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Tabell 4 
Armering for yttervegger mot terreng med maksimal 
utvendig oppfyllingshøyde 2,7 m. 

 

Armering, mm 

Avstand mellom avstivende vegger 

7,0 m 8,0 m 10,0 m 

Forankring til 
fundament, på 
utvendig side 

φ10 
c/c 250 

φ10 
c/c 250 

φ10 
c/c 250 

Horisontal 
armering, begge 
sider 

φ12 
c/c 300 

φ16 
c/c 300 

φ16 
c/c 300 

Vertikalarmering, 
sentrisk plassert 

φ10 
c/c 250 

φ10 
c/c 200 

φ12 
c/c 200 

Utvendige 
hjørner og ved 
støttemur, på 
utvendig side 

Vinkel 2 stk 
φ10 

c/c 600 

Vinkel 2 stk 
φ10 

c/c 600 

Vinkel 2 stk 
φ10 

c/c 600 

 
 
Over, under og på sidene av mindre vindusåpninger og 
andre utsparinger legges 2 stk. φ12 mm kamstål, med 
forankringslengde minst 500 mm til hver side. Ved 
utsparinger større enn 1,2 m eller med konsentrerte 
nedadrettede laster må nødvendig armeringsmengde 
beregnes og dimensjoneres spesielt. 
 
Ved andre bruksområder må veggenes bæreevne beregnes 
og dimensjoneres for hvert enkelt tilfelle. 
 
Tilleggsarmering for vegg støttet i topp og i bunn 

Yttervegger mot terreng kan utføres slik at de er støttet og 
innspent mot etasjeskiller av betong i overkant og fastholdt 
i fundament i bunn, uten behov for støttevegger sideveis. 
Veggen armeres vertikalt med φ10 mm kamstål c/c 
300 mm på veggens innside, i tillegg til den generelle 
armeringen som er angitt ovenfor. Veggen skal også 
forankres med armeringsvinkler av φ10 mm kamstål c/c 
300 mm til overliggende dekke, slik at tilslutning til 
etasjeskiller blir som vist i fig. 3. Med denne løsningen må 
horisontale krefter fra jordtrykk mot vegg tas med i 
totalvurderingen av byggets stabilitet. Tilbakefylling av 
masser mot yttervegg utføres etter at vegger og 
etasjeskiller er utstøpt og tilstrekkelig herdet. 
 
Tilslutning til etasjeskiller 

Tilslutning til etasjeskiller er avhengig av etasjeskillertype. 
Med massivt betongdekke eller betonghulldekke mellom 
etasjene kan følgende løsning benyttes: Yttervegger for 
underetasje støpes med Vartdal Veggsystem og beregning 
av høyde til etasjeskiller gjøres på forhånd. Armering 
settes ned for støpeskjøt 30 mm fra ytre isolasjonsdel i 
blokka. Dekke støpes eller løftes på plass, og dekket skal 
ligge minimum 100 mm inn på veggens betongkjerne slik 
at det står igjen maks 60 mm mellom dekke og ytre EPS-
vange. 

 

 
 
Fig. 3 
Armeringsføring ved tilslutning til etasjeskiller for vegg 
støttet og fastholdt i topp og bunn. Armering videre opp i 
veggen er vist i fig. 4. 
 
 
 

 
 
Fig. 4  
Eksempel på tilslutning til etasjeskiller av plasstøpt betong 
eller hulldekke. Armering for tilslutning til etasjeskiller er vist 
i fig. 3. 
 
 
Eksempel på tilslutning mellom Vartdal Veggsystem og 
trebjelkelag er vist i fig. 5. For detaljer henvises til 
Byggforskserien Byggdetaljer 514.221 og 523.111. 


