også her er der behov for en 

sondring, i forhold til om der i projektet er forudsætninger, som betyder, at miljøbelastningen 

forskydes. Dette kan fx være tilfældet i bebyggelser, hvor bagmuren ikke er stabil nok og skal 
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afstives, når formuren demonteres. Er denne konstruktive afstivning en omfattende stål- eller 

aluminiumsløsning, kan det betyde, at miljøpåvirkningen til ressourceudvinding og produktion af 

afstivningen øges. Således er metoden ikke længere bæredygtig. Man bør derfor indregne 

metodens samlede energimæssige påvirkning i livscyklus analysen. Ligeledes bør også de 

efterfølgende driftsforhold inddrages i analysen. 

I dette demonstrationsprojekt er det kun gavlen, som er renoveret. Gavlen er i stokbebyggelser 

ofte uden vinduer, altaner og indgangspartier, og metoden er her derfor et mindre omfattende 

indgreb end hvis den skulle anvendes på bygningernes øvrige facader. Hvis metoden også skal 

anvendes på facader med altaner, vinduer og indgangspartier, er det i særdeleshed vigtigt, at de 

arkitektoniske værdianalyser omfatter både hele facadeudtrykket og de detaljer, der relaterer sig til 

de enkelte bygningselementer. Hvis man anvender metoden på disse langt mere komplicerede 

facader, vil det formodentlig betyde, at omkostningen bliver højere. Også her bør man vurdere, om 

bygningens facadeudtryk, detaljer og identitetsskabende murværkbør vægtes højere end 

anlægsøkonomi. 

ER METODEN EGNET TIL GENNEMFØRELSE PÅ ANDRE BEBYGGELSER?  
Svaret må være, at man skal finde det konkrete svar ud fra en række væsentlige parametre, som 

vægtes ud fra bygningens forudsætninger. Selve vægtningen bør både ske ud fra, om metoden er 

økonomisk og miljømæssig bæredygtig, men også ud fra en vurdering, hvor de æstetiske og 

kulturhistoriske værdier behandles – og måske endda vægtes højest. 

UDFØRELSE PÅ ANDRE GAVLE I TINGBJERG 
En termografering af andre gavle i Tingbjerg viser, at gavlene ikke er opført ens. I gavlen, der 

indgår i dette projekt, var der kun hulmur med fast binderækker i en mindre udstrækning i øverste 

etage. Den øvrige del af muren var massiv. En termografering af andre gavle viste, at murværket i 

større udstrækning er udført som hulmur. Derfor må det antages at der er behov for afstivende 

stålsøjler, for at muren kan bære den større last i de underliggende etager. 

Se termograferingsbilledet på næste side.                 
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5 FORUNDERSØGELSER 
 

Forud for igangsættelsen af projektet har vi gennemført en række forundersøgelser omfattende: 

- Termografering 

- Mørtelkvalitet 

- Frostfasthed af teglsten 

- Prøveafrensning af sten 

- Forankring af bindere (trækstyrke). 

 

 

 
TERMOGRAFERINGSBILLEDE, HVOR HULMUREN TYDELIGT SES. EN TERMOGRAFERING VISER OMFANGET 

AF KULDEBROER OG FORTÆLLER HVOR OG I HVILKET OMFANG, DER ER HULMUR. 

 

MØRTELKVALITET 

Mørtelen i gavlen blev indledningsvis vurderet som værende relativ hård og fugerne rimelig intakte. 

Til gengæld var murværket ikke tæt for slagregn. 

Den kemiske analyse foretaget på Teknologisk Institut viste, at der var et lavt cementindhold i den 

udtagne prøve, og beskrives således: 

 

Oplysningerne vedr. opførelsestidspunkt viser, at cementtypen formodentlig er en traditionel 

Portlandcement. Når vi bruger sammensætningen for en sådan cement i beregningerne, får vi 

følgende mørtelsammensætning: 

 

Kalk:                   14,5 % 

Cement:               2,5 % 

Sand:                  83,0 % 

Blandingsforhold:  KC 85/15/487 

 

Der er således tale om en kalkcementmørtel med lavt cementindhold. Normalt regnes en sådan 

mørtel styrkemæssigt på linje med ren kalkmørtel. 
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FROSTFASTHED AF TEGLSTEN 

Murstenene vil i den nye mur være i en anden klimamæssig situation og udsat for større fugt og 

temperaturudsving med større risiko for frostskader. Murstenenes frostfasthed er derfor undersøgt. 

 

Bestemmelse af frostfasthed kan ske ud fra porefyldningstallet, som normalt skal være under 0,8 

hvis det testede skal have en tilfredsstillende frostmodstandsevne. Andre indikatorer, som 

murstenens homogenitet og dens evne til vandoptagelse, er også med til at tegne det samlede 

billede. 

 

Teknologisk Institut udtaler: 

Hermed iagttagelser og vurderinger vedr. de undersøgte materialer fra Tingbjerg. De testede sten 

er gule hulsten i dansk normalformat. Mikroskopiundersøgelser viser ingen revnestruktur yderst, 

hvor evt. frostskader kunne forventes. Revnestruktur ses derimod i teglmaterialet mellem hullerne 

indvendigt, hvor frostskader ikke kan forventes. 

 

I mikroskopet ses ingen magringskorn af betydning. Teglmaterialet er derfor fremstillet af en relativ 

finkornet gulbrændende blåler uden tilsætning af sand. Selve teglmaterialet (skærven) har en ren 

gul farve. Det viser, at brændingstemperaturen har været 1040 oC, eller evt. noget højere. 1040 oC 

regnes for den optimale brændingstemperatur for gult dansk tegl. Ved lavere brændingstemperatur 

bliver teglmaterialet rødligt og der kan være risiko for frostskader. Ved højere 

brændingstemperatur begynder materialet at sintre kraftigt og evt. smelte. 

 

På stenenes overflader er der rødlige misfarvninger (brændemærker). Dette har intet at gøre med 

ovennævnte skærvfarve, men skyldes kondens eller saltnedslag i datidens ringovne. 

Det er opgivet, at stenene er fra slutningen af 1950’erne til begyndelsen af 1970’erne. Umiddelbart 

virker stenene til at være fremstillet tidligt i denne periode. 

 

Stenenes overfladetæthed blev testet ved pådrypning af demineraliseret vand. På alle flader var 

der øjeblikkeligt opsug. Tegloverfladerne er derfor åbne og slet ikke tætte. Det betyder, at vand let 

opsuges, men også at det lige så let forsvinder ved fordampning. Der er derfor ingen risiko for at 

vand ophobes bag en tæt tegloverflade med deraf følgende muligheder for afskalninger pga. frost. 

De bestemte porefyldningstal ligger alle i området ”usikker frostmodstandsevne”. Kombineret med 

ovenstående iagttagelser og vurderinger bedømmes de gule hulsten til ikke at være udsat for 

frostrisiko. 

 

Den analyserede mørtel er som beskrevet en kalkcementmørtel med et mindre cementindhold. På 

det aktuelle tidspunkt kan den være fremstillet med bastardmørtelteknologi (blanding af ren 

cementmørtel med ren kulekalksmørtel), som det bl.a. er beskrevet i datidens Generalbeskrivelse. 

I så fald får man en fin udnyttelse af cementens bindemiddelegenskaber. Såfremt mørtlen er 

fremstillet ved tilsætning af cement til en kulekalksmørtel, kan der forventes lavere styrker. 

Styrkemæssigt vurderes mørtlen derfor at være på linje med en ren kalkmørtel fremstillet ud fra 

kulekalk. Her regnes med en trykstyrke på 0,68 MPa. 

 

Med udgangspunkt i ovenstående, kan vi konkludere, at stenene er velegnede i en ny skalmur. 
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PRØVEAFRENSNING AF GENBRUGSMURSTENENE 

Projektet forudsætter, at stenene efter nedbrydning afrenses maskinelt, som virksomheden Gamle 

Mursten gør på deres anlæg i Hedehusene. Afrensningen er hård mod stenene, og man kan 

frygte, at der ved svage sten vil opstå et for stort spild, sådan at genbrug af murstenene ikke er 

realistisk. Derfor blev der foretaget en prøveafrensning af 11 sten. 

 

 
MURSTEN INDEN AFRENSNING. 
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MURSTEN GENNEM RENSEMASKINE/RYSTEBORD. 

 

 

DE RENSEDE STEN – BEMÆRK, AT DER KUN ER FÅ SKADER PÅ STENENE. 

Alle 11 sten kom igennem den maskinelle afrensning uden så store skader, som ville betinge, at de 

blev kasseret. 
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FORANKRING AF MURBINDERE 

Den nye skalmur skal forankres med murbindere, og til projektet blev der valgt en indboret binder 

af typen GAMBA. Der blev foretaget udtræksforsøg for at fastlægge den optimale montering og 

udtræksværdien. Udtræksværdien ved forankring i fugen var så lav, at den ikke kunne måles (svag 

mørtel). Bedste forankring blev opnået ved fastgørelse midt i stenen og uden anvendelse af dübel. 

 

 
FORSØG FOR BESTEMMELSE AF UDTRÆKSVÆRDIER FOR MURBINDERE. 

. 
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6 PROJEKTET 
 

En del gavle i Tingbjerg er forsynes med kældertrappe 

 

 

 

 

 

 
           OPSTALT AF GAVL. 

DA RENOVERINGSMETODEN GØR VÆGGEN TYKKERE VAR DET NØDVENDIGT AT STØBE EN NY TRAPPE 

FOR AT SIKRE DEN NØDVENDIGE BREDDE PÅ TRAPPEN. DA VÆGTYKKELSEN ØGEDES, BLEV DER STØBT 

NYT FUNDAMENT. 
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      SNIT I FUNDAMENT           

 

 

Ved hushjørnet udføres det nye murværk med forbandt til det eksisterende murværk. Fugen 

mellem nyt og gammelt murværk blev udført med blød fuge for at kunne optage bevægelser. Den 

nye fuge blev sandstrøet for at adskille sig så lidt fra de øvrige fuger som muligt. 
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               VANDRET SNIT VED HUSHJØRNE 
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7 UDFØRELSEN 
 

NEDTAGNING AF YDERSTE ½-STEN 

De to nederste etager og kælderen er udført som 35 cm massiv mur i gavlen, mens den i øverste 

etage er udført som en hulmur med faste binderrækker. 

 

 
GAVLTREKANT MED UNDERLIGGENDE HULMUR MED LODRETTE BINDERRÆKKER. 

Mursten vinkelret på skiftegangen blev hugget over med fladmejsel. 

  

 
DEN YDERSTE ½-STEN HUGGES AF. 
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NEDREVNE MURSTEN KLAR TIL AFHENTNING. 

Både hele og halve sten blev sendt til afrensning. 

 

AFRENSNING AF MURSTEN 
Murstenene blev kørt til Gamle Mursten i Hedehusene. Mørtlen havde en bedre vedhæftning til 

stenene end forventet, og det var nødvendigt med en del håndafrensning. 

 

Som der tidligere er redegjort for under den arkitekttoniske vurdering, blev der kun afrenset sten 

svarende til 50 %, mens graden af genanvendelse ville kunne have været mellem 70 % og 80 %. 

 

 
DE AFRENSEDE MURSTEN LEVERES PÅ PLADSEN PÅ ALM. MURPALLER. 
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OPMURINGEN 
 

Opmuringen blev udført på traditionel vis. 

 

 
MURSTENENE BLEV BLANDET PÅ STILLADSET. 
 

 

NY SKALMUR MED INDBORET BINDER. 
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FORTANDING VED HUSHJØRNE FOR UDFØRELSE AF ELASTISK FUGE. 
 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÆRDIGT MURHJØRNE MED BESTRØET ELASTISK FUGE. BEMÆRK, AT FACADEN 

ENDNU IKKE ER OMFUGET OG DERFOR HAR TILBAGELIGGENDE FUGE. 
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8 ENERGIBESPARELSE 
 

Renoveringsmetoden er en udvendig efterisolering af massive mure uden isolering, som vist på 

nedenstående. 

 

 
 
EKSISTERENDE MASSIV MUR OG DEN EFTERISOLEREDE MUR MED NY SKALMUR. 

 

Ved en efterisolering med 150 mm isolering med lambda på 0,037 W/(mK) forbedres U-værdien fra 

1,32 W/(m2 K) til 0,21 W/(m2 K). 

 

Hvis demonstrationsprojektet blev gennemført hele vejen rundt på både facader og gavle vil 

afdelingens energimærke forbedres fra det nuværende E til C, og energiforbruget reduceres fra de 

nuværende 163,6 kWh/m2 til 102,8 kWh/m2, svarende til en samlet energibesparelse på 1.783 

MWh fjernvarme for afdelingen. 

 

Afhængig af prisen på renoveringen vil investeringen kunne forrentes med en tilbagebetalingstid 

på ca. 30 år. 

 



 

Side 30 af 37 
 

 

MÅLING AF ENERGIBESPARELSE VED EFTERISOLERING AF GAVL 

I forbindelse med efterisolering af gavlen i Tingbjerg var det hensigten at lave en måling af 

varmebesparelsen ved efterisoleringen før og efter renoveringen. Disse målinger er desværre 

forbundet med så store usikkerheder, at det ikke vil give noget brugbart resultat. 

Det skyldes, at: 

1. Energiforbruget i rummene ved gavlen og i boligen som helhed er målt på varmemålere, 

der ikke måler varmeafgivelsen fra radiatoren i nogen specifik enhed. Måleenheden er 

dimensionsløs. Måleenheden er således ikke udtryk for et præcist energiforbrug, der kan 

omsættes til kWh, men er derimod et fordelingstal. Måleenheden kan derfor ikke bruges til 

sammenligning med tidligere energiforbrug. Man kan heller ikke sammenligne antallet af 

måleenheder før og efter isoleringen af gavlen, da man ikke kender indetemperaturen i 

rummene hen over året. 

 

2. Ændret brug af rummene har stor indflydelse på energiforbruget i rummene. Hvis beboeren 

ændrer anvendelsen af rummene fra soveværelse til arbejdsværelse og omvendt, eller hvis 

antallet af personer i hustanden ændrer sig, kan varmebehovet i rummene ændre sig. 

Dermed kan tabet af varme ud gennem gavlen også ændre sig. 

 

3. Den efterisolerede gavl medfører en ændret rumtemperatur i boligen, og det vil påvirke 

varmeforbruget. Erfaringer siger, at forbedret isolering af lejligheder ofte veksles til højere 

komfort, dvs. højere temperatur i lejlighederne. 

 

4. Det mest nøjagtige skøn af energibesparelsen opnås ved beregning af varmetabet 

igennem væggene med U-værdien før og efter isoleringen som angivet ovenfor. 
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9 ØKONOMI 
 

DET SAMLEDE FORSØGSPROJEKT 

Projektet omfatter ud over den nye skalmur også støbning af en ny kældertrappe, udbygning af 

tagudhæng samt retablering omkring gavlen. 

 

Håndværkerudgift inkl. uforudseelige udgifter      861.465,00 kr. 

Følgearbejder           5.225,00 kr. 

Rådgivning og rapportering      325.000,00 kr. 

Omkostninger         89.796,00 kr. 

Samlet inkl. moms    1.281.486,00 kr. 

Der kan ved endeligt revideret byggeregnskab forekomme en marginal ændring af omkostningerne. 

fsb´s egenfinansiering i form af projektleder timer er ikke medtaget 

ØKONOMISAMMENLIGNING (PRISER EKSKL. MOMS) 

For det rene murerarbejde ekskl. trappe og udhæng er den realiserede pris pr. m2 murværk 

2.724 kr./m2. 

I denne pris er medregnet fortandet fuge ved murhjørner. 

(Uden fortanding er den realiserede pris 2.439 kr./m2). 

 

Demonstrationsprojektet var et lille projekt set i forhold til renoveringen af en almen boligafdeling.  

 

Ved prisindhentning på renoveringen af hele afdelingen viste licitationen (8. maj 2015) derfor også 

langt gunstigere priser som vist i nedenstående tabel. 

Tabellen viser også at renoveringen med brug af gamle mursten i tre af tilbuddene er lavere end 

tilbud på opmuring af gavle med brug af nye mursten. 

 

 
 

 
Priser ekskl. 
moms i kr. 

 
Entreprenør 1 

 
Entreprenør 2 

 
Entreprenør 3 

 
Entreprenør 4 

 
Per gavl med 
genbrug af 
gamle sten 50 
% 

 
 
90.000 

 
 
89.230 

 
 
129.394 

 
 
150.025 

 
Per gavl med 
nye sten 
 

 
99.131 

 
103.069 

 
136.340 

 
138.286 

 

Entreprenør 
2 Entreprenør 3 Entreprenør 4 

  
89.230 128.394 150.025 

   103.069 136.340 138286 
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10 FORMIDLING OG KOMMUNIKATION 
 

FORMIDLING, MÅLGRUPPER OG FORMÅL 
For at skabe kendskab til demonstrationsprojektet er det vigtigt at målrette kommunikationen og 

formidlingen af projektet. Formidlingen har til formål at: 

 Skabe opmærksomhed om vigtigheden af projektet 

 Gøre opmærksom på det fremskredne behov for projektets resultater 

 Skabe grobund for et projekt, der inkluderer en hel bygning frem for kun facaden 

 Skabe interesse fra de boligselskaber, der har behov for at energirenovere muret byggeri. 

 Markedsføre teamet som pionerer inden for feltet. 

 

Målgruppen for den videre kommunikation af projektet er i første omgang de almene 

boligselskaber. Kommunikationen kan ske gennem eksisterende netværk såsom Almennet og via 

kommunens dialog med de almene boligselskaber gennem styringsdialog mv. Projektet kan 

derudover tænkes at have relevans for følgende: 

 Andelsboligforeninger 

 Ejerforeninger 

 Øvrige bygningsejere 

 Kommunernes tekniske forvaltninger 

 Videns- og oplysningsinstitutioner 

 Tekniske skoler. 

 

FOKUSPUNKTER I FORMIDLINGEN. 

STORT BEHOV FOR ENERGIRENOVERING.   

Udgangspunktet for demonstrationsprojektet hos fsb i Tingbjerg er 1940’ernes og 1950’ernes 

danske murede ikon-byggerier. Byggerierne trænger i dag kraftigt til efterisolering for at kunne 

tilpasses nutidens og fremtidens standarder og krav om lavest muligt energiforbrug. Derfor er tiden 

nu inde til at fremtidssikre efterkrigstidens murede byggerier.  

 

METODEN ER RELEVANT MANGE STEDER 

Efterkrigstidens massive boligmangel medførte stor byggeaktivitet. Det betyder, at projektet i dag 

har relevans for en anseelig bygningsmasse af en særlig håndværksmæssig og arkitektonisk 

kvalitet. Det er en vigtig opgave at formidle bevaringsværdien ved fremtidssikring af netop disse 

boliger.  
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VIGITGT AT BEVARE BYGNINGSKULTUR - OG IDENTITET VED RENOVERING. 

Det er vigtigt at gøre opmærksom på de kvaliteter, som kendetegner ikon-byggerierne, så den del 

af den danske bygningskultur bevares. Derfor er det også en væsentlig del af projektet at få 

formidlet at det er muligt at energirenovere byggeriet med respekt for historien.  

Med udgangspunkt i projektet skal metoden standardiseres så den fremadrettet kan benyttes til 

hele bygninger. 

Almene boligbyggerier bliver ofte overset, når det gælder bygningsarv eller bevaringsværdige 

kvaliteter. Det er vigtigt at sætte fokus på, at her er tale om højtudviklet håndværk, som blev 

grundlaget for kvalitetsbyggeri til en bred del af den danske befolkning. Og at det derfor er vigtigt at 

bevare identiteten i disse byggerier, der er med til at definere dansk bygningskultur før, nu og i 

fremtiden. 

DET ER ET BEST PRACTICE EKSEMPEL 

Tanken er, at projektet i Tingbjerg skal fungere som best practice-eksempel. Det bør indgå i 

regeringens arbejde med en national strategi for, hvordan den ældre danske bygningsmasse kan 

renoveres og energioptimeres, og indgå som eksempel i Landsbyggefondens og Kulturstyrelsens 

kortlægning af bevaringsværdige almene bebyggelsers bevaringsværdi. 

På den måde kan projektet blive rollemodel for fremtidens løsninger. 

Projektet har allerede fået en vis omtale – se bilag II 

11 KONKLUSION  
 
- Æstetisk opnås et meget fint resultat, og løsningen er et rigtig godt alternativ til en traditionel 

ny skalmur. Patineringen af de gamle mursten er væsentlig i det visuelle udtryk af murværket. 

 

- Nedrivning af den yderste ½-sten blev udført for ca. 300 kr./m2 ekskl. moms, og er i praksis 

ukompliceret at udføre. 

 

- Løsningen i demonstrationsprojektet er prisneutral i forhold til  en traditionel skalmur med nye 

sten. 

 

- Renoveringsmetoden eliminerer alle kuldebroer. 

 

- Genbruget af mursten er bæredygtigt og giver en stor CO2-besparelse. 

 

- Gavllejlighederne vil opleve et forbedret indeklima og få en besparelse på varme regningen 
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RENOVERET GAVL.  TERMOGRAFERINGSBILLEDE AF RENOVERET GAVL. 
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12 BILAG I 
Tjekliste. Forhold der skal undersøges inden projektstart: 

1) Behovet for energirenovering bør kortlægges. Identificer kuldebroer og eventuel forekomst 

af skimmelsvamp i lejlighederne. 

 

2) Der bør gennemføres en værdisætning af bygningen, bebyggelsen og området for at 

identificere bebyggelsens særlige kvaliteter. Først herefter kan der tages stilling, i hvilket 

omfang og på hvilken måde, der kan arbejdes med facaderne. F.eks. om der ”blot” skal 

afbrydes kuldebroer eller der skal gennemføres en egentlig energirenovering. 

 

3) Der bør laves en række tekniske undersøgelser: 

 

a. Stenenes hårdhed, frostfasthed mm. – kan de tåle maskinel afrensning? 

 

b. Analyse af mørteltype – identificer en mørteltype, der arbejder sammen med 

stenene. 

 

c. Udtrækningstest for at afgøre, hvilken type murbinder, der kan anvendes. 

 

d. Hvilke omkringliggende bygningsdele berøres af arbejdet: kældertrapper, tagværk 

mm.? 

 

e. Termografering – bl.a. for at afdække konstruktive forhold (hulmur, kanalmurværk, 

murede søjler ol.) 

 

4) Leveringssikkerhed for både afrensede sten og suppleringssten. 

 

5) Økonomi – muligheder for medfinansiering. 

 

6) Udvidet økonomi med f.eks. CO₂-regnskab og livscyklusanalyse. 

Lav altid en prøve. 
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13 BILAG II 
Eksempler på artikler om demonstrationsprojektet i Tingbjerg: 

Ingeniøren, 25. februar 2014: 

http://ing.dk/artikel/ny-isolering-kommer-med-gamle-murstensskaller-paa-166553  

Ingeniøren, 30. november 2013: 

http://ing.dk/artikel/ny-isoleringsmetode-til-gamle-murstensbyggerier-skrael-rens-isoler-og-

genopbyg-164516  

Computer.dk, 30. november 2013: 

http://www.computerdk.com/2013/11/ny-isoleringsmetode-til-gamle-murstensbyggerier-skrael-rens-

isoler-og-genopbyg/  

2700-netavisen.dk:  

http://www.2700-netavisen.dk/artikler/arkiv/forsog-i-tingbjerg-med-ny-metode-gavle-isoleres-med-

respekt-for-kulturarven/  

Ingeniøren 10. april 2015: 

http://ing.dk/artikel/ny-metode-til-usynlig-efterisolering-af-murvaerk-ser-godt-ud-men-er-alt-dyr-

175299?utm_medium=email&utm_source=ing.dk&utm_campaign=tipenven 

  

http://ing.dk/artikel/ny-isolering-kommer-med-gamle-murstensskaller-paa-166553
http://ing.dk/artikel/ny-isoleringsmetode-til-gamle-murstensbyggerier-skrael-rens-isoler-og-genopbyg-164516
http://ing.dk/artikel/ny-isoleringsmetode-til-gamle-murstensbyggerier-skrael-rens-isoler-og-genopbyg-164516
http://www.computerdk.com/2013/11/ny-isoleringsmetode-til-gamle-murstensbyggerier-skrael-rens-isoler-og-genopbyg/
http://www.computerdk.com/2013/11/ny-isoleringsmetode-til-gamle-murstensbyggerier-skrael-rens-isoler-og-genopbyg/
http://www.2700-netavisen.dk/artikler/arkiv/forsog-i-tingbjerg-med-ny-metode-gavle-isoleres-med-respekt-for-kulturarven/
http://www.2700-netavisen.dk/artikler/arkiv/forsog-i-tingbjerg-med-ny-metode-gavle-isoleres-med-respekt-for-kulturarven/
http://ing.dk/artikel/ny-metode-til-usynlig-efterisolering-af-murvaerk-ser-godt-ud-men-er-alt-dyr-175299?utm_medium=email&utm_source=ing.dk&utm_campaign=tipenven
http://ing.dk/artikel/ny-metode-til-usynlig-efterisolering-af-murvaerk-ser-godt-ud-men-er-alt-dyr-175299?utm_medium=email&utm_source=ing.dk&utm_campaign=tipenven
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14 BILAG III 
Supplerende litteratur. Inspiration til værdisætning og vurdering af arkitektoniske og kulturarvs 

værdier i det murede byggeri. 

1) Danielsen, C. B. m. fl: Kvaliteter i almene bebyggelser fra 1940´erne og 1950´erne 

Bygningskultur Danmark, 2013. 

 

2) Danielsen, C. B. m. fl: Renovering af efterkrigstidens almene bebyggelser. 

SBi 2011:22. 

 

3) Dybro, U m. fl.: At fremtidssikre almene boliger fra 1950érne  

Landsbyggefonden 2005. 

 

4) Hangaard, T. m.fl.: Arven fra 1950´erne. Den almene sektor bygningskultur. 

Almennet vejledning B1, Almennet 2011. 

 

5) Havelund, M. m. fl: Hvidbog om bygningsrenovering 

Bygherreforening og Grundejernes Investeringsfond, 2011. 

 

6) Pedersen, O. H. m.fl.: 50´er boligen. Analyse af 50´er boligen. Projekt renovering, Projekt 

nr. 284, By og bolig ministeriet 1998. 

 

7) Smidt-Jensen, S m.fl.: Arkitektur og energirenovering. Det murede etagebyggeri fra 1920 til 

1960. © Dansk Arkitektur Center 2011. 

 


