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LOVGIVNING

Konstruktionsnormer 

Den første norm for bygningskonstruktioner udkom i 1893
Byggematerialer E. Suenson, 1911 
Generalbeskrivelsen fra 1947
Danske Konstruktionsnormer:
Norm for Murværk DS 414, 1. udgave udkom i 1969
Norm for Murværk DS 414, 2. udgave udkom i 19xx
Norm for Murværk DS 414, 3. udgave udkom i 1984
Norm for Murværk DS 414, 4. udgave udkom i 1991
Norm for Murværk DS 414, 5. udgave udkom i 1998
Europæiske Eurocodes, indført 2008
DS/EN 1996-1-1:2006 Murværkskonstruktioner 
Seneste udvalgte revision:
DS/EN 1996 FU:2016 (Forkortet udgave)



LOVGIVNING  Kort om lovgivning – historisk perspektiv

http://danskbyggeskik.dk/Sider/soegebibliotek.aspx?k=
generalbeskrivelsen

BASTARDMØRTEL!!

http://danskbyggeskik.dk/Sider/soegebibliotek.aspx?k=generalbeskrivelsen


LOVGIVNING  Kort om lovgivning – historisk perspektiv

http://danskbyggeskik.dk/Sider/soegebibliotek.aspx?k=gen
eralbeskrivelsen

I 1969 normen var 5 mørtler 
beskrevet. I dag er K-mørtlen 
udskiftet med KC 60/40/850 og C-
mørtlen bruges ikke som 
muremørtel. Kalkcementmørtler 
kaldes i senere normer 
Normmørtler (1984), 
Referencemørtler og i dag 
Receptmørtel.

DS 414:1969

Kalkcementmørtler

http://danskbyggeskik.dk/Sider/soegebibliotek.aspx?k=generalbeskrivelsen


LOVGIVNING

Eurocodes og 
tilhørende prøvnings-
og produktstandarder 
blev indført i  2008.

Eksemplet er fra 2008, 
men er i princippet det 
samme.

EN 998-1 og 2 
Produktstandard 
for mørtler



LOVGIVNING
Eurocodes og tilhørende prøvnings- og produktstandarder,
Eksemplet er fra 2008, men er i princippet det samme.



LOVGIVNING

Kort om lovgivning – CE mærkning

…så man kan ikke 
bare selv bestemme, 
selvom det 
selvfølgelig er 
dejligst 



LOVGIVNING 

Kort om lovgivning – CE mærkning

Byggevarefordningen (CPR) kræver, at byggevarer skal CE-mærkes og forsynes 

med en ydeevnedeklaration (DoP), når der findes en harmoniseret 

produktstandard, som dækker produktet (som for brændte mursten og mørtel, 

men ikke for f.eks. sten af ubrændt ler). 

Hvis der ikke findes en sådan standard, er det alligevel muligt at CE-mærke ad 

frivillighedens vej ved at opnå en såkaldt europæisk teknisk vurdering (ETA), hvor 

en byggevare eller et byggesystem vurderes ud fra 7 væsentlige egenskaber 

(mekanisk modstandsevne, hygiejne og sundhed, etc.).

Resultatet af en ETA er en ydeevnedeklaration og et CE-mærke, præcis som når der 

foreligger en produktstandard, men processen er mere omstændelig, når man for 

et enkelt produkt skal fastlægge, hvordan det opfylder væsentlige krav, fastlægge 

relevante prøvningsmetoder etc. 



LOVGIVNING 

Hvad siger DS/INF 167:2015? 

Der findes en harmoniseret produktstandard for mørtel



Produktstandarder for mørtel



Prøvningsstandarder for mørtel 
(ikke murværk – der er andre!) 





Mørteltyper
Mørtel deklareres iht. DS/EN 998-2, 3.3.1 eller 3.3.2

Der er to forskellige måder at deklarere en mørtel. 



Hvad siger DS/EN 998-2? 



DS/EN 1052-5 er også kaldet 
"Fugeknækker".

OBS: Den skal ikke forveksles 

med DTU "Vridningsmetode"!



 Funktionsmørtel – måde 1, iht. DS/EN 998-2. 3.3.1 

• Mørtlen er deklareret ved styrke  og materialeparametre f. eks. FM2½, som 
betyder at mørtlen har en deklareret trykstyrke på 2½ MPa. Hvad der er i 
mørtlen, ved kun producenten. Kan leveres som tør- eller vådmørtel, men er 
næsten altid en tørmørtel, fordi den ofte indeholder et hydraulisk 
bindemiddel (hærder med vand).

MØRTEL  Mørteltyper

Iht. DS/EN 1996 FU:2015



 Receptmørtel – måde 2, iht. DS/EN 998-2. 3.3.2 

• Mørtlen er deklareret ved blandingsforhold ved angivelse af vægtforhold mellem 
bindemiddel og sand. F.eks. er en KC 50/50/700 en blanding af 50 kg kalk, 50 kg cement 
og 700 kg sand og en K100/1200 er 100 kg kalk og 1200 kg sand. 

• En receptmørtel kan i princippet deklareres som funktionsmørtel. Ved projektering er 
der ”kun” fire forskellige receptmørtler, som må anvendes. ELLER ER DER FLERE??

• De styrker, der må regnes med, er angivet iht. DS/EN 1996. Styrkerne er lave og derfor 
er det en fordel at få en mørtel deklareret som en funktionsmørtel, da der ofte for den 
samme mørtel, kan deklareres højere styrker.

MØRTEL  Mørteltyper

Iht. DS/EN 1996 FU:2015



Hvad siger DS/INF 167:2015 ??



Offentlig tilgængelig reference. Medfører at Kh og KKh mørtel kan 

CE mærkes som receptmørtel.

Hvad siger DS/INF 167:2015 ??



 Kalkmørtel (K mørtler, f.eks. K100/1200):

• Kalk er eneste bindemiddel. (med kalk menes hydrat- eller kulekalk)

• Der er udarbejdet en kalkmørtel til opmuring af facade. Styrken er lav ca. M0,5. 
Skal deklareres som en Funktionsmørtel, da den ikke er blandt de 4 umiddelbart 
tilladte receptmørtler.

 Cementmørtler (C-mørtler f.eks. C100/400)

• Eneste bindemiddel er cement. Anvendes f.eks. til sokkelpuds C100/400.

 Hydrauliske kalkmørtler (Kh mørtler).

• Fungerer på mange måder som en C mørtel, da den hydraulisk kalk hærdner med 
vand ligesom cement. Har også en ”lufthærdende” kalkdel.

 Blandingsmørtler (KC – mørtel eller KKh – mørtler)

• Mørtler, hvor bindemidlerne er blandet. I gamle dage blandede man en såkaldt 
Bastardmørtel, som f.eks. er en kalkmørtel blandet med en cementmørtel. I dag 
blandes bindemidlerne på en anden måde, f.eks. en kalkmørtel med ren tør 
cement. Vægtforholdet er det samme, men blandemetoden er forskellig. I dag 
kaldes mørtlen f.eks. en KC mørtel, hvis bindemiddelblandingen er kalk ”K” og 
cement ”C”.

• Kan anvendes til næsten alle typer opgaver.

• Fås både som tørmørtel og vådmørtel, begge til blanding på pladsen.

• Fabriksfremstillede mørtler er de alle.

MØRTEL  Mørteltyper



MØRTEL Mørteltyper

Vådmørtel, eksempel på dårlig kombination med teglsten

 Minutsugning 0,5-1,0 kg/m2

 Vandoptagelse 5-7 vægt%

 Vådmørtel KC 35/65/650, Vandindhold 20 vægt%

 Dårlig kombination med teglsten, da vandindholdet i mørtlen højt, kalkdel 
carbonatiserer ikke.

Mørtler leveres som våd- eller tørmørtler. Vælges efter teglsten!

Tørmørtel, eksempel på dårlig kombination med teglsten

 Minutsugning 3,5 kg/m2

 Vandoptagelse 15-17 vægt%

 FM 2½, Lavt vandindhold  ~15 vægt%, Højt luftporeindhold

 Dårlig kombination med teglsten, da der er lavt vandindhold i mørtlen –
cement mangler vand til hydratisering og der sker hurtig udtørring af 
overfladen



MØRTELTYPER 

Teglstenes minutsugning

”Klasse” Minutsug kg/m2 Anbefalet mørteltype

Meget lavt Sug <1,0 Anvend specialmørtler til meget lavt 
minutsug/ikke sugende sten

Lavt 1,0 ≤ sug <2,0 Alle, dog særlige forbehold ved KC-våd. 

Middel 2,0 ≤ sug <3,0 Alle mørteltyper kan anvendes

Højt 3,0 ≤ sug <4,0 KC-våd, KC-tør eller M/CM til højt minutsug 

Meget højt 4 <sug KC-våd eller M/CM til højt minutsug 

Find minutsugningen på teglværkernes hjemmeside, er de ikke angivet –
så ring, de har dem!

Mørtel vælges efter sten!



HVEM BESTEMMER ??

ALLE kan blive medlem af et standardiseringsudvalg
Jeg er med i S-1996, som er udvalget for murværkskonstruktioner DS/EN 1996.





Vil du også være med??

og i Nordisk 
Kalkforum

OG ER DER REGLER I SVERIGE OG NORGE??


