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Innledning

En ytterveggs virkemite er komplisert. Dens viktigste funksjon er i gi bezkyttelse mot v a e t ; dvs. i muliggjgre at vi holder det @nskede innendgrsklima
navhengig av v;erforholdene Ute. Utformingen og hehandlingen av fasaden er
viktig for den arkitektoniske virkning av bygningen. Ti1 dels utgjgr veggkonstruksjonen en del av hygningens hmende konstruksjon. Veggkonstruksjonen
influerer gjennom innflytelse p i hrenselsomkostningene og vedlikehold i forskjellig grad p i bygningens irlige omkostninger. Veggtykkelren har ogs8
6konomisk hetydning - i alle fall p i begrensede tomter hvor tykkelsewariasjonene ikke kan legges utover. Alt dette gjgr en eksakt prismessig sammeulikning som stir for kritikk, meget komplisert. Det er ikke nok 3 prisberegne
ytterveggene for en eUer flere bygninger i flere alternativer. En forandring av
ytterveggen kan npjdvendiggjgre en forandring av hele b~gningensh ~ r e n d e
konstruksjon, slik at hele bygningen m i trekkej inn i prisberegningen. Dessnten m i man beregne bide anskaffelsesomkostninger og irlige omkostninger.
Her er det ikke gjort forsgk p i noen slik inngiende prisanalyse. Det kan i
det hele tatt diskuteres om en virkelig korrekt prismessig sammenlikning er
mulig.
En rasjonell teknisk vurdering av de forskjellige ytterveggskonstruksjoner er derimot lettere. Hovedvekten er derfor her lagt p i den tekniske
sammenlikning, men denne er supplert med enkelte prisberegninger utf$rt
som vanlige entrepren$rkalkulasjoner. For hjelp her m i s d i g takkes Grunnog Hgybygg A/S ved sivilingenigr S e n s t a d , A / S Ungdomsbygg ved sivilingenib B r e k k e og Andresen & Haloorsen A / S ved murmester A a s 1 a n d.

Antallet veggkonstruksjoner som i dag brukes, er stort. De her utvalgte 6
konstruksjoner m i sees som ekempel p i en rekke forskjellige hovedtyper.
Innenfor hver enkelt slik hovedtype er meget store variasjoner mulig, (ogsi
prismessig), f. eks. ved valg av andre kledningsmaterialer og overflatebehandlinger. De veggkonstruksjoner som er vist Og priskalkulert er stort sett det
billigste alteruativ av vedkommende type.
P i grunn av forskjellige klimaforhold, sedvaner og lover og forskrifter,
avviker hyggepraksis i de nordiske land en del fra hverandre. De veggkonstruksjoner som er utvalgt her er fgrst og fremst representative for norsk
praksis. Likeledes er alle beregninger av den last veggen kan baere, utf@rt i
overensstemmelse med norske hyggeforskrifter. Beregning av veggenes varmeisolasjon er derimot s i langt mulig udgrt etter Babs 1960. Det er disse bestemmelser som ligger naermest det foreliggende forslag ti1 felIes nordiske
varmeisolasjonsbestemmelser.
For p&ammenlikningen er lagt ti1 grunn et veggfelt med to vinduer, slik
som det skjematisk fremgir av figurene 1-6.
Dette er fasadeutforming som
formodentlig i dag ikke vil bli tegnet av noen arkitekt, men den inneholder
alle de detaljer som har teknisk og gkonomisk betydning. Utf9relsen av de
valgte G veggkonstruksjoner skulle for 6vrig fremgi av figurene.

Vegg 1 . Skallnzur av tegl
Veggen har meget gode egenskaper n i r det gjelder varmemotstandsevne.
Den er med tilstrekkelig frosthestandig fasadestein praktisk talt vedlikeholdsfri, og kan brukts ogsi i ntpregede s l a g r e p s t 3 k n i r det sgrges for den ngdvendige ntledning av vann som trenger gjennom ytre vange. Sprekker i ytre
vange blir i alminnelighet ilke skjemmende eller sjenerende. Den ansees tilstrekkelig vindtett, slik at uheldige konveksjonsstrgmninger ikke oppstir.
Varmeisolasjonsevnen er god, lc= 0,32 kcal/m2 h O C . Binderne mellom ytre
og indre vange utgjgr kuldehroer, som imidlertid vanligvis ikke fgrer ti1 feil
eller misfarginger. Det synes ikke i viere fare for skadelig kondens inne i
veggen.
Pr. Im kan pilaren mellom vinduene oppta en last p i ca. 10 000 kg. Det e r
forutsatt at lasten ligger sentrisk p i indre vange, at det brukes mgrtel KC
50/50 og stein av brenningsgrad B eller C ( i indre vange). Brannteknisk e r
veggen god.
Innvendig pusshehandling er alminnelig akseptert som innvendig overflatehehandling. Veggtykkelsen er 34-35
cm. For niermere detaljer om veggens
utfgrelse kan henvises ti1 [I].

Fig. 1. Sknllmur ou Legl. Utcnfrv og inn bestir veggen av ?/2-stein maskinbanket fasadestein, fuget, 10 cm mineralull 30 kg/m3, bindere nv 0 5 mm galvaniscrt a i l i 50 cm
rutcr, %-stein bokmurstcin med konvensjonell puss. Vindusinnsetting som vist med kitt.
strimmel ut- og innvendig som respektive vind- og damptetting. 0 Brick eouity toall.

From exterior to interior, this snll consirts o f : a leaf, 11 crn thick, mode of machinefinished facing briclrs; o layer of mineral ruool, 30 lig per m3 in unit weight nnd 10 cm
in thickness; galuanised steel ties, 5 m m in diameter at 50 cmx50 crn centres; and o
leaf, 11 crn thick, mode o f common briclcs nnd conventionally plastered. Pindotus fked
ar shown, with exterior and interior sealing compound used for tuind-proofing ortd dampproofing, respectively.
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Vegg 2. 15 cm armert betong isolert utvendig med lettbetong
Figuren viser en utvendig isolert vegg og det er denne som er priskalkulert.
Professor Granum har i sitt foredrag diskutert spgrsmilet om utvendig og
innvendig isolasjon. En konklusjon her e r imidlertid forholdsvis klar, innvendig isolering medfgrer sipass mange nlemper at utvendig isolering b@r foretrekkes der hvor dette er mulig.
Da det her er forutsatt en letthetongisolering hehandlet med tynnpuss, er
varigheten og slagrepmotstanden sorn vanlig for letthetongkonstrnksjoner.
Men faren for s~rekkdannelserskulle under forutsetning av korrekt armering
av betongen, vaxe mindre enn ved murte lettbetongvegger. P i mer utsatte
steder b@rtynnpussen, som ved alle massive ytterveggskonstruksjoner, erstatte;
med en kledning. Vindtettheten er god. Varmeisolasjonen svarer till k = O,G5
kcal/ms h C ) : dirlig i forhold ti1 det man er vant ti1 i kreve i dag. Den kan
lett forbddres ved B bruke tykkere letthetongisolering. Dette er imidlertid ikke
vanlig.
Det er ikke fare for kondens i veggen p. g.a. fuktighet innenfra. Veggen
kan hiere forholdsvis store laster. Med minimumsarmering (enkeltarmering)
og betong B 250, heregnet etter NS 427 A, kan veggen opptn ca. 42 000 kg
pr. m bredde av vinduspilaren. Denne lasten kan gkes ved B bruke dohbeltarmering og bedre hetongkvalitet. En fikning av veggtykkelren kan ogsi gjennomfgres med lave tilleggsomkostninger. Brannteknisk er veggen god. Innr e d i g pussLehandling aneees i alminnelighet som en tilfredsstillende overflate.
Veggtykkeleen er 31-32 cm.

Vegg 3. 15 cnz arnzert betong isolert utvendig med nzineralull
En slik utvendig isolering er vaxhestandig og korrekt utf@rttett mot slagr e p og ogsb tilstrekkelig vindtett (hvis pappen har godt klemte skj$ter). En
isolering som her h@rikke brnkes innvendig. Hvis kledningen males er varigheten avhengig av malingens varighet.
Veggens arkitektoniske virkning kan varieres innen meget vide grenser med
utformingen av kledningen og valg av andre kledningsmnterialer enn de her
fomtsatte. En slik endring kan imidlertid h a stor innflytelse p i prisen. Veggens
varmeisolasjon svarer ti1 k = 0 , 3 3 kcal/m2 h O C , altsi god. Varmeisolasjonen
kan lett ekes ved i fike mineralullens tykkelse. Det er ikke fare for kondens
p i grunn av fuktighet innenfra. Veggens evne ti1 i b z r e helastninger er som
for veggen ovenfor. De branntekniske egenskaper er akseptable. Innvendig
- puss - er a l h e n t akseptert. Veggtykkelsen er knapt
o~erflatehehandlin~
30 cm. Veggens utfgrelse i detalj er vist i [ 2 ] .
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Fig. 2. 15 cm armert betong isalert utvendig med 15 cm gasshetong. Veggen bestir nv
15 cm gassbetong 0,4 satt i Iorsknlingen ag stgpt fast ti1 armerr betong, utvendig behandlet
mcd tynnpuss som p6Igres som to gangers slemming med gresskost med minst ett dggns
mellomrom. Fgrste slemmingsstrgk filscs, siste strgk stoples. Innvcndig brukes kanvensjonell
puss.
Concrete wall wich ezteriar gas concrete insulation. The reinforced concrete, 15 crn

*

thick, is insulated with a layer o f 6as concrete, 0.4 in density and 15 cm in thickness,
which is placed in the wall farm, and is bonded to the dense concrete. The erternol surface
is covered with a "thin rendering" applied in tmo coats with o semi-stiff fibre.bruh.
The finishing eoat iF applied at least 24 hours o f f e r the first coat, and is stippled. The
internal finish o/ the tuoll consists o f conventional plaster.
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Fig. 3. 15 cm nrmcrt betong isolert utvendig med minerolull. Betongveggen er isolert med
10 cm minernlull som settes opp i to lag mellom 2 " x 4 " spikerslng skutt Iast ti1 betongen
og mellom disse kryssende 2" x 4 " fajtspikret ti1 de iastskutte spikerslng. Utenpi f@lger
eu log Iorhudningspapp med klemte skjgter, luftrom og asbcsteementplnter. 0 Concrete

woll with erterior rninerol ruod insulatioz The reinforced conercte, 15 cm thick, is
iuuloted with two layers of mineral wool, 10 o n in cola1 thicliness, placed betrueo~
2 in. x 4 in. s u d s , which ore attached edgeways to the concrete, and with 2 i n . x 4 in.
uprights nailed broadwise to the studs. Furtherntorc, this woll structure comprises o
loyer o f building paper tuifh clamped joints, on air space, and asbestos cement baords.
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Vegg 4. Bindingsverk av tre
V~rbestandighetener god, og korrekt utfgrt er veggen meget tett mot slag.
r e p . Hvis veggen males er varigheten avhengig av malingens varighet. Med
papplag med klemte skjgter (eller limte) ut- og innvendig, er veggen meget
vindtett. Det er ikke fare for skadelig kondens i veggen hvis papplagene er av
hensiktsmessig tetthet. Ved ventilasjonsanlegg som fortmaker overtrykk iooe
i huset, m i imidlertid den st$rste forsiktighet utvises, slik at det diffusjonstette
sjiktet p i innsiden blir varig tett. Varmeisolasjonsevnen svarer ti1 k=0,35
kcal/m2 h O C . Selve bindingsverket utgjgr svake partier varmeteknisk Eett,
men kan neppe betraktes som noen egentlig kuldebro.
Veggens u ~ e e n d ekan - som for den forannevnte vegg - varieres innen
meget vide grenser med tilsvarende konsekvenser for prisen. Veggen kan ikke
b ~ r estore vertikale laster (bare de som er vanlige i lette hus p i opptil 2
etasjer). Ifglge det forslag ti1 felles nordiske bygningsbestemmelser som er
utarbeidet av Nordisk komite for bygningsbestemmelrer [3], kan veggen for
vanlige holiger og arbeidslokaler, hvor det ikke foregir spesielt ildsfarlig virksomhef brukes ti1 de hgyder som kan n b med vannpisprgyting f r a de stigebiler som s t i r ti1 vedkommende hrannvezens disposisjon.
Den innvendige kledning er ikke ideell. Andre, noe bedre (og dyrere)
kledninger finnes, men et ideelt innvendig kledoingsmateriale mangler.
Veggen er den billigste variant av gruppen curtain walls. Ved valg av aodre
rammematerialer og andre kledningsmaterialer kan det fremstilles vegger i de
aller h@yesteprisklasser.
Alle bar det ti1 felles at varmekapasiteten er lav og at derfor beskyttelren
mot overoppvarming f r a solen er mindre god. Borkett fra dette synes den lave
varmekapasitet imidlertid ikke i vaere uheldig selv ved intermittent fyring.
Veggtykkelren er knapt 20 cm. For detaljer om veggens utf$relee henvises
ti1 [4].

Vegg 5. Lettbetongnzur av 25 cm gassbetong 0,4
Varigheten og slagregnsmotstanden er som vanlig ved lettbetong ikke den
beste under vanskelige v;erlorhold. Til dette kommer at faren for dannelse av
riss og sprekker er ti1 stede, slik som vanlig ved massive ytterveggskonstruksjoner. Som ved alle dike massive konstruksjoner b$r veggen derfor pR mer
utsatle steder beskyttes med en utvendig kledning. Vindtettheten er bra. Det
vil i alminnelighet ikke vaere fare for skadelig kondens inne i veggen, hvis den
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Fig. 4. Bindingsverksvegger ov trc. Bindingsverket u t f p e s uv tre med dimensjoner Z"n4"
med stolper i 60 em c/c. Bindingsverket skytes fast ti1 betongen. Det tcttes mrd laftevatt
mellom betong og bindingsverk. For gvrig er veggen bygd app slik, regnet utenfrn ag
inn: Ashestsementplnter, luftmellamrom, Forhudningspapp 600 g/m', 10 cm minervlull
30 kg/m3, Diffusjonstett papp, 13 mm g-ipsplater. Pnppen forutsettes trukket fram ag
Timber.franred curtain wall. The timber frome consists of 2 in.x4 in.
klemt ti1 karmen.
members. The posts ore spaced 60 em centre to centre. The timber frome is attached to

the concrete. The interstices between the concrete and the timber frame are seolcd with
impregnated mineral tuool strips. Far the rest, this tool1 structure comprises, fram ezteriar
to interior: asbestos cement boards, on air space, building pcper weighing 600 g per m',
o layer of mineral tuool, 30 leg per m J in unit weight and 10 cm in thickness, n vopour
borrier, and gypsum plasterboard, 13 m m thick. The bailding poper and the vrrpaur
borrier ore assumed to be extended to, ond clamped ot, the windom fromes.

Fig. 5. Lettbetongvegg. Lettbetonpegg nv 25 cm gnssl~etong0.4 blokk oller stav presisjonsskaret, logt opp i lim. Utvendig tynnpuss %om pafpres sam to gangers slemming med
gresskost med minst ett dggns mellomrom. F@te slcmmingsstrgk iilses, siste strgk staples.
Innvendig behandling med tynnpuss som trekkes pa ag filses slik a t det fremkommer et
Ligthweight concrete toall. This wall is built of precision-cut,
bologg pa 2-3 mm.
glae-jointed gos concrete bloclcs or oblong units. The eztcrnol surioee is couered with a

"thin rendering"
applied at least
wall consists of
coat 2 to 3 mrn

applied i n ttvo coots with a semi-stiff fibre-brush. The finishing coot is
24 hours after the first coat, and is stippled. The internal finish of the
thin plastering, which is npplied and felt-flooted so os to produce o
in thicliness.
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Fig. 6. Betongelement sundwichvegg. Vcggen hestar regnet utenfro og inn av 5 em o m e R
helong, 8 em styroporskum, 11 cm armert betong. Fugene utst#pes innvcndig med rngrtel
og isoleres. Den utvendige regntetting utgjores nv en elagregnslist med ventilert hulrom
hak.
Sondwich concrete panel tuall. From exterior to interior, this woll comprises:
a loyer of reinforced concrete, 5 c n ~thicli, expanded polystyrene insulation, 8 c n ~thick,
and n layer o f reinforced concrete, I 1 cm thick. The joints ore filled with mortor, and ore
insulated. The exterior rain-proofing consists of o baffle to prevent the entry of wind-

driven rain, with a ventilated air space behind it.
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Prisberegningene
Innledningsvis er nevnt noen av irsakene ti1 at det er nesten umnlig B komme fram ti1 en holdbar prissammenlikning av yttervegger for st@rrehus, hvor
man tar hensyn ti1 forskjellig evne ti1 B bcere belastninger, forskjellig sarmeisolasjon, forskjeuig vedlikehold osv.. og det er da - sorn ogsi nevnt innledningsvis - ikke her gjort noe fors$k p& en slik sammenliiing.
I<alkulasjonene er utf6rt som vanlige entrepren@rkalkulasjoner. Det er forntsatt en byggeplass med 30 mann i akkordarbeid (gjenoomsnittlig i hyggetiden), 3 mann pa dagtid, en formann og en hjelpeformann.
Prisen er beregnet for et veggfelt rned de m i l som er ~ i t pt i tegningen rned
to vindusBpninger. Det er regnet rned alle anslutninger ti1 dekker og sgyler,
samt innsetting av vinduet, men ikke selve vinduets pris. Det er ikke tatt
hensyn ti1 utsparinger for tekniske anlegg, flekkarbeider og forberedende
arbeider. Prisene referercr seg ti1 Oslo-omridet. For betongelementalternativet
er det regnet rned 25 km kjgring fra elementiabrikk ti1 byggeplass.
Det viser seg at det innenfor en slik ramme om priskalkulasjonen, kan forekomme ikke helt ubetydelige variasjoner i prisen for den enkelte veggtype.
Av denne grunn. og fordi dike priser sorn de her beregnede avviker en del
f r a de priser man set i praksis, er ikke de kalkulerte priser referert. Det viser
zeg at prisene faller i tre grupper, og veggene er derfor her karaktisert ved
hvilken av de tre prisgrupper de tilh@rer (se tabell I, @weprisgruppe, midlere
prisgruppe, nedre prisgruppe) .
Hvis lavejte pris i nedre prisgruppe settes ti1 100. sa ligger nedre prisgruppe
fra 100-110, og gvre prisgruppe fra 140-150. For de fleste veggtyper foreligger det muligheter for i variere overflatebehandlingen, bruke andre kledningsmaterialer, osv. Skallmur i te& veggtype 1, danntr her en nnntakelse.
idet den bare kan varierej gjennom valg av stein og fngingen.
Disse forandringer kan ellers ha forholdsvis rtor innflytelse p i prisen.
Denne innflyteben p i prisen er s i stor at en vegg i nedre prisgruppe lett kan
tenkes i passere en vegg i gvre prisgruppe i pris. Szrlig utpreget er dctte f o r
vegglype 4, hvor en vegg rned prinsipielt den samme utformingen, men rned
et annet materialvalg enn det her angitte, kan komme opp i den mangedobbelte
pris. Flere av de veggtyper som er omtalt her, kan man derfor i praksis finne
i forskjellicge prisklas:er, alt etter materialvalg og utforming av overflaten.
Hvis man derimot holder seg ti1 de enkleste utfgrekesformer, slik som her,
skulle den innbyrdes rekkefglge bli som angitt.
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Sammenlikning av veggene
En sammenstilling av de undersgkte veggkonstruksjoners egenskaper er gitt
i tabell 1.
Ved i studere denne tabellen ser man at alternativene rned betongvegg stppt
p i stedet (Vegg 2 og 3 ) kommer forholdsvis dirlig ut av samrnenlikningen.
@konomisk sett h@rer de ti1 de ugunstigste vegger, og vegg 2 rned lettbetongisolering er dessuten for dirlig isolert i forhold ti1 de krav vi er tilbpyelig ti1
31 stille i dag. Motstandsevnen mot veret kan m r e i svakeste laget p i nhntte
steder. Vanligvis vil man vel heller ikke n@yesrned bare g r i asbestsementplater
utvendig, som i vegg 3, men forlange en fargehehandling. Dette vil gke prisen.
Som en konklusjon for begge disse veggers vedkommende kan man si at de
bare synes 8 ha noen berettigelre der hvor man absolutt trenger betongveggen
som brerende'konstrnksjon. Men ogs8 i disse tilfeller ken det diskuteres om
det ikke er formilstjenlig i samle den bmende funksjon i en s@yleog benytte
en av de andre vegger. Hvis man skal velge mellom de to alternativer med
betongvegg stgpt p i stedet, bgr antakelig alternativet med mineralullisolering
velges, szerlig p i utsatte steder.
Innvendig isolering, sorn ikke er underspkt her, gir muligheter for en \-ariert
fasade hvor man utnylter hetongen som fasademateriale. Betong utvendig hetpr
imidlertid l9sninger sam medf$rer en del hetenkeligheter (jfr. professor
Granums foredrag). I disse tilfelle vil det derfor vrere riktigst 8 benytte en
vegg rom nr. 6.
Denne veggen. sandwichvegg av betong, er en vegg som tilfredsstiller godt
de fleste krav man kan stille, teknisk rett. Samtidig m8 man anta at et nrermere
sturlium av samvirket mellom ytre og indre skall, sammen rned det faktum at
veggen fremstilles ph fabrikk rned den ngyaktige kontroll som dette gj@rmulig,
vil medf@reat tykkelsen bide hos indre og ytre skall burde kunne redmeres.
Hvis man betrakter sandwichveggen som en ren ikke bmende vegg, kan
tykkelsen av det indre skallet reduseres. Alle de mange forskjellige overflatebehandlinger av hetong som i dag er mulig, ntfpres lettest pa en fabrikk. Alt
d ~ t t egjgr antakelig denne veggen ti1 den gunstigste veggen, hvis man @nsker
nu vegg hvor betongens egenskaper som fasademateriale utnyttes.
Til den her foreliggende sandwichvegg kan man gjpre den innvending at
isolasjonsmaterialet smelter ved lave temperaturer. Isolasjonsmaterialet hurde
imidlertid lett kunne erstattes av et rned hedre branntekniske egenskaper, f. eks.
mineralull av hgy romvekt.
Rindingsverksveggen og den limte lettbetongveggen er typiske rimelige
vegger. De bar derfor i dag en meget stor utbredelse, s ~ r l i gi boligbygg.

Tabell I . Sarnrnenstilling au veggens egenskaper
Veggkanstruksjon

Egcnsknp

Motstandsevne
mot slogregn

Vindtetthct

God

m t betor
isalcrt
utvendig
med 15 cr
lettbeton

nert beton
isolert
utvcndig
med
mineralul

Vegg 4
Bindings
verksvegl
BV tre

Ubrukba
pts d i g
utsiltte
stedcr

God

Gad

- God
God
God

Vegg 5
Lettletangmu
av 25 em
gassbetong
Ubrukbo
pis d i g
utmtte
stedcr

--

God

Tilfredsstillcndc

Gad

Tilfredsstillendo

Motstandsevne
mot skndelig
kondens
i veggen

God

God

God

God

Tilfredsstillende

Tilfredsstillende

Varrne.
bestnndighet
utvendig

God

Far svok
pa utsattr
steder

God

Gad

For svnk
pa utsottr
steder

Malt flnte
gir lit1 k01
varigllct

Evne ti1 A
motst&innv.
pikjenningcr
fra bruk

Brukbar

Brukbar

Gad

God

God bortset1 frn at
isolnsjone
smelter vem
lave temp.

God

Brukbar

Gad

Kan bruklti1 hgyder
lrvor
stigebilcr
rekker

Knn brukc
ti1 hgyder

hvor
stigebiler
rekker

-

Evno ti1 B
fgrc lostcn ned
ti1 grunnen

Pris

7 500 kg

0vre
pris:rwe

Nedre
pris-

Nedro
pris-

Midlere
pris-

I Norge bar bindingsverksveggen de siste Br v z r t anvendt i litt over 50 70
av de boligblokkene som bygges. Det dreier seg her om teknisk sett bra vegger.
Letthetongveggen er ikke B anbefale i pusset utf@relse pB mer utsatte steder.
Her kan den imidlertid henyttes med en kledning, men selv om dette betyr
Pn fordyrelse vil den fortsatt h@reti1 den gunstigste prisgrnppen. Til bindingsverksveggen kan innvendes at antall etasjer hvor den kkan anvendes, er begrenset av hranntekniske grunner. Dessuten vil man vel hellcr ikke vanligvis
godta g r i asbestsement som fasademateriale, men forlnnge en fargebehandling.
Dette @delegger imidlertid ikke veggens konkurransedyktighet prismessig sett.
Skallmur av tegl er en vegg som ligger ugnnstig an i anskaffelnespris. Den
er imidlertid med god fasadrstein praktisk talt vedlikeholdsfri, og medf@rer
samtidig lite brenselsfo~bruk. Hvis man regner med de irlige omkmtninger
ligger denne vegsen derfor @konomisksett betydelig bedre. an. Alle dens tekniske egenskaper er gode.

Konklusjon
Retong stgpt p i stedet som byggemateriale, er ikke szrlig gunstig. I vegger
bgr det derfor E@rstog fremst amvendes slik at man utnytter dets fasthetsegenskaper. Imidlertid kan man ved forskjellige behandlinger gi betong et slikt
utseende at man av rent arkitektoniske grunner @nsker B bruke det som
fasademateriale. I disse tilfeller er antakelig en sandwichvegg ud@rt som et
fabrikkfremstilt element, B foretrekke. Her kan man pa en forholdsvis
rimelig
,
mite f i utnyttet alle betongens arkitektoniske muligheter <om f@sademateriale.
$ton8 som ycemeggsm_atyiale burde f@rstog fremst brukes
der hvor man
.
~ ~ k f p f i i h e t s e g e n s k a ~ e noge der hvor m a n v i i utnytte dets spesielle
.estetiske
-. v k k l ngTeglsteinsvegg
s,m skallmur kommer f@rstog fremst
tale der hvor man
"'_ . . .-.
.@;kc%
- --teglsteia sorn fasademateriale.
Hvis man gnsker vegger som er rimelig i bygge, h@r man holde reg ti1 lettbetong og de enkleste curtain walls ntf@rtsom bindingsverksvegger av tre.
I den mer representative bygging 0g.i den rene prestisjebygging hlir som
regel prisen mer underordnet. De flesle av de her unders@kteveggtyper bar
varianter som vil hli brukt ogsh i dike bygg.
\

----

.

c : .

'. ..
.a

,

li.

'"

Littermu,
,

:forskningsinstitutts
betongstein.
BYg~detaljhl

L.

igforskn;nujnsitutt
:gi, bet-

:

y

ad

lYBI (21).201,

SkaIImUT,M~~

Byggd.nljhlad

varmeisoler.
,
NBI ( z I ) , ~ o ~
hyggnh -mtimmeker *ST ptta
lng
' 9 Brg.. 42, 1963,
11,
eke b8.ranoe
.Nore h ~ g g f ~ r s k n i n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ...
/..
~, ~ ,. ,; ",,.
:er QV tre
(2,
-ui . 7
utfprt Pg stedet.B y g e t a d I
h~~gfor~kningsinstitutt
'Svegge
t e staver
B~&etaljb~ad ~ B ~ ~ ~ - .; : ? '
lW?mri .ongmu

131 F 6 r ~

"',

[dl 151

.,

r "

..

'

I

' ~ ~ ~ ~

