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1 Almennt

Gegnheilir ekki berandi milliveggir úr múrsteinum og veggplötum (hér eftir nefndir milliveggir)
hafa reynst vel um áratugaskeið. Ef rétt er farið að uppfylla þeir kröfur sem gerðar eru til eldvarna,
hljóðeinangrunar og varmaeinangrunar sem og álagsþols vegna notkunar. Hægt er að múra
milliveggi með lítilli fyrirhöfn í fokheldum byggingum og einnig má nota þá til að endurskipuleggja
skiptingu rýma í eldri byggingum.

2 Notkunarsvið

Milliveggir eru notaðir í nýju og eldra íbúðarhúsnæði, sem milli- eða skilveggir í húsum með
burðarvirki úr stáli og járnbentri steinsteypu sem og í byggingum með tiltölulega stóru lofti, svo
sem í skólum, opinberum byggingum, sjúkrahúsum, íþróttahúsum og iðnaðarhúsnæði.

Ekki má nota milliveggi til að stífa hús af, heldur eingöngu til að skipta því upp í rými. Þannig er
hægt að fjarlægja þá þegar gerðar eru breytingar á grunnmynd án þess að það stefni stöðugleika
hússins í hættu. Milliveggjunum sjálfum er haldið stöðugum með tengingu við aðliggjandi
byggingarhluta (þverveggi, loft eða jafngilda styrktarhluta), svo fremi sem þeir eru innan marka
fyrir milliveggina (sjá töflur 2 og 4).

3 Kröfur

Ganga skal þannig frá milliveggjum og tengingum þeirra við aðliggjandi byggingarhluta að þeir
uppfylli eftirfarandi kröfur samkvæmt DIN 4103-1 [1]:

• að þeir beri eiginálag [2] að meðtalinni múrhúð eða annarri klæðningu;
• að þeir taki í sig lárétt álag sem verkar á flöt þeirra og beini því til aðliggjandi

byggingarhluta á borð við veggi, loft og stoðir;
• að þeir veiti nægilegt viðnám gegn stöðuálagi – fyrst og fremst kyrrstæðu – sem og

höggálagi sem komið getur upp meðan á notkunartíma stendur.

4 Þungi léttra milliveggja

Þegar sýnt er fram á stöðufræðilega eiginleika lofta má taka tillit til álags léttra milliveggja sem ekki
hvílir þungi á (eiginálag veggjar - 5 kN/m af lengd veggjar) samkvæmt DIN EN 1991-1-1:2010-12/
NA lið 6.3.1.2 [3], einfaldað sem jafnt dreifð viðbót við burðargetu. Þessi einföldun gildir einnig fyrir
veggi sem eru samsíða bitum í loftum án nægilegrar þverdreifingar, ef álag þeirra er ekki meira en
3 kN/m af lengd veggsins.

Tafla 1: Milliveggsviðbót

Álag milliveggs á hvern lengdarmetra [kN/m] Milliveggsviðbót við burðargetu [kN/m2]

gveggur ≤ 3,0 0,8

3,0 < gveggur ≤ 5,0 1,2

Ef burðargetan er ≥ 5,0 kN/m2 getur viðbótin verið óþörf

5 Uppsetningarsvæði samkvæmt DIN 4103-1 [1]

Eftir því hvernig rýmin sem skilja á að með milliveggjunum eru notuð skal gera ráð fyrir mismiklu
láréttu línuálagi allt eftir uppsetningarsvæði þegar sýnt er fram á beygjuálagsþol milliveggsins.

Milliveggir úr frauðsteypueiningum - Framkvæmdaleiðbeiningar
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Bæði uppsetningarsvæðin eru skilgreind með eftirfarandi hætti:
Uppsetningarsvæði 1
Svæði sem lítið af fólki fer um, til dæmis íbúðir, hótelherbergi, skrifstofur, sjúkrahúsherbergi og rými sem
eru notuð með svipuðum hætti, að meðtöldum göngum.
Uppsetningarsvæði 2
Svæði sem mikið af fólki fer um, til dæmis stærri samkomusalir, skólastofur, fyrirlestrasalir, sýningar- og
sölurými og rými sem eru notuð með svipuðum hætti. Þetta tekur einnig til milliveggja milli rýma þar sem
hæðarmunur á gólfi er ≥ 1,00 m.

6 Vottanir

6.1 Stöðuálag samkvæmt DIN 4103-1 [1]

Sýna skal fram á nægilegt beygjuþol milliveggs gegn láréttu línuálagi h sem verkar á vegginn í 0,9 m hæð
frá gólfi (sjá mynd 1). Gert er ráð fyrir að þetta álag sé stöðuálag með eftirfarandi stærð:

Uppsetningarsvæði 1: h1,k = 0,5 kN/m

Uppsetningarsvæði 2: h2,k = 1,0 kN/m

Með því að finna beygjuþolið á að kanna hvort lárétt álag á vegginn í 0,9 m frá gólfi – þ.e. nokkurn
veginn í mjaðmahæð, t.d. vegna mannfjölda – geti leitt til þess að milliveggurinn hrynji. Kraftarnir eru
mismiklir eftir því um hve mikinn mannfjölda er að ræða. Álagsstærðin er þá ákvörðuð til samræmis við
uppsetningarsvæðið. Þegar sýnt er fram á beygjuþol milliveggja þarf ekki að taka tillit til annars ytra álags.
Þegar um er að ræða veggi sem veita fallvörn skal notast við lárétt álag samkvæmt DIN EN 1991-1-1/
NA:2010-12, töflu 6.12DE.
Festingaálagið q ≤ 0,40 kN/m á mynd 1 skapar beygjuvægi með vogarafli ≤ 0,3 m sem kraftapar
í andstæða átt (láréttir kraftar efst og neðst á vegg) verða að taka á móti. Festingaálagið nær yfir
mögulegt álag frá bókahillum eða léttum veggfestum skápum sem kann að vera komið fyrir hvar sem er á
milliveggnum. Taka skal tillit til þessara lárétt verkandi krafta þegar sýnt er fram á tengingar.

Mynd 1: Stöðuálag samkvæmt DIN4103-1
(lengdarmál í m)



8 Milliveggir úr frauðsteypueiningum - Framkvæmdaleiðbeiningar

H0 = Hu =

Ekki er hægt að nota burðarlíkanið sem lýst er á mynd 1 fyrir milliveggi með opnu bili að
ofan. Í þessu tilviki verða tengingar á hliðum að hindra að veggurinn „snúist úr“. Sýna verður
stöðufræðilega fram á meira festingaálag sérstaklega.

6.2 Höggálag

Hvað höggálag varðar er gerður greinarmunur á hörðu og mjúku höggi. Með álagi af gerðinni
„hart högg“ á að kanna hvort staðbundið álag (t.d. þegar húsgögn eru færð til eða hörðum
hlutum er kastað) rífur millivegginn úr festingunum eða fer í gegnum vegginn. Með þessari prófun
er jafnframt komið í veg fyrir að hlutar veggsins geti fallið niður, en það getur leitt til alvarlegra
meiðsla.
Samanborið við „harða höggið“ felur „mjúka höggið“ að vísu í sér meira álag á millivegginn, nema
hvað það er mýkra. Átt er við þegar mannslíkami skellur á veggnum þegar stigi veltur eða þegar
maður ber öxlina fyrir sig við fall. Gerð er krafa um að álagið sem lýst er með orkunni EBasis = 100
Nm leiði ekki til staðbundinnar eyðileggingar.
Harða höggið felur ekki í sér hættulegt álag fyrir gegnheila milliveggi. Samkvæmt rannsóknum hjá
MPA Hannover [4] má einnig gera ráð fyrir að mjúka höggið feli ekki í sér álag sem þarf að kanna
í hverju tilviki fyrir sig. Mál gegnheilla milliveggja og þar með stærðarmörk veggjanna skulu miðast
við beygjuþolið.

7 Mesta leyfilega lengd og hæð veggja (stærðarmörk)

Innan ramma rannsóknarverkefnis [4] voru framkvæmdar víðtækar rannsóknir á milliveggjum úr
múrsteinum og veggplötum sem lögðu grunninn að tölunum í töflum 2 til 4.
Töflurnar eru mismunandi eftir skilyrðum fyrir festingar:
• veggir sem er haldið á fjórum hliðum án þunga ofan frá (tafla 2),
• veggir sem er haldið á fjórum hliðum með þunga ofan frá (tafla 3),
• veggir sem er haldið á þremur hliðum án þunga ofan frá, eitt opið bil lóðrétt (tafla 2),
• veggir sem er haldið á þremur hliðum með þunga ofan frá, eitt opið bil lóðrétt (tafla 3),
• veggir sem er haldið á þremur hliðum án þunga ofan frá, opið bil að ofan (tafla 4).
Frekari upplýsingar til viðbótar við það sem kemur fram í töflunum er að finna í viðkomandi skjölum
frá framleiðendum múrsteinana.
Það segir sig ekki sjálft af hverju tekið er tillit til álags „með þunga ofan frá“ fyrir ekki berandi
milliveggi. Hér er hins vegar ekki um að ræða áætlað álag frá veggjum og/eða lofti ofan frá, heldur
eingöngu ófyrirhugað álag sem milliveggirnir leiða frá vegna aflögunar af völdum skriðs og rýrnunar
lofta úr járnbentri steinsteypu. Við það getur komið til áhrifa af völdum loftþunga síðar, allt eftir
því hvenær milliveggirnir voru framleiddir. Í hverju tilviki fyrir sig, í samræmi við framvindu og
umfang aflögunar á lofti, samsetningu steins og steinlíms sem er notuð og útfærslu tenginga við
aðliggjandi byggingarhluta, skal kanna við hvaða festingarskilyrði skal miða til að finna út mörkin
fyrir viðkomandi lengd á vegg.
Ekki er hægt að ákvarða hvort miða skal við mælingarskilyrðin „með þunga ofan frá“ að svo
stöddu. „Án þunga ofan frá“ er öruggt val. Ef farið er yfir mörkin skal gera ráð fyrir styrkingum, t.d.
stoðum úr stáli eða járnbentri steinsteypu eða láréttum styrktarbitum. Hafa skal í huga að hætta
er á sprungumyndun vegna rýrnunar – þegar um langa veggi með samsvarandi rakaþenslu er að
ræða; sjá t.d. skýringar í [5].

q . 0,3
hveggur
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Tafla 2: Mörk fyrir veggi án þunga ofan frá 2)3) með festingum á fjórum og þremur
hliðum og opnu lóðréttu bili *)

Veggþykkt t
[mm]

Hámarkslengd veggs í [m] (gildi í töflu) á uppsetningarsvæði I (efra gildi) eða
uppsetningarsvæði II (neðra gildi)

Vegghæð í [m]
2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 ≤ 6,0

5,01)
3,0 3,5 4,0 - - -
1,5 2,0 2,5 - - -

6,0
4,0 4,5 5,0 5,5 - -
2,5 3,0 3,5 - - -

7,01)
5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 -
3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 -

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

10,01)
7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 -
5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 -

11,5;
15,0

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 -
6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 -

17,5;
20,0; 24,0

12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

1) Fyrir kalksandstein (þurran kalksandstein skal væta fyrst) gilda tilgreind gildi ef notað er venjulegt steinlím III eða
steinlím með þunnu lagi og veggþykktin er < 11,5 cm. Þegar veggþykktin er ≥ 11,5 cm skal að minnsta kosti nota
NM IIa eða

2) steinlím með þunnu lagi.
3) Fyrir frauðsteypustein gilda tilgreind gildi ef notað er venjulegt steinlím NM III eða steinlím með þunnu lagi. Þegar

veggþykktin er < 17,5 cm og notast er við NM II eða IIa skal helminga gildin fyrir leyfilega vegglengd.
4) Við tiltekin skilyrði (sjá lið 9) er ekki nauðsynlegt að líma þverfúgur.
*) Þegar um er að ræða festingu á þremur hliðum (eitt opið bil lóðrétt) gilda hálfar tölurnar í töflunni.

Tafla 3: Mörk fyrir veggi með þunga ofan frá 2)3) með festingum á fjórum og þremur
hliðum og opnu bili lóðrétt *)

Veggþykkt t
[mm]

Hámarkslengd veggs í [m] (gildi í töflu) á uppsetningarsvæði I (efra gildi) eða
uppsetningarsvæði II (neðra gildi)

Vegghæð í [m]
2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 < 6,0

5,01)
5,5 6,0 6,5 - - -
2,5 3,0 3,5 - - -

6,0
6,0 6,5 7,0 - - -
4,0 4,5 5,0 - - -

7,01)
8,0 8,5 9,0 9,5 - -
5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 -

9,0
12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 -
7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 -

10,01)
12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 -
8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 -

11,5;
15,0

12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 -
12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 -

17,5;
20,0; 24,0

12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

1) Fyrir kalksandstein (þurran kalksandstein skal væta fyrst) gilda tilgreind gildi ef notað er venjulegt steinlím III eða
steinlím með þunnu lagi og veggþykktin er < 11,5 cm. Þegar veggþykktin er ≥ 11,5 cm skal að minnsta kosti nota
NM IIa eða

2) steinlím með þunnu lagi.
3) Fyrir frauðsteypustein gilda tilgreind gildi ef notað er venjulegt steinlím NM III eða steinlím með þunnu lagi. Þegar

veggþykktin er < 17,5 cm og notast er við NM II eða IIa skal helminga gildin fyrir leyfilega vegglengd.
3) Við tiltekin skilyrði (sjá lið 9) er ekki nauðsynlegt að líma þverfúgur.
*) Þegar um er að ræða festingu á þremur hliðum (eitt opið bil lóðrétt) gilda hálfar tölurnar í töflunni.
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Tafla 4: Mörk fyrir veggi sem er haldið á þremur hliðum án þunga ofan frá 2)3), opið bil að ofan

Veggþykkt
t

[mm]

Hámarkslengd veggs í [m] (gildi í töflu) á uppsetningarsvæði I (efra gildi) eða
uppsetningarsvæði II (neðra gildi)

Vegghæð í [m]
2,00 2,25 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 < 6,00

5,01) 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 - - -
1,5 2,0 2,5 - - - - -

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

7,01) 7,0 7,5 8,0 9,0 10,0 10,0 10,0 -
3,5 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 -

9,0 8,0 8,5 9,0 10,0 10,0 12,0 12,0 -
4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 -

10,01) 8,0 9,0 10,0 12,0 12,0 12,0 12,0 -
5,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 -

11,5;
15,0

12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
8,0 9,0 10,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

17,5;
20,0; 24,0

12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
8,0 9,0 10,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

1) Fyrir kalksandstein (þurran kalksandstein skal væta fyrst) gilda tilgreind gildi ef notað er venjulegt steinlím
III eða steinlím með þunnu lagi og veggþykktin er < 11,5 cm. Þegar veggþykktin er ≥ 11,5 cm skal að
minnsta kosti nota NM IIa eða steinlím með þunnu lagi.

2) Fyrir frauðsteypustein gilda tilgreind gildi ef notað er venjulegt steinlím NM III eða steinlím með þunnu
lagi. Þegar veggþykktin er < 17,5 cm og notast er við NM II eða IIa skal helminga gildin fyrir leyfilega
vegglengd.

3) Við tiltekin skilyrði (sjá lið 9) er ekki nauðsynlegt að líma þverfúgur.

8 Festing við aðliggjandi byggingarhluta

8.1 Almennt

Milliveggir eru aðeins stöðugir ef þeir eru tengdir við aðliggjandi byggingarhluta með viðeigandi
festingum. Jafnframt þarf að gera viðeigandi ráðstafanir (t.d. með fleygum eða stífum) til að
tryggja stöðugleika á meðan veggirnir eru settir upp og áður en festingarnar byrja að virka (einkum
á svæðinu veggur/loft). Annars vegar verða tengingarnar að vera útfærðar þannig að veggirnir geti
tekið við því álagi sem á þá verkar (sbr. mynd 1). Hins vegar þarf að taka til mögulegrar aflögunar
aðliggjandi byggingarhluta við gerð og frágang á festingum.
Auk þessara stöðufræðilegu atriða ráða byggingareðlisfræðileg atriði (hávaða- og eldvarnir) oft
úrslitum um festingu milliveggja við aðliggjandi byggingarhluta. Svo fremi sem tengingarnar eru
framkvæmdar eins og sýnt er á myndum 2 til 6 er yfirleitt ekki krafist sérstakrar sannvottunar.
Í upplýsingum frá framleiðanda hverju sinni koma fram frekari útfærslur til viðbótar við þá
möguleika sem hér eru sýndir.

8.2 Festing á hliðum

Allt eftir því hvaða þvingunarkraftar verka á milliveggina er hægt að festa hliðar þeirra með
samtengingu, með ankerum (einnig ankerum með þunnum láréttum fúgum) með og án tengispora
eða með því að setja milliveggina inn í múruð innskot. Hurðakarmar sem ná upp í loft og U- eða
I-stálprófílar eru einnig notaðir sem hliðarfestingar í viðeigandi útfærslum (sjá mynd 3).

Milliveggir úr frauðsteypueiningum - Framkvæmdaleiðbeiningar
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8.3 Festing að ofan

Ef milliveggir eru ekki múraðir upp að lofti, t.d. þegar ljósop er yfir veggnum endilöngum, skal gera
ráð fyrir opnu bili yfir veggnum (tafla 4). Þegar veggkrónum er haldið með styrktarbitum úr járnbentri
steinsteypu, steinsteyptum einingum eða stálprófílum og láréttum festikröftum er beint yfir á aðra
byggingarhluta skal gera ráð fyrir efri festingu á milliveggjum (töflur 2 og 3). Hægt er að ganga frá efri
festingu með styrkingu á efstu þremur láréttu fúgunum með til dæmis 2 Ø 6 mm (fúga með þykku lagi). Ef
þörf krefur skal sýna fram á stöðufræðilega eiginleika.
Tengja má milliveggi við loft með málmvinklum eða öðrum hentugum prófílum (t.d. U-prófíla). Hugsanlega
þarf að gæta að kröfum til eldvarna (með því að setja í steinull með bræðslumarki > 1000 °C og rúmþyngd
≥ 30 kg/m3). Einnig þarf að taka tillit til atriða á borð við útlit og útfærslu framkvæmdar. Útfærslan á
mynd 6 a) takmarkast yfirleitt við tilvik þar sem til dæmis lækkuð loft hylja L-prófíla á hliðum. Í útfærslunni
á mynd 6b) þarf að tryggja að hægt sé að múra efsta múrlagið vandkvæðalaust. Ef L-prófílarnir sem gert
er ráð fyrir báðum megin eru festir við loftið með stálkrækjum áður en veggurinn er múraður skal tryggja
að efsta múrlaginu sé ýtt inn eftir veggnum endilöngum með viðeigandi ráðstöfunum (t.d. með því að setja
L-prófílana upp í áföngum).
Í ákveðnum notkunartilvikum hafa annars konar festingar fyrir hreyfanlegar loftfestingar einnig gefið góða
raun. Þegar milliveggurinn er útfærður með sýnilegu múrverki er til dæmis yfirleitt ekki hægt að nota
stálprófíla í lofti. Í þessu tilviki má nota falda stálprófíla til að halda efsta hluta veggsins. Einnig kemur til
greina að nota T-prófíla sem eru festir við loftið eins og sýnt er á mynd 6c). Steinunum sem eru með rauf
að ofanverðu í efsta múrlaginu er ýtt inn í prófílana eftir veggnum endilöngum.
Auk þess eru vinkillaga fjaðuranker (mynd 6d) tiltölulega einföld aðferð til að festa efsta hluta veggsins.
Þau hafa verið tekin upp í staðalinn DIN 4102-4 [15].
Við frágang á lofti með tilbúnum einingum er einnig hægt að nota styrktarteina sem ýtt er inn í plasthulsur
eins og sýnt er á mynd 6e). Í þeim tilvikum er ráðlegt að múra milliveggina áður en tilbúnu einingarnar eru
settar á og setja styrktarteinana í götin í efstu steinaröðinni áður en loftið er steinsteypt. Hulsurnar sem
koma skal fyrir í loftinu áður og umlykja styrktarteinana verða að hafa nægilega mikið lóðrétt hlaup vegna
þeirrar aflögunar loftsins sem gera má ráð fyrir. Einnig er hægt að setja styrktarteinana í múrverk sem sett
er upp síðar.
Ákvörðunin um hvort eða hvenær steinlím er sett í tengifúguna milli efsta hluta veggsins og steinsteypta
loftsins ræðst af því hvaða kraftar geta verkað á milliveggina af völdum svignunar í loftinu þegar mót
eru fjarlægð sem og í kjölfar skriðs og rýrnunar. Til að ná fram betri festingu að ofan er frekar mælt með
því að líma efri tengifúguna með steinlími en að setja inn efni sem hægt er að þrýsta mikið saman (t.d.
steinull) [4]. Þetta á einkum við þegar álag af völdum aflögunar á lofti vegna byggingarhluta fyrir ofan
er ekki lengur fyrir hendi þegar búið er að líma tengifúguna. Af þessum sökum skal líma með steinlími
samkvæmt mynd 6f) eins seint og kostur er og nota til þess venjulegt steinlím með litlum stífleika
(t.d. NM II), t.d. ekki fyrr en áður en byrjað er að vinna í múrhúðinni.
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Mynd 2: D æ m i u mt e n g i n g a r v i ð s t o ð i r

8.4 Hreyfanlegar tengingar

Nota skal hreyfanlegar tengingar í þeim tilvikum þar sem gera má ráð fyrir óvæntri áraun eða
aukinni rýrnun sökum aflögunar aðliggjandi byggingarhluta og þar af leiðandi aukinni spennu í
milliveggjunum. Hægt er að útbúa hreyfanlegar tengingar með því að setja stálprófíla eða múr í
innskot.
Skal þá gæta þess að hliðarfesting milliveggjanna haldist óbreytt jafnvel þótt aðliggjandi
byggingarhlutar aflagist (dýpt prófílsins eða innskotsins þarf að vera nægileg). Einnig er hægt að
setja í anker sem hægt er að færa til lóðrétt, t.d. á tengispori. Ávallt skal vera skillag, t.d. R500-
bikpappi, neðst á milliveggjum (sjá mynd 5 og lið 10). Það verður að vera tryggt að veggurinn geti
tekið í sig lárétt álag (mynd 1).
Svo framkvæmdin uppfylli kröfur um hávaðavarnir skal fylla í tengifúgur gagnvart aðliggjandi
byggingarhlutum fyrir ofan og á hlið, til dæmis með steinull. Ef gerðar eru kröfur um eldvarnir skal
troða inn steinull með bræðslumarki > 1000 °C og rúmþyngd ≥ 30 kg/m3 þannig að hún sé þétt.

Milliveggir úr frauðsteypueiningum - Framkvæmdaleiðbeiningar
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Mynd 3: Dæmi um fastar veggtengingar á hliðum
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Mynd 4: D æ m i u m h r e y f a n l e g a r v e g g t e n g i n g a r á h l i ð u m

Mynd 5: Dæmi fyrir neðsta hluta veggs: Hreyfanleg og föst tenging
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Mynd 6: Efsti hluti veggs: Hreyfanlegar og fastar tengingar við loft

8.5 Fastar tengingar

Fastar tengingar koma til greina í þeim tilvikum þar sem gera má ráð fyrir að lítill þvingunarkraftur frá
aðliggjandi byggingarhlutum verki á millivegginn og ekki eru líkur á að milliveggurinn sjálfur aflagist
mikið vegna rýrnunar. Fastar tengingar á hliðum eru yfirleitt aðeins notaðar við byggingu íbúðarhúsnæðis
með litlum loftum, þar sem vegglengdin á að vera takmörkuð við ≤ 5,0 m. Tenging við aðliggjandi
byggingarhluta fer ýmist fram með því að setja anker í eða með hefðbundinni samtengingu veggja.
Sambærilegar ráðstafanir – að setja millivegg í múrað innskot eða að nota bindandi stálinnlegg – eru
leyfilegar. Fylla skal tengifúgurnar með steinlími til þess að uppfylla kröfur um hávaða- og eldvarnir.
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9 Þverfúgur límdar

Tilraunaniðurstöðurnar sem birtar eru í [5], að meðtalinni tillögunni fyrir stærðarmörk, gilda fyrir
múrverk með límdum þverfúgum. Við gerð taflanna í þessu riti var miðað við að milliveggurinn beini
lárétta línuálaginu sem verkar á hann til beggja hliða eftir tveimur ásum.
Rannsóknarverkefnið tók ekki til múrverks með ólímdum þverfúgum.
Með hliðsjón af fyrirliggjandi niðurstöðum varðandi beygjutogþol múrverks [6] er í mörgum tilvikum
hægt að styðjast við eftirfarandi atriði við undirbúning milliveggja með ólímdum þverfúgum:
(1) Þegar um er að ræða festingu á fjórum hliðum og festingu á þremur hliðum með opnu lóðréttu
bili er einnig hægt að notast við vegglengdina í töflum 2 og 3 fyrir ólímdar þverfúgur ef hlutfallið
milli vegglengdar og vegghæðar er 2. Ef hlutfallið milli vegglengdar og vegghæðar er < 2 má
aðeins notast við 50% af leyfilegri vegglengd.
(2) Þegar um er að ræða festingu á þremur hliðum með opnu bili að ofan 1 má í mörgum tilvikum
aðeins notast við 50% af leyfilegri vegglengd samkvæmt töflu 4 á uppsetningarsvæði 1. Á
uppsetningarsvæði 2 kemur þessi aðferð einnig til greina í sérstökum tilvikum.

10 Útfærsla

Við útfærslu milliveggja þarf að fylgja eftirfarandi byggingar- og framkvæmdareglum:
• Takmarka skal svignun í lofti úr járnbentri steinsteypu með því að halda aflögunarstuðli

innan þeirra marka sem tilgreind eru í DIN EN 1992-1-1/NA [7].
• Minnka skal svignun í lofti af völdum skriðs og rýrnunar með því að fjarlægja ekki mót fyrr

en eftir tiltekinn tíma og meðhöndla steinsteypuna á eftir samkvæmt DIN EN 13670 [8]
og DIN 1045-3 [9]. Einkum skal koma fyrir viðeigandi stoðum þegar mót eru fjarlægð eftir
stuttan tíma.

• Setja skal milliveggi upp eins seint og hægt er (t.d. eftir að hús er orðið fokhelt) og
setja á þá pússningu ef þess þarf. Til að halda rýrnunaraflögun í lágmarki skal verja
byggingavörurnar fyrir miklum raka, t.d. með því að setja plast yfir þær.

• Ef loftið undir milliveggnum svignar getur það leitt til þess að veggurinn beini álagi frá sem
bogi eða burðarbiti. Mælt er með því að útfæra millivegginn þannig að hann beri eigin
þunga. Hægt er að ná þessu fram með múrverki með steinlími í þykku lagi og styrkingum í
láréttum fúgum [10]. Það hefur góð áhrif ef tengingin milli steins og steinlíms er eins sterk
og mögulegt er. Mælt er með því að aðskilja vegginn frá loftinu fyrir neðan, t.d. með því að
setja R500-bikpappa á milli.

• Þegar spannvídd lofts er meiri en l i = 6 m getur þurft að grípa til frekari ráðstafana, t.d. að
koma fyrir styrkingu sem kemur í veg fyrir sprungumyndun.

• Þegar gera á raufar í milliveggi skal fylgja DIN EN 1996-1-1/NA [11] NDP fyrir 8.6.2 (1);
töflu NA.19; sjá einnig DGfM-upplýsingablaðið „Schlitze und Aussparungen“ (raufar og op)
[12]. Þegar raufar eru sagaðar eða fræstar skal gæta þess að nota viðeigandi verkfæri sem
eyðileggja ekki samtengingu múrverksins og stefna stöðugleika milliveggsins ekki í hættu.
Þegar gerðar eru lóðréttar raufar í veggi skal miða við mörk samkvæmt töflu 2 til 4 fyrir
næstu veggþykkt fyrir neðan, t.d. d = 7 cm þegar gerð er rauf í 9 cm þykkan vegg. Þegar
veggþykktin er 17,5 og 24 cm þarf ekki að miða við lægri mörk. Ekki má gera raufar lárétt
eða á ská nema að veggþykktin sé 17,5 cm eða meira.

1 Múrsteinaframleiðendur hafa á síðustu árum gert sínar eigin rannsóknir á múrverki og koma
niðurstöður þeirra fram í upplýsingum framleiðenda sem byggingaraðilum eru afhentar til
aðstoðar. Höfundar mæla með því að bæði sé farið eftir þessu upplýsingablaði og upplýsingum
framleiðanda hverju sinni.
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11 Eldvarnir

Allt eftir veggþykkt uppfylla gegnheilir milliveggir strangar kröfur um eldvarnir í byggingum samkvæmt
DIN EN 1996-1-2/NA [13] eða DIN 4102-4 [14] og eru þar flokkaðir eftir brunaþoli. Múrsteinar, steinlím og
múrblöndur samkvæmt DIN 18550-2/2015-06 [15] eru eldtraust byggingarefni (í flokki A 1 samkvæmt DIN
EN 13501 [16]). Múrverk uppfyllir kröfur byggingarefnaflokks A1 samkvæmt [16]. Það sem ræður úrslitum
um eldvarnareiginleika er að gengið sé frá tengifúgum samkvæmt stöðlum.

12 Hávaðavarnir

Milli rýma sem eru skilin að með milliveggjum eru yfirleitt ekki gerðar kröfur til hávaðavarna í byggingu.
Engu að síður liggja milliveggir að loftum og skilveggjum milli íbúða og skal af þeim sökum taka tillit til
áhrifa þeirra á hljóðeinangrun þessara gegnheilu, aðgreinandi byggingarhluta samkvæmt DIN 4109 [17].
Hljóðrof (t.d. samkvæmt mynd 4 og 6) dregur úr hljóðleiðni milliveggja og bætir þannig hljóðeinangrun
gegnheilu, aðgreinandi byggingarhlutanna.
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