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1 INNLEDNING 
 

Med denne håndbok ønsker Jackon å gi råd om de fleste forhold vedr. prosjektering og bygging 

med THERMOMUR byggesystem. 

THERMOMUR er i prinsipp et forskalingssystem for betong hvor betongkonstruksjonen 

dimensjoneres etter gjeldende betongstandard, EUROCODE 2. Dimensjoneringsanvisning i 

denne håndbok er basert på denne standard. Om ditt byggeprosjekt skulle by på forhold som 

ikke dekkes av denne håndboka kan allikevel det meste løses av en kyndig byggeteknisk 

rådgiver. Spesielt er det, ved vurdering av grunnens bæreevne og hvilke setningspotensiale den 

har, viktig å bringe inn fagkompetanse. Temaet er noe mer omtalt i kap. 12. 

 

Jackon leverer flere alternative THERMOMUR-løsninger: 

Jackon THERMOMUR 350, Jackon THERMOMUR 350 super, Jackon THERMOMUR 250 og Jackon 

THERMOMUR 200. Felles for de tre først nevnte er at disse har betongtykkelse 150mm og 

dimensjoneres likt i henhold til anbefalinger i denne håndbok.  

THERMOMUR 200 har 100mm betongkjerne og skal benyttes som innvendig delevegg kun 

belastet med vertikalkrefter. 

Håndboka er delt i 2 hoveddeler: 

1.1 Når, hva og hvordan 

Kapitler 2 – 12 følger byggingen fra kap. 2 med oppstart på tomta til kap. 12 om tilbakefylling til 

kjellervegger. 

Sentrale kapitler for selve THERMOMUR-byggingen er kap.3 som er forklaring om alternative 

måter vegger med sidetrykk kan støttes, kap. 5 – 7 om armering og kapittel 11 om diverse 

nyttige detaljer. 
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1.2 Nyttig tilleggsinformasjon 

Kap 4 omtaler spesielle forhold over terreng.  

Kap 8 om nyttige erfaringstips i forb. m. utstøpning. 

Kap. 9 om alternative overflatebehandlingsmåter. 

Kap. 10.6 er om materiell som kan kjøpes som tillegg til THERMOMUR-"blokkene". 

Kap. 12 er om byggegrunn og tilbakefylling. Hva er viktig å ta hensyn til før oppstart? 

Hva påvirker massetrykk på vegger og hva er viktig i forhold til valg av løsning, drenering og 

tilbakefylling?  

Kap. 13 Bygningsfysikk. Tilleggsisolering – selv om THERMOMUR isolerer godt kan mange ønske 

seg enda bedre isolering av huset. Det er lagt inn en tabell med forskjellige løsninger på hvordan 

man oppnår bedre isolasjonsverdi og hvilke u-verdi veggen får ved ulike løsninger. 

 

2 OPPSTART 

2.1 Grunnarbeider 

Tomt skal klargjøres for fundamenter og betonggulv på grunn og det er viktig å følge noen 

prinsipper: 

Tenk etablering av stiv ramme under bygget. Desto mer setningsømfintlig grunn desto viktigere 

med styrke av fundamentet. P.g.a. av isolasjon og radonsperre er det praktisk å etablere et 

horisontalt startplanum for radonsperre og enkel stabling av THERMOMUR. 

Drensledninger / vann og kloakk og el.-framføring bør velges helt under eller over dette planum. 

Se ellers underkapitler i det følgende. 



5 
 

2.2 Salinger 

For å sikre riktig geometri ved oppstart er oppsatte salinger et godt hjelpemiddel. Snorer trekkes 

langs det som skal bli yttervegger så man har disse å stable og sikte etter og ta mål ut fra. 

 

 

 

 

 
 

2.3 Radonsperre 

Se dokumentasjon ref. 15.4. Søk løsninger som gir minst mulig bretter på radonduken. 

2.4 Oppstart mot grunn 

Man har flere valg ved oppstart av THERMOMUR mot grunn – fra direkte på grunn til eget 

fundament med stiv og sterk ringmur for å stive av bygget mot setninger. 

2.4.1 Mot fjellgrunn 

Den beste byggegrunnen er avrettet og komprimert 

sprengstein / pukk grunn på fjell. Med denne grunnen kan 

normalt THERMOMUR settes rett ned på grunnen uten 

ekstra sålebokk eller annen fundament forsterkning. Også 

hard morene – eller leirgrunn kan i visse tilfeller ha 

tilstrekkelig styrke til at «fjellgrunnløsningen» kan 

benyttes. For store laster / punktlaster kan en 

ekstraforsterkning allikevel være nødvendig. 

 

 

 

Figur 2-1 Salinger 

Figur 2-2 Direkte på avrettet fjellgrunn 

(m. mål av vertikaljern ved utv. jordtrykk) 
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2.4.2 På løsmasser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Løsmasser (jord, leire, silt, sand, blandingsmasser) kan ha svært forskjellige egenskaper fra 

nesten som fjell til svært setningsømfintlige masser med liten bæreevne. Generelt vil man 

sjelden kunne sette THERMOMUR direkte ned i løsmasser uten noen form for såle. Man trenger 

en ekstra forsterkning som vist over. For spesielle tilfeller med svak byggegrunn og/eller store 

laster kan man trenge større fundamenter enn over. Ved etablering av en solid og stiv "boks-

konstruksjon" (til forskjell fra lave, myke, ringmurer), som kan være kjellervegger eller høye 

ringmurer, får bygget større robusthet mot setningsskader. Sikrest er å kontakte geotekniker om 

man er usikker på grunnens bæreevne eller mulighet for skadelige setninger. 

For valg av alternativer - se kap. 12 <Byggegrunn og tilbakefylling> og Jackon-anvisninger om 

ringmurløsninger pkt. 15.1. 

Figur 2-3 Såleblokk 
På løsmasser 

Figur 2-4 Høy såleringmur 
Større bredde på såle + høyere mur gir 
økt bæreevne for svak grunn 
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2.4.3 Kombinasjon fjellgrunn/løsmasser 

Har man et slikt utgangspunkt må man velge en av tre løsninger. 

1)  Gjør tomta hard 

2) Gjør tomta myk 

3)  Lag solide fundamenter som i kombinasjon med sterke ringmurer/vegger tåler noe 

skjevsetninger (bokskonstruksjon). 

 

1) Man kan gjøre byggegrunnen "hard" v.h.a. harde punkter til fjell ved utstøpte pilarer (eks. 

kumringer eller papprør) eller nedrammede stålbjelker / grovt armeringsstål så man får 

tilnærmet kontinuerlig fjellkontakt under alle grunnmurer. Betongringmur og/eller kjellervegg 

gjøres solid nok til å bære mellom de harde punktene. 

2) Er det ikke praktisk å få fjellkontakt for hele huset kan alternativet være å sprenge vekk så 

mye fjell (minimum 1 m under bygget) og fylle tilbake med løsmasser at hele fundamentet blir 

«mykt». Deretter kan anbefalinger i forhold til å bygge på løsmasser (2.4.2)følges. 

3) Å lage «bokskonstruksjon» som tåler setninger uten at bygget over tar skade kan gjøres 

ved å kombinere mulighetene ved et solid fundament (dyp ringmur) med eksempelvis 

kjellervegger. Store veggåpninger kan være en utfordring i forhold til «bokskonstruksjonen» – og 

kanskje bør man gjøre ringmur dypere på slike steder. Dette er "mat" for byggeteknisk rådgiver. 

2.5 Stabling 

Mange, med erfaring med THERMOMUR, gjennomfører utstøpning av en etasjehøy vegg i en 

omgang. Dette først og fremst på grunn av framdrift. Imidlertid anbefales utstøpning i 2 

omganger for mer uerfarne THERMOMUR-byggere. 

Først stables da blokker i minimum 2 høyder (600mm) og slik at øverste blokk kommer over 

fremtidig gulv.  

For begge valg armeres både horisontalt og vertikalt etter hvert som man stabler, det avstives og 

rettes opp. En god regel er hele tiden å holde kontroll på "hjørneskakke", dvs. begge 

diagonalene i en firkant skal være like lange når hjørnevinkler er 90o. Vær omhyggelig med de 

første blokkene og få dem så horisontale og rette som mulig. Skjevheter fra bunnen vil forplante 

seg opp i hele bygget. 

Merk at ved 1.etappe betongutstøpning kan spesielt THERMOMUR-250 elementene og 

såleblokk flyte opp om man ikke gjør tiltak for å forhindre dette. Ved å stå oppe på elementene, 

når disse støpes ut, får man en god tilleggsikring. Når betongen er stivnet etter første utstøpning 

kan full etasjehøyde stables, avstives og utstøpes. Uten god planlegging kan feilstøpt betong bli 

et resultat vanskelig å rette opp. 
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2.5.1 Avstivning av vegger før utstøpning 

Det er viktig å være nøye med avstivningen for å oppnå rette vegger. Jackon selger 

sammensveiste forskalingsbøyler som sammen med rette 48x98 er til god hjelp for å sikre en stiv 

forskaling som ikke forskyver seg under utstøpning. Anvisningen "Jackon THERMOMUR 350 

montering"- se kap. 15 med mange nyttige tips. Alternativt benyttes THERMOMUR avstivning 

som er veggskinner i stål og kjøpes hos Jackon. Det må uansett presiseres at veggen må avstives 

godt før støpearbeidet starter opp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2-5 Avstivning før utstøpning 
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TIPS 1.  

Det kan være praktisk å benytte 
THERMOMUR yttervanger (standardelement 
kappet i to) over siste skift og over 
betongavslutning om etasjeskille velges i 
betong eller betongelementer. Husk da på å 
beholde bindere og avstivere inntil dekke er 
utstøpt / montert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPS 2. 

BESKYTT toppen for betongsøl 
om det skal benyttes THERMOMUR videre. 

Man kan beskytte toppen ved montasje av 
"THERMOMUR-strips", folie el. annet.). 

Det sølet som måtte komme bør fjernes 
umiddelbart etter støp ved å koste / eller 
vaske vekk. 

 

 

Figur 2-7 Unngå betongsøl som stivner på topp av blokker 

Figur 2-6 Yttervange som forskaling mot dekke 
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3 VEGGER UTSATT FOR TERRENGTRYKK  

 

Det er mange måter og dimensjonere kjellerkonstruksjoner på. 

Uansett vil veggene trenge støtte fra andre vegger/ribber på tvers av ytterveggen og/eller ved 
støtte/innspenning i topp og i bunnen av veggen. 

Det er spesielt viktig å gi veggen styrke og stivhet i fot, ved alle hjørner og der vegger passerer 
støttepunkter som innvendige vegger eller utenforliggende ribber. 

Kan man få støtte fra overliggende dekkekonstruksjon betyr dette også mye for kapasiteten til 
veggen. 

Felles for alle støttevegger, gulv eller dekker er at disse må være sterke nok til å ta i mot de 
kreftene som påføres ytterveggen. Dette er en forutsetning for dimensjoneringstabellene som er 
laget for armering av ytterveggene – se kap. 5 og kap.6. 

 

 

Vi har tatt for oss 3 alternative løsninger av støtteløsninger: 

1) Vegger støttes av husets innvendige støttevegger, yttervegger, pilastere eller utvendige 
støttevegger. 

2) Vegger støttes i bunn og topp av gulv og dekkekonstruksjon. 

3) Terrengtrykk fjernes ved etablering av "lem" fra terreng inn på veggen. 

 

 

Eller en kombinasjon av alternativene. 

Trykk på vegger kan reduseres ved bruk av lette fyllmasser som polystyren (Jackon XPS) eller 
lettklinker (Løsleca). Selv ved bruk av lette fyllmasser skal en av de tre ovennevnte alternativene 
velges som bærende prinsipp og armeres for. 

 

Hvordan forskjellige fyllmasser trykker forskjellig på vertikale vegger fremgår av figur pkt. 12.3. 

 

Spesielt er tabelldimensjonering av vegger med trykk fra lettklinker (løsleca) behandlet i punkter 
6.1.7 til 6.1.9 for "horisontalbæring" og punkter 6.2.5 til 6.2.7 for "vertikalbæring". 

 



11 
 

3.1 Horisontal bæring  

En forutsetning for dimensjonering etter anvisninger i denne håndbok er at støttepunktene 

sideveis og ned mot fundament ikke kan rotere. For anbefalt armering se Kap.5 og 6. 

På figuren nedenfor er en typisk THERMOMUR-kjeller gitt bokstavbetegnelser etter hvilke 

detaljer som er omtalt videre. Generelt skal alle vegger med betegnelsen A dimensjoneres etter 

samme prinsipp. Dvs. de forutsettes stive i begge ender. De øvrige bokstaver gjelder detaljer 

som forutsettes riktig løst for at dimensjonering av veggene A skal gjelde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3-1 Plan av generell kjeller med angivelse av veggfelt (A) og spesielle detaljer (B-E) omtalt i det følgende 
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B – Hjørner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 B1 – Hjørner 

B1-hjørner (Se Figur 3-1) får man når man har L eller T formede bygg eller når vegger avviker fra 

rette linjer. For å oppnå full styrke i denne type hjørner må man enten armere på en måte som 

er vanskelig å få støpt ut eller, som anbefales:  

Man reduserer spennviddeverdier fra tabeller med min. 5%. 

Et eksempel kan være fra pkt 6.1.3 med marklast 3kN/m² og kun min. armering. Valg vegghøyde 

3m og 2,5m oppfylling – tabell gir maks spennvidde 3,7m. Har man et innerhjørne på en side 

(B1) må maks spennvidde reduseres til 0,95x3,7= 3,5m. Er veggen lengre enn dette må 

armeringsmengden økes. Ved ø 10 i hver blokkhøyde (c 300) blir da maks spennvidde 

0,95x5,3=5,0m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skjøting av armering kan velges vilkårlig, men bør unngås inne i hjørnet da hjørnet derved blir 

vanskeligere å støpe ut. Tegnet løsning viser grensen for hvor nær hjørnet man bør gå med skjøt. 

Figur 3-2 Viktig plassering av armering for utvendige hjørner 

Figur 3-3 Plassering av armering for innvendige hjørner.  
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3.1.2 C - Innvendige vegger eller D - pilastere. 

Gjennomgående vegger (C) er fullgod støtte for 

vegg.  

Pilaster (Kort vegg eller "søyleutvidelse" av vegg = D) 

må dimensjoneres spesielt om lengde, L, er mindre 

enn jordtrykkets høyde over gulvet.  

Alle støttevegger eller bærende vegger må ha 

tilfredsstillende kapasitet mot grunnen og 

betongkontakt med veggen de skal støtte. 

Støttevegger må ha forsterket "fot". 

 

3.1.3 E - Utvendige støtteribber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegg kan bygges som vist med betong minimum til stiplet 

linje samt at det må etableres en plate som henger 

sammen med ribbe og såle. Ribbe med vegg og såle 

dimensjoneres som støttemur og er ikke beregnet i 

håndboken. 

Figur 3-5 Vegg med utvendige avstivningsribber 

Figur 3-4 Plansnitt av støtter for yttervegg 
med innvendig vegg eller pilaster 
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3.2 Vegger støttes i bunn og topp av gulv- og dekkekonstruksjon. 

Dekkekonstruksjoner for å ta krefter fra veggen bør helst være  

Betongbasert som: 

 Plasstøpt betong 

 Hulldekker 

 Plattendekker 

 Lecaplank med konstruktiv påstøp 
 
Lettere konstruksjoner som bjelkelag i tre eller korrugerte stålplater er ikke 
like godt egnet. I alle tilfeller må både dekkekonstruksjonen og det øvrige 
bygg dimensjoneres spesielt for de krefter som ytterveggen påkjenner 
dekket med.  
Aktuelle dimensjonerende krefter er beregnet i tabeller i pkt. 6.2 

 

 

3.2.1 Krefter i dekkekonstruksjonen 

Om jordtrykkslaster føres opp i 
dekkekonstruksjonen er det nødvendig at disse 
kreftene blir ført på forsvarlig måte ned til 
fundament. Enten må kreftene kunne vandre 
direkte over til motstående vegg eller de må 
kunne vandre over til tverrvegger - eller en 
kombinasjon. Med trappeåpninger og andre 
"svakheter" i dekkeplaten kan det fort bli 
uoversiktlig hvor kreftene går. Alle ledd i 
kraftoverføringen må være sikret for at løsningen 
totalt skal fungere. 
 
 
 
Benyttes prefabrikkerte betongløsninger  
(Hulldekker, Lecaplank) kan armert påstøp være 
aktuelt for at ikke fuger skal forskyve seg i 
forhold til hverandre. Likeså må overganger til 
vegger, fra vegger til fundamenter og videre til 
grunn utføres med kontroll over kreftene. 
Ved valg av trebjelkelag stilles store krav til både 
materialer og alle detaljer for å få overført 
krefter og få full kontroll over både krefter og 
kapasiteter gjennom hele konstruksjonen. 
 

Figur 3-6 Typisk armering i vegg støttet i topp 

Figur 3-7  Dekke med kraftoverføring mellom vegger 

Figur 3-8 Dekke med ensidig jordtrykk og 
kraftoverføring til støttevegger. 
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Det er gjort beregninger av forventede deformasjoner som vegger får når de ikke er holdt fast i 

toppen (Alle konstruksjoner som utsettes for krefter får deformasjoner.- Krefter går dit det er 

stivt og ikke nødvendigvis dit det er sterkt). 

Hindres disse deformasjonene av et gulv, som ikke er dimensjonert for å ta krefter fra veggen, 

går kreftene allikevel i gulvet. Enten tåler gulvet dette eller det oppstår sprekker og 

deformasjoner til kreftene kan får gå dit det var tenkt (mellom støttevegger i kjeller).  

Om man bygger et bjelkelag, som ikke skal overføre horisontale krefter fra vegger med jordtrykk, 

bør forbindelsen utføres slik at noe bevegelse kan skje. F.eks. kan bunnsvill festes til vegg med 

bolteforbindelse som tillater noe vandring, se Figur 6-4. Hensyn til ovennevnte blir i praksis først 

aktuelt når avstand mellom støttevegger er større enn 6 m og for store sidetrykk. 

 

3.3 Terrengtrykk fjernes ved etablering av "lem" fra terreng inn på veggen. 

 

 

 

 

 

 

 

Lem utformes som terassegulv med tekking, 

drenering, ev. isolasjon og et lag med 

terrengmasser i topp. 

 

Figur 3-9 Terrengavlastning med "lem" 
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Løsningen er gunstig på mange måter: 

 Horisontale krefter fra vegg må normalt føres via dekker og eller vegger ned i fundament og 
krever at alle elementer og forbindelser har tilstrekkelig styrke på veien. "Lem" fjerner disse 
kreftene og medfører i stedet en stabilisering av bygget som følge av tilleggslast på vegg på 
terrengtrykksiden. 

 Hulrommet under "lemmen" kan benyttes til telefri og lett inspiserbar føringsvei for 
installasjoner utenfor huset 

 Hulrommet kan benyttes til lagerplass. 
 

Løsningen krever: 

 Atkomst i henhold til plan og bygningsloven. 

 Et stabilt opplegg på terrengsiden. Fjell er mest gunstig. 

 Riktig utførte løsninger m.h.p. drenering, frostisolasjon, terrengmasser (plen, heller o.a.) 

 Lem med kapasitet dimensjonert av kyndig fagperson / firma. 

 At for frostisolasjon av rommet og reduksjon av den "lille" kuldebroa man får ved å feste seg 
inn i betongen kan man med fordel isolere oppe på lemmen. 

 

3.4 Å kombinere en eller flere av alternativer ovenfor. 

Spesielt når veggen er presset i forhold til spennvidder, høyder og laster kan ytterligere kapasitet 

oppnås ved å kombinere flere alternativer fra dette kapittel, men da må kompetent 

byggeteknisk rådgiver kobles inn for dimensjonering. 
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4 THERMOMUR OVER TERRENG. 

THERMOMUR over terreng gir mange muligheter, men også utfordringer med detaljer som må 

løses godt. I kapittel 10 er tegnet og beskrevet nyttige detaljer for både under og over terreng. 

HUSK -  THERMOMUR er forskaling. Betongen må utformes og armeres som enhver annen 

betongkonstruksjon og krefter går dit konstruksjonen er stiv. 

 

5 MINIMUMSARMERING  

Figur viser anbefalt armeringsplassering for både 

horisontal- og vertikalarmering. Mengde fremgår av de 

øvrige underpunkter i dette kapittel samt kap. 6. 

 

 

 

Det skal alltid være følgende armering i THERMOMUR: 

 Det skal alltid minimum legges inn ø 10 på begge sider horisontalt og i hvert annet skift. 

 Det skal alltid legges horisontalarmering i hvert av de øverste 2 skiftene (hver 300 mm i 

topp) 

 For vegger med jordtrykk skal det benyttes 1 stk. ø 12 eller 2.stk ø 10 som strekkutsatt 

armering i øverste skift – Strekkutsatt – se Figur 6-5. 

 Det skal alltid monteres vertikal armring på veggens ytterside fra fundamentets bunn og 

opp i veggen. Er veggen uten terrengtrykk er det tilstrekkelig med 300 mm opp i vegg. For 

vegg med terrengtrykk skal armering føres 1 m opp i vegg (over innvendig gulv). 

 Vertikalarmering i tillegg til armering fra såle er kun aktuelt når dimensjonering krever 

dette og da er det vertikalarmering på veggens innside (på annen side i forhold til 

jordtrykk) det er behov for. 

 Armering skjøtes med omfar på 500mm for ø 10 og 600mm for ø 12. 

 

 

 

 

FORKLARING: Når det i tekst eller i tabeller er angitt cc eller bare c og et tall betyr dette 

senteravstand mellom armeringsstenger. F.eks. ø10c 600= kamstål 10mm med senteravstand 

mellom jern på 600mm. 

Figur 5-1 Generell ø 10mm armeringsføring 

Vertikalarmering bindes på innsiden av horisontaljern. 

Figur 5-2 Omfar av armering 
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5.1 Spesielt om vertikalarmering fra såle 

 

Oppstikkende armering fra laveste blokk sikrer viktig 

innspenning mot grunn. Armering bør plasseres ut mot 

yttervegg som vist på figur og minimum armering er ø 10 c 

600mm. Om veggen ikke har utvendig trykk er det 

tilstrekkelig med oppstikkende lengde over innvendig gulv 

på 300mm. 

Husk at ved utvendig jordtrykk må gulv på grunn få kontakt 

med betongen i veggen med minimum 100x100 mm 

kontaktpunkter for hver m. For stort jordtrykk kan 

kontaktarealet med fordel økes ytterligere. 

 

 

5.2 Spesielt om hjørnearmering 

 

For vegger med utvendig jordtrykk (type B etter Figur 

3-1) er det viktig at beregnet armering, som 

vinkelarmeringen og feltarmering på veggens innside, 

følger Figur 6-5.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5-3 Armering ved såle 

Figur 5-4 Generell armering om ytterhjørner 
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6 ARMERING AV VEGGER MED TERRENGTRYKK 

Minimumsarmering, kap. 5, gjelder generelt. I dette kapittel 6 angis totalt behov for armering 

som da må være lik eller større enn minimumsarmeringen. 

Merk!  I SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning Nr. 2156 (ref./1/) står bl.a. følgende:  

"Ved oppfyllingshøyder større enn 2,0 m må det gjøres spesielle beregninger av bæreevnen. Det 

er også forutsatt maksimal avstand 6 m mellom støttevegger, hvis ikke veggen er støttet og 

innspent mot etasjeskiller av betong i overkant og fastholdt i fundament i bunn. 

Som bakgrunn for dette kapittel er det foretatt "spesielle beregninger" som derved gir mulighet 

for en større anvendelse av THERMOMUR. For definisjon av veggens høyde og terrengnivå se 

Figur 6-2. 

 

Det skilles mellom horisontal og vertikal bæring for vegger. 

Horisontal bæring krever "momentstiv" forbindelse både ned mot såle og mot hjørner og 

støttevegger. Beregningsmessig er det ikke regnet med støtte i topp. Deformasjon av vegger 

med aktuell last er beregnet og vist for deformasjoner større enn 10mm i 6.1.3 og 6.1.6. Vertikal 

bæring krever stiv forbindelse mot såle og støtte fra et solid dekke (=etasjeskiller / gulv over 

kjeller) uten at selve forbindelsen her må være stiv mot rotasjon. Da er ikke støttevegger 

nødvendig – se pkt. 6.2. 

 

Terrengtrykk 

Terrengtrykk på vegg er avhengig av hva slags masser som benyttes som tilbakefylling, hvordan 

det fylles tilbake og den lasten som man regner med vil belaste terrenget i framtiden. Som oftest 

er dimensjonerende snølast for området tilstrekkelig som dimensjonerende terrenglast. 

NB!! – Ved valg av dimensjonerende terrengmasser for armering, se pkt. 12.2. Ved brattere 

graveskråninger enn 45o vil massene bak utgravningen bli bestemmende for trykket. 
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Forklaring av armeringsangivelse i tabeller 

I dimensjoneringstabellene er angitt f.eks. 600,600,---, eller 

300,600,600. 

Tallene angir senteravstander mellom jern, slik at: 

1. posisjon=vertikal avstand mellom horisontaljern som er 

enten 600 eller 300. All horisontalarmering skal 

legges likt, dvs. både på begge sider og i hjørner 

og forbi støttepunkter. 

2. posisjon=horisontal avstand mellom oppstikkende jern fra 

såle. Denne armeringen skal gå helt til bunns i 

sålen og 1m opp i vegg regnet fra overkant 

innvendig gulv. (I denne håndbok valgt alltid 

600mm) 

3. posisjon=horisontal avstand mellom vertikaljern på 

veggens innside. For mindre belastede vegger 

kan denne armeringen sløyfes (se tabeller). 

 

Tabeller for 3 forskjellige "jordarter" er beregnet i det følgende.  

Tabellene viser maksimal avstand mellom støttevegger (= spennvidde - L) for en valgt 

armeringsløsning. 

Når jordart, terrenglast, oppfyllingshøyde og for lette fyllmasser tykkelse av matjord er bestemt 

og man kjenner spennvidde, må man velge den tabell og armering som tilfredsstiller 

forutsetningene. Er man usikker på hvorfor og hvordan kan det forhåpentligvis hjelpe og lese 

kap. 5. 

 

Figur 6-1 Armeringsforklaring 
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6.1 Horisontal bæring 

6.1.1 Generell begrensning i geometri og tilbakefylling uten at tilleggsarmering blir nødvendig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om terrengtrykk er 1,8m eller mindre, fylling er pukk /sprengstein og avstanden mellom 

avstivninger er 6 m eller mindre, er det tilstrekkelig å armere med minimumsarmering definert 

under kap. 5. (I tillegg kreves maks terrenglaster som oppfattes som normale, dvs. 3-4 kN/m²)  

Større spennvidder kombinert med mindre terrengtilbakefylling eller mindre spennvidde og 

høyere tilbakefylling kan også utføres uten tilleggsarmering. Kontroll ev. valg av tilleggsarmering 

for slike forhold - se de neste punkter 6.1.3 til 6.2.4. 

 

6.1.2 Deformasjoner 

Viktig for vegger som støttes av tverrvegger er å være klar 
deformasjoner i topp av veggen: 

 Alle konstruksjoner deformeres når de belastes, - også 
betongen i THERMOMUR. 

 Om et dekke/gulv festes «stivt» til dekke, vil lastene gå 
korteste vei til dekket. Dekket vil enten bli deformert og 
kanskje skadet før lastene går dit de var tenkt.  

 Alternativt klarer dekket belastningen og det kan bli skader et annet sted om ikke detaljer 
og konstruksjonen forøvrig er dimensjonert for at krefter skal gå denne veien. 

 Ved store spennvidder (avstand mellom støttevegger over 5-6 m) og eller laster må dekket 
gis mulighet til å «skli» på toppen av veggen om man ønsker "horisontal bæring". Alternativ 
vertikal bæring, pkt. 6.2, setter krav til dimensjonering av den øvrige konstruksjonen som 
kan være vanskelig å tilfredsstille med lette konstruksjoner som bjelkelag. 

 For vegger, som utføres med belastning, som kun krever minimumsarmering, kan vurdering 
av deformasjoner normalt neglisjeres p.g.a. små bevegelser. 

 

Figur 6-3 Deformasjonsfigur 

Skravur betyr 

stive og 

armerte 

forbindelser 

Figur 6-2 Begrensninger for minimumsarmering. 

Veggens høyde er 2,4 m og terrengnivå er 1,8m. 



22 
 

Deformasjon av THERMOMUR-vegg utsatt for massetrykkbelastning avhenger av så mange 
forhold at en nøyaktig og pålitelig beregning nærmest er umulig. Allikevel er det beregnet 
deformasjoner for alle belastningstilfeller. Av praktiske årsaker er kun utbøyningsverdier som 
overstiger 10mm vist under tabellene i pkt.6.1.3. til 6.1.9. 
Utbøyningen vil i tillegg til trykk, høyde og avstand mellom vegger være avhengig av forhold som: 
belastningstidspunkt, forhold under støpearbeidet, om man har noen form for rotasjon i ved 
støttevegger og ved fundament m.m. Oppgitte verdier er derfor kun ment som hjelp i vurdering 
av hvordan en dekkekonstruksjon på toppen av veggen bør festes – som stiv eller glidende. 
Velges stiv løsning gjelder dimensjonering etter pkt. 6.2. 

Velges glidende / myk løsning, bør veggen utføres så veggen tillates å deformere uten å overføre 
store krefter til dekke. P.g.a. store usikkerheter vedr. beregning av utbøyning bør man regne 
utbøyning = tabellverdi +/- 25%. 

 

Alternative råd for å tilfredsstille "myk" løsning. 

 Vegger med tilbakefylte friksjonsmasser(sprengstein / pukk) begrenses til 6 x 1,8 m = 
tidligere grense uten spesialberegninger. 

 Vegger tilbakefylles før dekke etableres. Man kan derved forvente at rundt 50% av 
deformasjonen har skjedd før etablering av dekke (Resten av deformasjonen tar tid). 

 Praktisk anses at 2-3-mm deformasjon etter verdier i tabeller kan aksepteres og løsning 
allikevel defineres som myk. 

 Ved valg av bjelkelagsløsning (trekonstruksjon som dekke) kan innfesting av bunnsvill 
utføres slik at denne tillates å skli horisontalt på murkrone (eks. ovale boltehull ved 
innbolting i betongen). 

 

Se ellers last fra topp av vegg av tabeller pkt. 6.2.1 til 

6.2.7 for de laster som overføres til dekke når 

forbindelsen utføres stiv. 

 

Om ikke bevegelsen kan tas opp ved overgangen til 

dekke eller dekket ev. ikke klarer å bevege seg i forhold 

til denne deformasjon uten at skader oppstår, bør 

vertikal bæring etter pkt. 6.2 vurderes. 

For vegger med utvendig trykk og horisontal bæring er 

det spesielt viktig med hjørnearmering og armering på 

ytterside av støttevegger i kombinasjon med innvendig 

"feltarmering" som vist i Figur 6-5. 

 
Figur 6-4 Bunnsvill boltet "fleksibelt" til 

THERMOMUR-betong. 
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Som ekstra forsterkning skal det i tillegg til anvist armering med ø 10 i hele vegghøyden også 

legges ekstra ø12 i veggens topp som vist overfor. 

Figur 6-5 Horisontal armeringsføring for horisontalbæring. 
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6.1.3 Friksjonsmasser (sprengstein og pukk) med terrenglast på 3kN/m² (300kg/m²)  

 

 

2,5 3,0 3,5 4,0 2,5 3,0 3,5 4,0 2,5 3,0 3,5 4,0 2,5 3,0 3,5 4,0

4,00 2,3 3,3 2,4 3,6

3,75 2,4 3,6 2,6 4,0

3,50 2,5 2,7 3,6 3,9 2,8 2,9 4,0 4,5

3,25 2,7 2,9 4,0 4,3 3,1 3,3 4,5 5,0

3,00 2,9 3,1 3,3 4,1 4,4 4,7 3,3 3,5 3,8 4,7 5,1 5,7

2,75 3,2 3,5 3,7 4,6 5,0 5,3 3,9 4,2 4,5 5,6 6,1 6,6

2,50 3,4 3,7 4,0 4,3 4,8 5,3 5,7 6,1 4,5 4,8 5,3 5,7 6,3 7,1 7,6 8,0

2,25 4,0 4,4 4,8 5,2 5,7 6,3 6,7 7,2 6,0 6,6 7,2 7,8 7,8 9,0 9,0 9,0

2,00 5,0 5,9 5,9 6,5 7,1 7,8 8,4 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

1,80 6,3 6,9 7,4 9,0 9,0 9,0 9,0

1,60 9,0 9,0 9,0

Ø10 (300, 600, -)Ø10 (600, 600, -)

Maks spennvidde m Maks spennvidde m

Vegghøyde m Vegghøyde m Vegghøyde m Vegghøyde m

Ø10 (600, 600, 600) Ø10 (300, 600, 600)

Maks spennvidde m Maks spennvidde m

Fylling 

m

 

Utbøyning i topp av veggen mer enn 10 mm er markert med rødt og vist nedenfor 

2,50 11,4 12,9 12,2 10,9

2,25 13,3 18,5 14,4 10,8

2,00 14,3 14,0 12,0 10,4 13,6  
 

6.1.4 Friksjonsmasser (sprengstein og pukk) med terrenglast på 6kN/m² (600kg/m²)  

2,5 3,0 3,5 4,0 2,5 3,0 3,5 4,0 2,5 3,0 3,5 4,0 2,5 3,0 3,5 4,0

4,00 2,2 3,2 2,3 3,4

3,75 2,3 3,5 2,5 3,7

3,50 2,4 2,6 3,4 3,7 2,6 2,7 3,7 4,0

3,25 2,6 2,8 3,8 4,0 2,9 3,0 4,0 4,5

3,00 2,7 3,0 3,1 3,9 4,2 4,4 3,0 3,2 3,4 4,3 4,5 5,1

2,75 3,0 3,2 3,5 4,3 4,6 4,9 3,4 3,7 3,9 5,0 5,1 5,8

2,50 3,1 3,4 3,6 4,0 4,4 4,8 5,2 5,5 3,7 4,1 4,4 4,7 5,4 6,0 6,4 6,8

2,25 3,5 4,0 4,2 4,5 5,1 5,5 6,0 6,4 4,7 5,2 5,6 6,0 6,8 7,5 8,1 9,0

2,00 4,2 4,6 5,1 5,4 6,0 6,6 7,1 9,0 6,8 7,5 9,0 9,0 9,0 9,0

1,80 5,0 5,6 6,0 6,5 7,2 9,0 9,0

1,60 9,0

Maks spennvidde m Maks spennvidde m

Ø10 (600, 600, 600)

Vegghøyde mVegghøyde m Vegghøyde m

Fylling 

m

Ø10 (300, 600, -)Ø10 (600, 600, -)

Maks spennvidde m Maks spennvidde m

Vegghøyde m

Ø10 (300, 600, 600)

 

Utbøyning i topp av veggen mer enn 10 mm er markert med rødt og vist nedenfor 

2,25 12,2 12,7 12,7 14,0

2,00 11,0 16,6 14,4  
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6.1.5 Silt- og leireholdige fyllmasser med terrenglast på 3kN/m² (300kg/m²)  

2,5 3,0 3,5 4,0 2,5 3,0 3,5 4,0 2,5 3,0 3,5 4,0 2,5 3,0 3,5 4,0

4,00 2,1 3,2 2,2 3,4

3,75 2,3 3,5 2,3 3,7

3,50 2,3 2,5 3,5 3,7 2,5 2,5 3,8 4,0

3,25 2,5 2,7 3,8 4,0 2,9 2,9 4,2 4,5

3,00 2,6 2,9 3,0 3,9 4,2 4,4 3,0 3,1 3,5 4,3 4,7 5,0

2,75 2,9 3,1 3,2 4,4 4,6 4,9 3,4 3,6 3,9 5,0 5,4 5,8

2,50 3,0 3,3 3,5 3,7 4,3 4,8 5,2 5,6 3,7 4,0 4,4 4,7 5,4 5,8 6,4 6,9

2,25 3,5 3,8 4,1 4,3 5,0 5,5 6,0 6,4 4,7 5,2 5,3 6,0 6,8 7,5 7,9 9,0

2,00 4,2 4,7 5,0 5,4 6,0 6,6 7,1 7,6 6,8 7,5 8,1 8,7 9,0 9,0 9,0

1,80 5,0 5,6 6,0 6,4 7,2 7,8 8,5 9,0

1,60 6,5 7,1 7,7 9,0 9,0 9,0 9,0

Maks spennvidde m Maks spennvidde m

Vegghøyde m Vegghøyde m

Ø10 (300, 600, -)Ø10 (600, 600, -)

Vegghøyde m Vegghøyde m

Ø10 (600, 600, 600) Ø10 (300, 600, 600)

Maks spennvidde m Maks spennvidde m

Fylling 

m

 

Utbøyning i topp av veggen mer enn 10 mm er markert med rødt og vist nedenfor 

2,25 12,2 12,7 11,5 14,0

2,00 16,6 14,4 11,1  

6.1.6 Silt- og leireholdige fyllmasser med terrenglast på 6kN/m² (600kg/m²)  

2,5 3,0 3,5 4,0 2,5 3,0 3,5 4,0 2,5 3,0 3,5 4,0 2,5 3,0 3,5 4,0

4,00 1,7 2,5 1,8 2,6

3,75 1,8 2,6 1,9 2,8

3,50 1,8 1,9 2,7 2,8 1,9 2,1 2,9 3,0

3,25 1,9 2,1 2,9 3,1 2,1 2,2 3,2 3,3

3,00 2,0 2,1 2,3 3,0 3,2 3,3 2,2 2,3 2,4 3,1 3,5 3,7

2,75 2,2 2,3 2,5 3,2 3,5 4,9 2,5 2,6 2,7 3,5 4,0 4,2

2,50 2,3 2,4 2,6 2,8 3,1 3,6 3,9 4,1 2,6 2,8 3,0 3,2 3,7 4,0 4,5 4,8

2,25 2,6 2,8 3,0 3,2 3,7 4,1 4,4 4,7 3,1 3,4 3,6 3,9 4,5 4,8 5,5 5,7

2,00 3,0 3,3 3,5 3,8 4,4 4,8 5,2 5,5 3,9 4,3 4,6 4,8 5,6 6,2 6,5 7,1

1,80 3,5 3,9 4,1 4,4 5,0 5,5 5,9 6,3

1,60 4,3 4,7 5,1 5,3 6,0 6,6 7,1 7,6

1,40 5,5 6,0 6,5 7,0 7,7 8,4 9,0 9,0

Vegghøyde m Vegghøyde m

Maks spennvidde m Maks spennvidde m

Fylling 

m

Ø10 (600, 600, 600) Ø10 (300, 600, 600)Ø10 (600, 600, -) Ø10 (300, 600, -)

Maks spennvidde m Maks spennvidde m

Vegghøyde m Vegghøyde m
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6.1.7 Lettklinker-tilbakefylling med jordfylling i topp og terrenglast  

 
 

Ved tilbakefylling med lettklinker vil man allikevel få en del trykk på veggen som denne må 
dimensjoneres for. Figur viser en slik pålastingssituasjon. I de følgende 2 underpunktene, 6.1.8 og 
6.1.9,er det beregnet hvor mye man kan fylle opp, dvs. maks terrengoppfylling h, når man enten 
har 200 eller 500 mm matjord / "dårlige fyllmasser" på topp over lettklinker (løsleca). Terrenglast 
på toppen er valgt 3 kN/m² (300 kg/m²). Om aktuell løsning velges – husk filterduk mellom 
lettklinker og andre masser for å unngå infiltrasjon av finmasser. Skjer dette vil trykket øke 
betydelig mot veggen, isolasjonsegenskaper reduseres, telefare øker og man kan få vannlekkasjer 
inn i bygget. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Husk alltid oppstikkende armeringing fra såle med minimum ø 10 c 600 - 1 m opp i veggens 
ytterside når man har utvendig trykk på veggen. 
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6.1.8 Lettklinker, 200 mm jordfylling og terrenglast 3 kN/m² (300kg/m²). 

2,5 3,0 3,5 4,0 2,5 3,0 3,5 4,0 2,5 3,0 3,5 4,0 2,5 3,0 3,5 4,0

4,00 3,7 5,3 4,4 6,2

3,75 4,0 5,7 4,8 6,8

3,50 4,0 4,3 5,7 6,1 5,0 5,4 7,1 7,6

3,25 4,4 1,3 6,3 6,7 5,7 6,1 8,0 8,6

3,00 4,5 4,9 5,2 6,4 6,9 7,4 6,2 6,7 7,2 8,8 9,0 9,0

2,75 5,1 5,5 5,9 7,2 7,8 8,3 7,7 8,4 8,9

2,50 5,3 5,8 6,3 6,7 7,5 8,2 8,9 9,5 9,0 9,0 9,0 9,0

2,25 6,3 6,9 7,5 8,0 8,9 9,0 9,0

2,00 7,9 8,7 9,4 9,0

1,80 9,0 9,0

Ø10 (600, 600, -) Ø10 (300, 600, -) Ø10 (600, 600, 600) Ø10 (300, 600, 600)

Vegghøyde m Vegghøyde m Vegghøyde m Vegghøyde m

Maks spennvidde m Maks spennvidde m Maks spennvidde m Maks spennvidde m

Fylling 

m

 

 

6.1.9 Lettklinker, 500 mm jordfylling og terrenglast 3 kN/m² (300kg/m²). 

 

2,5 3,0 3,5 4,0 2,5 3,0 3,5 4,0 2,5 3,0 3,5 4,0 2,5 3,0 3,5 4,0

4,00 3,3 4,6 3,7 5,2

3,75 3,5 4,9 4,0 5,6

3,50 3,5 3,7 4,9 5,3 4,1 4,3 5,8 6,2

3,25 3,7 4,0 5,3 5,7 4,5 4,8 6,4 6,9

3,00 3,8 4,1 4,4 5,4 5,8 6,2 4,7 5,1 5,4 6,6 7,2 7,7

2,75 4,1 4,5 4,8 5,9 6,4 6,8 5,4 5,9 6,3 7,7 8,3 8,9

2,50 4,2 4,6 5,0 5,4 6,0 6,6 7,1 7,6 6,0 6,5 7,0 7,5 8,4 9,0 9,0 9,0

2,25 4,8 5,3 5,7 6,1 6,8 7,5 8,1 8,7 7,9 6,8 9,0 9,0 9,0 9,0

2,00 5,7 6,2 6,7 7,2 8,0 8,8 9,0 9,0 9,0 9,0

1,80 6,7 7,4 8,0 9,0 9,0 9,0

1,60 8,5 9,0 9,0

Vegghøyde m Vegghøyde m

Fylling 

m Maks spennvidde m Maks spennvidde m Maks spennvidde m Maks spennvidde m

Ø10 (600, 600, -) Ø10 (300, 600, -) Ø10 (600, 600, 600) Ø10 (300, 600, 600)

Vegghøyde m Vegghøyde m
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6.2 Vertikal bæring 

 

For vertikal bæring stilles det ikke krav til støttevegger for 

at vegg skal holde.  

Bygningsteknisk kompetanse anbefales for kontroll av 

kapasiteter og stabilitet av hele bygget når store 

horisontale laster belaster gulvet i topp av mur.  

Tabellene angir maks fyllingshøyde når vegghøyde, type 

tilbakefyllingsmasse, terrenglast og armering er bestemt.  

For definisjon av hva som regnes som tilbakefyllingsmasser 

se kap. 12.2. 

Det forutsettes som standard at armering (2) med ø 10 

c 600 ned i såle plasseres som vist på figur og at kun 

armering (1) varierer. 

Husk horisontalarmering-  se kap. 5. 

 

 

Forklaring, ved eksempel, på bruk av tabeller nest punkt: 

En vegg har dimensjonerende tilbakefylling (se pkt. 12.2) som silt/leirholdige fyllmasser og man 

velger normal terrenglast/snølast 3 kN/m². Veggens høyde er 3 m. Man ønsker å fylle opp med 

2m. (Husk drenerende filterskikt (så ikke massene går tette)mot muren). Vi må armere med ø 12 

c 450 (maks fyllingshøyde for denne armering er 2,10m). Med denne tilbakefyllingen må man 

dimensjonere dekket/gulvet i topp for en horisontalkraft på 7,46 kN/m (=0,75 tonn/m). 

 

 

Man kunne alternativt benyttet ø 10 tabellen og valgt ø10 c 300 som gir "fyllingskapasitet" på 

2,13m (ø 10 c 300 betyr en 10mm armeringsstang for hver 300mm på veggens innside). 

 

Figur 6-6 Typisk vertikalarmering 
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6.2.1 Tilbakefylling med friksjonsmasser (Sprengstein/pukk) og terrenglast er 3 kN/m² ( 300kg/m²). 

Maksimal oppfyllingshøyde for vegghøyder, H, 2,5 – 4m. 
 
 
ø10 armering 

4,0 3,5 3,0 2,5 4,0 3,5 3,0 2,5

900 1,58 1,61 1,69 1,82 1,38 1,68 2,19 2,72

750 1,70 1,75 1,84 2,00 1,70 2,09 2,81 3,62
600 1,87 1,93 2,03 2,20 2,22 2,79 3,83 5,00

450 2,09 2,16 2,25 2,45 3,13 4,00 5,51 7,37
300 2,39 2,47 2,63 2,50 5,02 6,51 9,39 7,86

150 3,15 3,37 3,00 12,14 17,10 13,99

Vegghøyde i m Vegghøyde i m
Arm. cc 

mm Maks terrengoppfylling i m Trykk mot dekke i kN/m

 
 
ø12 armering 

4,0 3,5 3,0 2,5 4,0 3,5 3,0 2,5

900 1,84 1,89 2,00 2,17 2,11 2,64 3,62 4,73

750 1,98 2,04 2,15 2,33 2,63 3,34 4,60 6,06
600 2,15 2,22 2,33 2,50 3,43 4,37 6,06 7,87

450 2,36 2,44 2,58 4,78 6,17 8,86
300 2,73 2,87 3,00 7,91 10,51 13,99

150 3,74 3,50 20,51 19,15

Vegghøyde i m Vegghøyde i m

Maks terrengoppfylling i m Trykk mot dekke i kN/m

Arm. cc 

mm

 
 
 

6.2.2 Tilbakefylling med friksjonsmasser (Sprengstein/pukk) og terrenglast er 6 kN/m² ( 600kg/m²). 

Maksimal oppfyllingshøyde for vegghøyder, H, 2,5 – 4m. 
 
ø10 armering  

4,0 3,5 3,0 2,5 4,0 3,5 3,0 2,5

900 1,31 1,36 1,42 1,52 1,308 1,60 2,06 2,92

750 1,42 1,49 1,56 1,69 1,60 1,98 2,58 3,89

600 1,59 1,67 1,76 1,94 2,08 2,60 3,49 5,50
450 1,84 1,92 2,04 2,26 2,99 3,80 5,27 8,79

300 2,21 2,29 2,43 2,50 4,98 6,41 9,08 11,89

150 2,94 3,16 3,00 11,98 16,82 16,92

Vegghøyde i m Vegghøyde i m
Arm. cc 

mm Maks terrengoppfylling i m Trykk mot dekke i kN/m

 
 
ø12 armering 

4,0 3,5 3,0 2,5 4,0 3,5 3,0 2,5

900 1,56 1,63 1,72 1,89 1,98 2,47 3,29 5,14

750 1,72 1,79 1,90 2,10 2,48 3,12 4,27 6,97

600 1,92 2,00 2,12 2,34 3,30 4,21 5,85 9,84
450 2,18 2,26 2,39 2,50 4,75 6,09 8,57 11,89

300 2,53 2,65 2,94 7,76 10,26 16,03

150 3,52 3,50 20,17 22,57

Vegghøyde i m Vegghøyde i m

Maks terrengoppfylling i m Trykk mot dekke i kN/m

Arm. cc 

mm
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6.2.3 Silt- / leirholdige fyllmasser med terrenglast er 3 kN/m² (300kg/m²). 

 

ø10 armering 
 

4,0 3,5 3,0 2,5 4,0 3,5 3,0 2,5

900 1,22 1,25 1,28 1,35  1,28 1,55 1,96 3,32

750 1,32 1,35 1,39 1,47  1,56 1,90 2,41 4,08

600 1,45 1,49 1,55 1,65 1,99  2,43 3,12 5,39

450 1,65 1,70 1,78 1,92 2,74 3,41 4,48 8,20
300 1,96 2,03 2,13 2,33  4,50 5,73 7,87 13,08

150 2,56 2,68 2,90  10,43 13,70 20,50 15,00

Vegghøyde i m Vegghøyde i m
Arm. cc 

mm Maks terrengoppfylling i m Trykk mot dekke i kN/m

 
 
ø12 armering 

4,0 3,5 3,0 2,5 4,0 3,5 3,0 2,5

900 1,43 1,46 1,52 16,12 1,91 2,33 2,98 5,11

750 1,55 1,59 1,66 1,78 2,33 2,86 3,71 6,57

600 1,71 1,76 1,84 1,99 3,00 3,75 4,98 9,17

450 1,93 2,00 2,10 2,29 4,27 5,43 7,46 12,61
300 2,26 2,34 2,47 2,50 7,08 9,02 12,54 15,00

150 3,00 3,19 3,00 16,85 23,14 22,45

Vegghøyde i m Vegghøyde i m

Maks terrengoppfylling i m Trykk mot dekke i kN/m

Arm. cc 

mm

 
 

6.2.4 Silt- / leirholdige fyllmasser med terrenglast er 6 kN/m² (600kg/m²) 

 
ø10 armering 

4,0 3,5 3,0 2,5 4,0 3,5 3,0 2,5

900 1,05 1,06 1,09 1,14 1,04 1,46 1,84 2,48

750 1,12 1,15 1,18 1,24 1,50 1,82 2,30 3,12

600 1,24 1,27 1,32 1,40 1,94 2,35 2,99 4,11

450 1,42 1,47 1,53 1,65 2,67 3,26 4,21 6,00
300 1,73 1,80 1,90 2,09 4,26 5,36 7,27 11,50

150 2,36 2,47 2,67 2,50 10,27 13,31 19,64 19,34

Vegghøyde i m Vegghøyde i m
Arm. cc 

mm Maks terrengoppfylling i m Trykk mot dekke i kN/m

 
 
ø12 armering 

4,0 3,5 3,0 2,5 4,0 3,5 3,0 2,5

900 1,21 1,25 1,29 1,37 1,82 2,24 2,85 3,91

750 1,32 1,36 1,42 1,51 2,27 2,76 3,53 4,92

600 1,48 1,52 1,60 1,72 2,91 3,57 4,64 6,72

450 1,70 1,76 1,86 2,04 4,06 5,08 6,85 10,74
300 2,05 2,14 2,27 2,50 6,82 8,71 12,09 19,34

150 2,78 2,96 3,00 16,36 22,31 27,00

Vegghøyde i m Vegghøyde i m

Maks terrengoppfylling i m Trykk mot dekke i kN/m

Arm. cc 

mm
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6.2.5 Lettklinker-tilbakefylling med jordfylling i topp og terrenglast  

 
Ved tilbakefylling med lettklinker vil man allikevel få en del trykk på veggen som denne må 
dimensjoneres for. Figur viser en slik pålastingssituasjon. I de følgende 2 underpunktene, 6.2.6 og 
6.2.7, er det beregnet hvor mye man kan fylle opp, maks terrengoppfylling h, når man enten har 
200 eller 500 mm matjord / "dårlige fyllmasser" på topp over lettklinker (løsleca). Terrenglast på 
toppen er valgt 3 kN/m² (300 kg/m²). Om aktuell løsning velges – husk filterduk mellom lettklinker 
og andre masser for å unngå infiltrasjon av finmasser. Skjer dette vil trykket øke betydelig mot 
veggen, isolasjonsegenskaper reduseres, telefare øker og man kan få vannlekkasjer inn i bygget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Husk alltid oppstikkende armeringing fra såle med minimum ø 10 c 600 1 m opp i veggens 
ytterside når man har utvendig trykk på veggen. 
 
Generelt gjelder at minimumsarmering skal være etter kap. 5. Armering i tabeller i pkt. 6.2.6 og 
6.2.7 gjelder innvendig vertikalarmering. 
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6.2.6 Lettklinker + 200mm jord i topp og terrenglast er 3 kN/m² (300kg/m²) 

 

ø10 armering  

4,0 3,5 3,0 2,5 4,0 3,5 3,0 2,5

900 2,08 2,15 2,43 2,50 1,72 2,46 3,89 5,38

750 2,25 2,38 2,69 2,29 3,21 5,35

600 2,41 2,59 2,96 2,85 4,02 6,89

450 2,75 3,01 3,00 4,27 6,18 7,13

300 3,42 3,50 7,77 9,40

150 4,00 11,82

Arm.cc 

mm Maks terrengoppfylling i m Trykk mot dekke i kN/m

Vegghøyde i m Vegghøyde i m

 

 

ø12 armering  

4,0 3,5 3,0 2,5 4,0 3,5 3,0 2,5

900 2,43 2,60 2,98 2,50 2,88 4,12 7,07 5,38

750 2,64 2,86 3,00 3,74 5,40 7,13

600 2,94 3,27 5,07 7,89

450 3,44 3,50 7,94 9,40

300 4,00 11,82

Trykk mot dekke i kN/m

Arm.cc 

mm Maks terrengoppfylling i m

Vegghøyde i m Vegghøyde i m

 

 

 

6.2.7 Lettklinker + 500mm jord i topp og terrenglast er 3 kN/m² (300kg/m²) 

ø10 armering  
 

4,0 3,5 3,0 2,5 4,0 3,5 3,0 2,5

900 1,62 1,71 1,88 2,50 1,56 2,03 2,83 7,30

750 1,82 1,96 2,11 2,02 2,62 3,88

600 2,02 2,12 2,32 2,47 3,32 5,10

450 2,29 2,45 2,89 3,69 5,02 9,02

300 2,85 3,23 3,00 6,57 10,51 9,84

150 4,00 3,50 15,49 12,62

Arm.cc 

mm Maks terrengoppfylling i m Trykk mot dekke i kN/m

Vegghøyde i m Vegghøyde i m

 

 

ø12 armering  

4,0 3,5 3,0 2,5 4,0 3,5 3,0 2,5

900 2,02 2,13 2,34 2,29 2,51 3,37 5,16 5,90

750 2,19 2,33 2,67 2,50 3,26 4,42 7,44 7,30

600 2,44 2,65 3,00 4,35 6,26 9,84

450 2,87 3,26 6,69 10,72

300 3,83 3,50 14,07 12,62

150 4,00 15,49

Trykk mot dekke i kN/m

Arm.cc 

mm Maks terrengoppfylling i m

Vegghøyde i m Vegghøyde i m
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6.2.8 Forskjellige typer dekkeløsninger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ARMERINGSDETALJER 

7.1 Åpninger 

Armering rundt åpninger: 

Armering bør føres både vertikalt og horisontalt rundt 

åpningen og på begge sider av vegg min 500 mm forbi 

hjørner hvor dette er mulig. Vertikalarmering er spesielt 

medvirkende til å hindre / redusere hjørnesprekker. 

(Hjørnesprekker er et vanlig fenomen for murverk - hvor 

det ofte ikke benyttes vertikalarmering). 

 

Figur 7-1 Armering rundt åpning 

Figur 6-7  Plasstøpt betongdekke 
Figur 6-8  Hulldekke 1 

Figur 6-9  Hulldekke 2 
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L 
  

L 

Bjelkebelastning fra 

overliggende bærevegg 

Spesiell ringmurbelastning fra 

terrengtrykk p.g.a. åpning i 

vegg  

7.2 Bjelker 

 

Ringmurer under åpninger og bjelker over åpninger belastes i prinsippet på samme måte.  

THERMOMUR standardløsning ringmur / bjelke er valgt å ha samme type og mengde 

lengdearmering, og hvis det er påkrevet med skjærarmering, - samme skjærarmering.  

Egen dokumentasjon om bjelkedimensjonering kan lastes ned - se kap. 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Søyler 

Dimensjoneres etter regler gitt i Eurokode 2 - /6/ pkt. 9.5 

Figur 7-2  Bjelke over åpning 
Figur 7-3  Ringmursbjelke under åpning på terreng 
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8 UTSTØPNING 
 

Før utstøpning må alle forhold være lagt til rette ved at vegger er stivet av og kontrollmålt og stillas 

behørig sikret. Betong som benyttes til THERMOMUR må være godt "støpelig" da det med armering blir 

trangt og man kan risikere at det ikke fylles skikkelig. Ved utstøpning anbefales enten transportbånd- 

eller pumpebetong. Utstøpning bør skje ved å føre støpeslangen kun en retning langs THERMO - veggen / 

ringmuren. Dette for å unngå luftlommer i veggen. 

 

 Anbefalt betongkvalitet er B20 eller helst B30 (30 kvaliteten glir bedre ut). 

 Maks steinstørrelse 16 mm.  

 25 eller 50 % steinreduksjon (Maks 600 kg/m3 pukk, ev. maks 900 kg/m³ natursingel). Når det er 

bestilt pumpebil så er det best med 50 % redusert.  

 180 - 200 mm slump.  

 Vibrering vil kunne føre til brudd i blokkene. 
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9 OVERFLATEBEHANDLING AV THERMOMUR 

 

Det finnes flere løsninger og produkter med varierende kvalitet og priser. 

I markedet er følgende leverandører mest benyttet for THERMOMUR: 

JACKON – PUSS -  HEYDI-fiber   Levere av Jackon 

STO -  Puss-system      Levers av STO 

MAPEI Puss – system     Leveres av MAPEI 

JACKON – puss er en god puss som et lags puss, men med mer begrensede fargeutvalg enn 

MAPEI og STO om man ikke benytter maling på overflaten. 

MAPEI og STO har et større fargeutvalg med gjennomfarget sluttpuss. 

Alle alternativer er robuste , vedlikeholdsvennlige og internasjonalt godkjente for puss på 

THERMOMUR og lignende produkter. 

 

Under terreng monteres knasteplate av plast. Innvendig kles veggen med gipsplater.  Ellers 

henvises til byggdetaljblader nedenfor: 

514.221 Utvendig fuktsikring av bygninger 

523.111 Yttervegger mot terreng. Varmeisolering og tetting 

521.011 Valg av fundamentering og konstruksjoner mot grunnen. 

 

Ellers henvis til SINTEF – Teknisk godkjenning nr. 2156 (ref. /1/)for THERMOMUR som gir krav til 

puss og kledningsløsninger. 

 

I tillegg kan nevnes at for THERMOMUR 350 kan plater eller utvendig kledning festes direkte til 

blokkenes plastbindere. Dersom det ikke gjøres spesielle beregninger kan feste av lekter for 

utvendig kledning gjøres i henhold til /1/ tabell 3 for THERMOMUR 350. Tabellen viser maksimal 

vindlast avhengig av lekte- og skrueavstand. Husk at ved hjørner oppstår større sug-krefter enn 

for veggene for øvrig. 

Husk også at det normalt er krav til brannbeskyttelse direkte på polystyrenoverflaten utvendig. 

For utvendig vegg kan dette være 9mm GU-gips – da før utlekting for lufting og ytterkledning. 

 

Merk. XPS-plater (JACKOFOAM) er dårlig egnet som festegrunnlag for puss. 
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10 DETALJER / DIVERSE LØSNINGER 

10.1 Vindus- og dørutsparinger 

Bord i bredde 148 mm forankres i betong og blir spikerslag for vindu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 Innfestingsmuligheter 

Detaljer om dette beskrives senere 

10.3 Tekniske føringer 

Skjære /freseverktøy (overfres) er praktiske verktøy for å lage føringsveier i innvendig 

THERMOMUR-vange – om det ikke lektes ut for innvendig platemateriale. 

10.3.1 Elektriske koblingsbokser/kontakter 

Spesielle brannbokser skal benyttes (Elko brannboks med svart lokk). 

10.4 THERMOMUR og våtrom 

For baderom og ellers på mindre begrensede flater tillates at man limer fliser direkte på 

THERMOMUR (med standard membranløsninger) uten ekstra gipsplater eller spesielle 

våtromsplater. 

Figur 10-1  Alternative 

løsninger for vindusåpninger 
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10.5 Støpte trapper mot terreng 

Med oppfinnsomhet kan man benytte THERMOUR som grunnlag for mange løsninger.                 

Et eksempel er f.eks. terrengtrapper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6 Gipsplater på THERMOMUR 

Gipsplater skrus normalt direkte på THERMOMUR. 

Man kan også benytte utlekting. Dette gir mulighet til å rette en vegg som har fått noen 

skjevheter, få inn mer solide spikerslag for gjenstander som skal festes til veggen samt                         

at utlekting gir rom for el-føringer og mindre rør. 

Ved min 30 mm utlekting og mineralullisolasjon faller krav om innvendig ubrennbar kledning 

bort og man kan benytte hvilken kledningstype man måtte ønske (eks. bordkledning / 

sponplater). 

Dette gjelder vel og merke kun i bolighus som blir definert som bygningsbrannklasse 3 eller 4. 

11 SUPPLERENDE MATERIELL TIL THERMOMUR 
 

Jackons hjemmeside, ref.kap. 15, har oversikt over tilgjengelig blokkløsninger og hjelpemateriell. 

Figur 10-2 Eksempel på løsning trapp mot grunn med skifertrinn. 

Styrken bedres ytterligere ved dobbeltarmering. Endelig 

armeringsvalg varierer med grunnforhold og geometri. 
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12 BYGGEGRUNN OG TILBAKEFYLLING 

12.1 Grunnens kapasitet 

Last og grunnens kapasitet er bestemmende for utforming av fundamenter. 

Grovt for grunnens kapasitet kan man regne: 

Tekst fra byggforskseriens  511.101 Byggegrunn og terreng er følgende: 

 

Bæreevne 
Fundamentering av bygninger bør baseres på geotekniske undersøkelser og beregninger. For 
småhus med en og to etasjer kan man regne med at byggegrunnen kan ta opp spenninger som 
angitt i tabell 32, uten at det oppstår skadelige deformasjoner. 
Anvisninger for vurdering av byggegrunnens fasthet er gitt i Byggdetaljer 511.204. 
 
Tabell 32 
Maksimal tillatt spenning for forskjellige jordarter. Høyeste grunn-vannsstand er minst 1 m 
lavere enn fundamentnivå. 
Jordart Maksimal tillatt spenning 

kN/m2 

Fast lagret sand og grus 
Middels fast sand og grus 
Fin sand til grov silt 
Løs sand og silt 

250–300 
150–200 
100–150 
50–150 

Fast leire 
Middels fast leire 
Bløt leire 
Meget bløt leire 

150–200 
70–150 
30–70 
< 30 

Begrensningene i tabellen gjelder bruksgrenselaster, dvs. uten lastfaktorer som man ellers 

ganger med for dimensjonering av THERMOMUR og andre konstruksjoner. 

 

Ansvarlig for byggesaken har ansvaret for at grunnen kan bære den last den påføres. 

Om grunnen pålastes mer enn den har vært tidligere må man også regne med setninger over tid. 

Jo finere gradering massene har desto lengre tid vil det gå før setninger stopper opp. 

Ved grunn fundamentering må det tas hensyn til telefare og isoleres mot dette – se 15.5. 

Husk: Start aldri et byggearbeid på frossen grunn. 

 

Undervurdering av fundamenteringsforhold er årsak til et stort omfang bygningsskader. 

Både som minimumsarmert og som "forsterket" gir THERMO BYGGESYSTEMER bedre muligheter 

enn de fleste konkurrerende produkter til å takle "vanskelige grunnforhold". Vanskelige forhold 

må ofte armeres spesielt for. 

http://bks.byggforsk.no/DocumentView.aspx?sectionId=2&documentId=240#tab32
javascript:openBksDoc('511204')
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Tommel-regler: 

 Fjell eller stein / grus på fjell utgjør den beste byggegrunn - enkleste løsning uten såleblokk 
kan normalt velges. 

 Delvis fjellgrunn er utfordrende - 3 alternative løsninger skisseres: 

 Sørg enten for god kontakt med fjell for alle vegger (ved pilarer, nedslått stål el. annet 
hvor dybden er større enn det er naturlig å føre veggen til.) 

 Sørg for at det ikke er kontakt med fjell, f. eks med min 500 mm sand - "pute" mellom 
fjell og vegger der hvor fjellet er grunt - spreng om nødvendig. 

 Svanker eller steder hvor fjellet faller bratt kan man løse ved skreddersydde 
fundamentkonstruksjoner. Armerte THERMOMUR-skiver kan og god styrke for vanskelige 
fundamenteringsforhold. 

 På løsmasser: 

Forholdene kan være inhomogene (fyllmasser), og mulighetene for differanse-setninger kan 

være store. Kontroller med kommune el. andre sakkyndige at bygging er forsvarlig. 

 Bygging på matjord / organisk materiale kan medføre setninger over tid. Organiske 
materialer anbefales generelt fjernet. 

 En god regel - Om det ikke tilføres økt belastning på grunnen enn det man hadde tidligere 
vil normalt setninger være små eller ikke forekomme. 

 Drenering av tidligere udrenert grunn vil kunne gi setninger. 

 Generelt bør rådgiver eller Jackon kontaktes ved tvil om løsning er tilfredsstillende. 
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12.2 Fyllmasser mot kjellervegger 

Man kan i prinsipp fylle alle slags masser mot vegger bare man gjør de rette tiltak i forhold til 

disse massene. Vegg må imidlertid ikke utsettes for vanntrykk, men være godt drenert i hele 

veggens levetid. Dette kan sikres ved å benytte drenerende, ikke telefarlige materialer som 

tilbakefylling. Når man benytter slike masser bør man også gjøre tiltak som sikrer at den 

drenerende evnen beholdes. Dette kan gjøres ved å "pakke" de drenerende massene inn med 

filterduk. Uten dette vil med tiden de drenerende massene kunne fylles med finstoff og bli både 

tette og telefarlige, noe som igjen kan føre til opphopning av vann / lekkasjer gjennom veggen 

og økte jordtrykk og belastninger på veggen. Drenasje kan også sikres ved å benytte drensplater 

med filterduk mot veggen. Egenvekt for terrengmasser er i denne håndboken regnet til 19 

kN/m³ (= 1900 kg/m³), Lettklinker (løsleca) er regnet til 4 kN/m³(=400 kg/m³). 

Dette dokument har tatt for seg massetrykk fra pukk/sprengstein og silt/leirholdige fyllmasser 

og lettklinker (eks. løsleca). 

Riktig dimensjonering oppnås ved å benytte informasjon i kapitler 5 og 6. 

Variable man må bestemme er: 

 Hvilken jordart skal det fylles tilbake med? 

 Hvilken terrenglast ønsker man at veggen skal kunne tåle? 

 Hvilken avstand er det mellom støttevegger? 

 Hva er veggens høyde i forhold til innvendig gulv? 

 Hvor høyt går terrenget i forhold til innvendig gulv? 

 

 

 

NB!  Standardens definisjon av dimensjonerende masse .(ref. /8/) er: 

 

 

 

 

 

Figur 12-1 Definisjon av tilbakefyllingsmasser 
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12.3 Valg av jordtrykkskoeffisient for "jordarter" 

 

Fyllmasser mot kjellervegger gir forskjellig trykk etter hva slags masser som benyttes. Trykket 
mot veggen regnes lik tyngden av massen i aktuell dybde multiplisert med en K-faktor som gir 
horisontaltrykk mot veggen. Dette trykket multipliseres i tillegg med 1,5 som er standardens 
krav til "uforskyvelig" konstruksjon. 

Ref. /8/ gir oversikt over K – faktorer som avhenger av type masse og terrenghelning mot vegg. 
De opptrukne strekene i diagrammet representerer de valg tabeller er beregnet etter, dvs. 0,29 
og 0,45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.4 Laster på terreng 

De største laster som normalt vil belaste terreng utenfor hus er snølaster. Tabeller er beregnet 

med last på mark lik 3 kN/m² (300 kg/m²) og 6 kN/m². Uten snø kan dette tilsvare at lette 

kjøretøyer (personbiler) kjører inn til veggen. 

For fleksibel bruk av tabeller kan 1 kN (=100 kg/m²) vurderes som ca. 50mm fyllingshøyde med 

terrengmasser. 

Dimensjonerende snølaster som gjelder alle norske kommuner er å finne i ref. /3/. 

Figur 12-2  Valg av K-faktor for ulike 
tilbakefyllingsmasser 
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12.5 Forhold som øker jordtrykket 

- i forhold til verdier som er beregnet er: 

 Vanntrykk bak veggen 

 Ustabile masser bak graveskråning (Derfor 45o begrensning – se Figur 12-1)  

 Isdannelse 

 Større terrenglaster enn forutsatt, eksempelvis biltrafikk. 

 Infiltrasjon med finmasser i drenerende masser (matjord / leire / silt trekker inn i pukk 
med bevegelse av grunnvann over tid). Jordtrykk vil kunne øke og fare for oppstuving av 
vann mot vegg med vanninntrengning gjennom vegg kunne skje. (Separering av masser 
med filterduk er viktig!) 

12.6 Deformasjon av vegger med jordtrykk 

Alle materialer som får belastning får også deformasjon. Om deformasjonen blir stor vil det 
kunne oppstå uønskede forhold og skader. 

I tabeller pkt. 6.1.3 til 6.1.5 er det, for deformasjoner over 10mm, vist maksdeformasjoner av 
vegger hvor massetrykk har belastet veggen en tid. 

Om etasjeskillet festes stivt til veggen, før terrenglasten gir deformasjon, vil lastene gå til 
etasjeskillet før de går en lengre vei til støttevegger el. hjørner. Dermed må etasjeskillet bevege 
seg noe før lastene går til støttevegger, slik man ønsket. Dette er mer inngående forklart i kap. 6. 



44 
 

13 BYGNINGSFYSIKK /ANVENDELSE 

13.1 Tilleggsisolering 

THERMOMUR 350 tilfredsstiller i utgangspunktet isolasjonskrav i.h.t. /9/ med god margin. (Krav 

0,18 W/m2K mot THERMOMUR 350 – 0,17 W/m2K). Ønsker man ytterligere å bedre 

isolasjonsverdien er dette relativt enkelt i byggefasen ved å isolere innvendig eller utvendig før 

man avslutter med puss eller gips, ev. velge "super"-kvalitet. Tabellene viser hvilke u-verdier 

som oppnås ved tilleggsisolering. 

Det antas at det fores på med en isolasjon med lambda-verdi = 0,035 W/mK, med en tre-andel 

på ca. 9% og vanlige drenerende oppfyllingsmasser. Dette tilsvarer utvendig isolering, f.eks. med 

EPS, med en lambda-verdi = 0,038 W/mK. 

U-Verdier - THERMOMUR 350 
 Tykkelse påforing [mm] 

0 30 50 70 100 

Sn
it
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p
p
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lli

n
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[m
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0 0,166 0,147 0,137 0,128 0,116 

0,5 0,153 0,136 0,127 0,118 0,108 

1 0,148 0,132 0,123 0,115 0,105 

1,5 0,143 0,128 0,119 0,112 0,102 

2 0,139 0,124 0,116 0,109 0,100 

2,4 0,136 0,122 0,114 0,107 0,098 

 

U-Verdier - Super THERMOMUR 350 
 Tykkelse påforing [mm] 

0 30 50 70 100 

Sn
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[m
] 

 

0 0,145 0,130 0,122 0,115 0,106 

0,5 0,134 0,121 0,113 0,107 0,098 

1 0,130 0,117 0,110 0,104 0,096 

1,5 0,126 0,114 0,107 0,101 0,093 

2 0,123 0,111 0,104 0,099 0,091 

2,4 0,120 0,109 0,102 0,097 0,089 

 

U-Verdier - THERMOMUR 250 
 Tykkelse påforing [mm] 

 0 30 50 70 100 

Sn
it

t,
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[m
] 

0 0.305 0.247 0.219 0.197 0.171 

0.5 0.274 0.224 0.200 0.181 0.158 

1 0.259 0.214 0.192 0.174 0.152 

1.5 0.246 0.205 0.185 0.168 0.148 

2 0.234 0.197 0.178 0.162 0.143 

2.4 0.226 0.191 0.173 0.158 0.140 
 

Merk!  XPS-plater (JACKOFOAM) er dårlig egnet som festegrunnlag for puss (for glatt overflate). 
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13.2 Øvrige forhold 

THERMOMUR kan benyttes til bærende vegger over og under terreng i bolighus med inntil to 

fulle etasjer over terreng. Veggsystemet kan også benyttes i andre typer bygninger med 

tilsvarende belastninger forutsatt at /9/ Veiledning til byggeforskriften – tillater dette. 

Med utvendig og innvendig kledning som utført etter teknisk godkjenning, ref./1/, er 

THERMOMUR er THERMOMUR 250 godkjent brukt som brannsikker vegg klasse REI 30 og  

THERMOMUR 350 godkjent brukt som brannsikker vegg klasse REI 60. 
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15 JACKON-BROSJYREHENVISNINGER 
Fra Jackons hjemmeside http://jackon.no/bygg/jackon-thermomur 

Her finner man bilder av ferdige THERMOMUR-hus samt de ulike varianter av THERMOMUR-elementer 

og tilbehør/hjelpeverktøy. Eneste forskjell på THERMOMUR 350 og THERMOMUR 350 super er farge og 

isolasjonsverdi. THERMOMUR 250 har samme 150mm betongkjerne og dimensjoneres derfor på samme 

måte som 350-elementene. 

15.1 Jackon ringmur 

Ringmurløsninger er i første rekke aktuelle for bygninger uten jordtrykk hvor plate på mark støpes før 

vegger føres opp. 

15.2 Jackon Siroc 

Elementer for tilleggsisolering eller kantelementer nybygg. Som for ringmurelementer er dette en løsning 

som er praktisk når man ikke har sidetrykk på vegger over nederste gulv. 

15.3 Grunnmursplate 

Der man ikke har gode drenerende masser som tilbakefylling som er sikret mot infiltrasjon ved 

filterduk er grunnmursplaten en god løsning. Produktet gir også økt isolasjon til ytterveggen. 

15.4 Jackon radonsperresystem 

Gode radonsperreråd og produkter. 

15.5 Jackon isolasjon i grunnen 

Gode råd om riktig isolasjon både innenfor og utenfor yttervegger. 

http://jackon.no/assets/FileUploads/Jackon-Isolasjon-i-grunnen.pdf 

15.6 Bildesamling fra diverse byggeprosjekter 

Bilder viser både gode og dårlige eksempler. Dårlige er kanskje de mest interessante da de peker 

på forhold som kan gå galt eller medføre unødvendig merarbeid. 

http://jackon.no/bygg/jackon-thermomur
http://jackon.no/assets/FileUploads/Jackon-Isolasjon-i-grunnen.pdf

