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Tabel 1.1: Typiske egenskaber og styrkeklasse for de enkelte lameller

Parameter Typisk forekommende Forekommer

Tykkelse, t 20 - 45mm 20 - 60mm

Bredde, b 80 - 200mm 40 - 300mm

Styrkeklasse iht. EN 338 C14 - C30 -

Tabel 1.2: Typiske dimensioner for hele CLT-elementer

Parameter Typisk forekommende Forekommer

Højde, hCLT 80 - 300mm 60 - 500mm

Bredde, bCLT 1,2 - 3,0m Op til 4,8m

Længde, lCLT Op til 16m Op til 30m

Antal lag 3, 5, 7, 9 og 11 lag Op til 25 lag

Kursus i CLT

Rullende forskydning

=50MPa

For kantlimede elementer, hvor tykkelsen af 
lamellerne er mindre end 45mm og forholdet 
mellem bredde og tykkelse af lamellerne er 
større end eller lig med 4

=1,1MPa

For alle andre tilfælde (eller ved en 
konservativ beregning)

=0,7MPa

Styrke- og stivhedsegenskaber for lameller
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Tabel 1.3 Lamellernes egenskaber iht. EN 338:2016.

Styrketal (MPa) C14 C16 C18 C24 C30
Bøjningsstyrke fm,k 14,0 16,0 18,0 24,0 30,0
Træk i fiberretningen ft,,0,k 7,2 8,5 10,0 14,5 19,0
Træk vinkelret på 
fiberretningen ft,90,k 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Tryk i fiberretningen fc,0,k 16,0 17,0 18,0 21,0 24,0
Tryk vinkelret på 
fiberretningen fc,90,k 2,0 2,2 2,2 2,5 2,7

Forskydning fv,k 3,0 3,2 3,4 4,0 4,0
Stivhedstal (MPa)
Elasticitetsmodul i 
fiberretningen, 
middelværdi

E0 7000 8000 9000 1100
0

1200
0

Elasticitetsmodul, 
karakteristisk 
(5%-fraktil)

E0,k/E0,05 4700 5400 6000 7400 8000

Elasticitetsmodul, 
vinkelret på 
fiberretningen, 
middelværdi

E90 230 270 300 370 400

Forskydningsmodul, 
middelværdi G 440 500 560 690 750

Densitet (kg/m3)
Middelværdi 12 350 370 380 420 460
Karakteristisk (5%-
fraktil) 12,k 290 310 320 350 380
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For påvirkning på tværs af elementets plan

Styrke og stivhedsegenskaber for CLT-elementer
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Tabel 1.4

Laster Last/moment Styrker

Bøjning om y-akse My
my

fm,x,k for lag parallelle med x-aksen
fm,y,k for lag vinkelret på x-aksen1

Bøjning om x-akse Mx
mx

fm,x,k for lag parallelle med y-aksen
fm,y,k for lag vinkelret på y-aksen1

Forskydning i x-aksens 
retning

Vxz
vxz

fv,k for lag parallelle med x-aksen
fv,rul,k for lag vinkelret på x-aksen

Forskydning i y-aksens 
retning

Vyz
vyz

fv,rul,k for lag parallelle med y-aksen
fv,k for lag vinkelret på y-aksen

Tryk vinkelret på planet Fc,z fc,90 for CLT i z-aksens retning

1 Da tværlagenes elasticitetsmodul ofte antages at være E90 = 0, vil denne 
værdi ikke være interessant.
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For påvirkning i elementets plan

Styrke og stivhedsegenskaber for CLT-elementer
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Tabel 1.5

Laster Last/moment Styrker

Bøjning om z-akse Mz
fmz,x for lag parallelle med y-aksen
fmz,y for lag parallelle med y-aksen

Forskydning i 
elementets plan

Vxy
vxy

fv,k for tværsnit
fv,xy,k for netto tværsnit
ftor,k for torsionsspændinger i samlinger

Tryk/træk i x-aksens 
retning Fc,x eller Ft,x fc,x eller ft,x

Tryk/træk i y-aksens 
retning Fc,y eller Ft,y fc,y eller ft,y

Kursus i CLT
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Styrke og stivhedsegenskaber for CLT-elementer

Limede samlingers torsionsstyrke

En kombination af normal 
forskydning og rullende forskydning, 
og styrken kan betragtes som en 
fiktiv styrkeparameter. En konservativ 
værdi for bæreevnen er angivet i 
(Wallner-Novak, et al., 2014) 
til fv,tor,k=2,5MPa

Forskydningsstyrke af helt element i 
planet

Krydslamineringen bevirke en lokal 
forstærkning af lamellerne. Ved 
forsøg med elementer opbygget af 
C24 er der målt styrker helt op til 
fv,xy,k = 10 MPa.

(Brandner, 2013) foreslår, at der 
anvendes en karakteristisk 5%-fraktil 
på fv,xy,k = 5,5 MPa for elementets 
forskydningsstyrke i planen for 
elementer med lameltykkelser 
t
producentanvisninger angiver tillige 
denne værdi.
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Baseres på lamellernes styrker

Styrke og stivhedsegenskaber for CLT-elementer
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Tabel 1.6
C24 C30 + C14

Belastet på tværs af 
elementets plan

Bøjning x-retning fm,x,k 24 30 (C30)
y-retning fm,y,k 24 14 (C14)

Forskydning x-retning fv,x 4 4 (C30)
y-retning fv,y 4 3 (C14)

Rullende forskydning x-retning c 1,11 el. 0,72 1,11 el. 0,72

y-retning fv,rul 1,11 el. 0,72 1,11 el. 0,72

Tryk vinkelret på 
elemetets plan z-retning fc,90,k 2,5 2,7 (C30)

Træk vinkelret på 
elemetets plan z-retning ft,90,k 0,4 0,4 (C30)

Belastet i elementets 
plan

Bøjning om z-aksen x-retning fmz,x,k 24 30 (C30)
y-retning fmz,y,k 24 14 (C14)

Træk x-retning ft,x,k 14,5 19 (C30)
y-retning ft,y,k 14,5 7,2 (C14)

Tryk x-retning fc,x,k 21 24 (C30)
y-retning fc,y,k 21 16 (C14)

Forskydning

Helt element fv,k 4 4 (C30)

Netto 
tværsnit

fv,xy,k 5,53 5,53

Torsion fv,tor,k 2,54 2,54

1 Anvendes, hvis lamellerne er kantlimede, højden er mindre end 45mm og forholdet mellem bredde og tykkelse 
af lamellerne er mindre end 4. 
2 Anvendes, hvis lamellerne ikke er kantlimede, hvis forholdet mellem bredde og tykkelse af lamellerne er 
større end 4 eller hvis der er udfræsede spor i elementerne (anbefalet, konservativ værdi)
3 Anvendes, hvis producenten ikke angiver anden værdi. Denne værdi kan konservativt udskiftes med 
lamellernes forskydningsstyrke i de respektive retninger
4 Anvendes, hvis producenten ikke angiver anden værdi

Kursus i CLT

Tabel 1.7: Styrker for CLT-elementer med lameller sorteret efter trækstyrke (T8, T14, etc.)

Formel til at bestemme styrkeværdi

Belastet på 
tværs af 
elementets plan

Bøjning ud af 
planet

fm,x,k
fm,y,k

3ft,0,l,k
0,8

Forskydning fv,k 3,5 MPa
Rullende 
forskydning fv,rul,k

Tryk vinkelret på 
planet fc,90,k 3,0 Mpa

Træk vinkelret på 
planet ft,90,k 0,5 MPa

Belastet i 
elementets plan

Bøjning i planet fmz,k
fm,l,k iht. EN 338 
(fm,l,k = 20,5 MPa for T14)

Træk ft,x,k
ft,y,k

1,2ft,0,l,k

Tryk fc,x,k
fc,y,k

3ft,0,l,k
0,8

Forskydning
fv,rul,k

fv,xy,k 5,5 MPa
fv,tor,k 2,5 MPa

Stivhed Elasticitetsmodul
E0,x
E0,y

1,05Ex,0,l

E0,z 450 MPa

Forskydningsmodu
l ud af planet G Gl

Forskydningsmodu
l i planet Gtor

Grul

Styrke og stivhedsegenskaber for CLT-elementer
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Tyngdepunkt:

Afstand fra TP til lag:

Nettoareal:

Netto statisk moment:

Inertimoment:

Modstandsmoment:

Plader, ULS (brudgrænsetilstand): Tværsnitskonstanter
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Bøjning:

Forskydning

Normal forskydning:

Rullende forskydning

Plader, ULS: Bæreevne eftervisning, hovedretning
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Kursus i CLT

Bøjning:

Forskydning

Normal forskydning:

Rullende forskydning:

Plader, ULS: Bæreevneeftervisning, tværretning
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Kursus i CLT

Pladernes stivhed i 2 retninger kan 
anvendes til at fordele lasten på større 
område

Afhænger af forhold mellem stivheder 
mellem hovedretninger, betegnet 

Plader, ULS: Effektiv bredde ved lokale laster 1
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Punktlaster
Begrænsninger:

Maks. én plades bredde medtages (bCLT)

Er dækket afgrænset af frie kanter med afstanden ly, må der maksimalt udnyttes 65% af 
længden, ly (er fundet med numeriske komparative beregninger)

Er belastningen tæt på en kant, kan stykket ud til kanten maksimalt benyttes

Effektiv bredde, bøjning:

Regningsmæssigt bøjningsmoment pr. lbm. plade:

Eftervisning bøjning:

Effektiv bredde, forskydning:

Eftervisning, forskydning:

Plader, ULS: Effektiv bredde ved lokale laster 2
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N.B.: skal beregnes 
ud fra en 1m bred 
plade!

Kursus i CLT

Jævnt fordelte laster
Begrænsninger:

Maks. én plades bredde medtages (bCLT)

Er dækket afgrænset af frie kanter med afstanden ly, må der maksimalt udnyttes 85% af 
længden, ly (er fundet med numeriske komparative beregninger)

Er belastningen tæt på en kant, kan stykket ud til kanten maksimalt benyttes

Effektiv bredde, bøjning:

Regningsmæssigt bøjningsmoment pr. lbm. plade:

Eftervisning bøjning:

Effektiv bredde, forskydning:

Eftervisning, forskydning:

Plader, ULS: Effektiv bredde ved lokale laster 2
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N.B.: skal beregnes 
ud fra en 1m bred 
plade!

Kursus i CLT

Begrænsning for metode: Hullet må ikke være 
placeret op til en kant

Fremgangsmåde:

bx = by
= l/10 (=> afstand til kant > l/10)

B1 og B2 = udkraget bjælker. Udkragning: bx /2

B3 og B4 = vekselbjælker (spænd til midt af 

B5 og B6 = bærebjælker

Bjælke B3 el. B4 skal eftervises for laster på tværs af 
hovedretning, dvs. 

Bjælke B5/B6 skal eftervises for laster  i hovedretning

Plader, ULS: Elementer med huller (håndregning)
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Metode baseret på Mestek, 2011

Medtages i den kommende EC for CLT

Antaget spredning: 35o over halv højde

Laster fordeles som:

Hovedretning: 

Tværretning:

Hver retning deles med antal sider:

Styrkeeftervisning i hver retning:

Plader, ULS: Forskydningskraft omkring koncentreret punktlast
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Tabel 2.1
Belastning midt på dækelement (venstre) Belastning i hjørne

Forskydnings-
kraft

x-retning Vxz = Fx / 2 = 0,33n-0,1Q Vxz = Fx = 0,67n-0,1Q
y-retning Vyz = Fy / 2 = (0,5 - 0,33n-0,1)Q Vyz = Fy = (1 - 0,67n-0,1)Q

Effektiv bredde x-retning bx,ef = cx + 2 tCLT / 2 tan(35°) bx,ef = cx + tCLT / 2 tan(35°)
y-retning by,ef = cy + 2 tCLT / 2 tan(35°) by,ef = cy + tCLT / 2 tan(35°)

Kursus i CLT

Eftervisning:

Plader, ULS: Tryk vinkeltret på fiberretning
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Tabel 2.2
Placering Retning Kontaktareal, Aef kc,90
Centralt - Aef = A + (30 mm + 30 mm)b 1,9
Ved kant Parallelt med fibre Aef = A + (30 mm + 30 mm)b 1,0-1,5

Vinkelret med fibre Aef = A + (30 mm)b 1,5
Ved hjørne - Aef = A + (30 mm)b 1,3

Kursus i CLT

Forskydningsdeformation i tværlag => 
svarer til delvis samvirke

2 mest anvendte metoder:

Timoshenko:

Gamma-metoden (DS/EN 1995):

Plader, SLS (Anvendelsegrænsetilstand): Nedbøjninger
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Fordel: Uafhængig af spændvidde (dvs. alene baseret på tværsnittet)

Ulempe: Beregningstung

Udtryk består af bidrag fra bøjning og forskydning

= tilsvarende ULS

Forskydningsareal:

Forskydningskorrektionsfaktor (ofte angivet af producent):

Plader, SLS: Nedbøjninger, Timoshenko
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Fordele:

Velegnet til håndregning

Medtaget i DS/EN 1995

Ulemper: 

Afhængig af spændvidden (dvs. er alene gældende for det aktuelle tværsnit med den 
aktuelle spændvidde)

Gælder i sin grundform kun for 3- og 5-lags elementer (kan modificeres til flere)

Plader, SLS: Nedbøjninger, Gamma-metoden 1
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Gamma-metoden er beregnet til mekanisk forbundne 
bjælker med eftergivelige forbindelser

Tager hensyn til glidningen i samlingen ved at regne en 
effektivt bøjningsstivhed, hvor flytningsbidraget 
reduceres med en gamma-koefficient

lef = spændvidde (S.U. bjælker), 0,8 spændvidde (kontinuerlige bjælker), 
2 gange udkragning (udkragede bjælker)

si = afstanden mellem forbindelsesmidler,
Ki = stivheden af forbindelsesmiddel

Plader, SLS: Nedbøjninger, Gamma-metoden 2
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Omskrivning til CLT-element

Kraft pr. forbindelsesmiddel: 

Forskydningdskraft pr. længdeenhed:

Sammenhæng mellem kraft, stivhed og 
deformation: 

Heraf:

Sammenhæng mellem kraft, deformation 
og dimension i et tværlag:

Omskrives til kraft pr. lbm.:

Plader, SLS: Nedbøjninger, Gamma-metoden 3
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Omskrivning til CLT-element

Udtrykkene sammenholdes:

Derved kan gamma-koefficienter 
omskrives:

Plader, SLS: Nedbøjninger, Gamma-metoden 4
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Symmetrisk + 
lag af ens styrkeklasse

Gammaværdier:

Afstande:

Effektivt inertimoment:

Effektivt inertimoment v. symmetri + lag med ens styrkeklasse (t1 = t3 & Eref = E1 = E3):

Plader, SLS: Nedbøjninger, Gamma-metoden, 3-lags elementer
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Usymmetrisk el. 
lag af forskellig styrkeklasse
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Gammaværdier:

Afstande:

Effektivt inertimoment:

Effektivt inertimoment v. symmetri + lag med ens styrkeklasse 
(t1 = t3 = t5, t2 = t4, Eref =E1=E3=E5, a3=0, a1=a5 og 1= 5):

Symmetrisk + 
lag af ens styrkeklasse

Plader, SLS: Nedbøjninger, Gamma-metoden, 5-lags elementer
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Usymmetrisk el. 
lag af forskellig styrkeklasse

Kursus i CLT

Er en omskrivning af Shellings (1981) metode til CLT

Hvert lag linkes til omkringliggende lag, dvs. for hvert lag:

Parametre:

Plader, SLS: Nedbøjninger, Gamma-metoden, 7+ lags elementer
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For hvert lag haves en ligning med 3 ubekendte -værdier
(dog kun 2 i øverste og nederste lag)

Sammenholdes ligningerne for lagene imellem kan der opstilles
m ligninger med m ubekendte

På matrix-form:

Løsning:

Metoden kan også anvendes til 3- & 5-lagselementer.

Giver andre -værdier, men samme Ix,ef
Ved symmetriske elementer med neutral akse i midten af et 
lag, sættes lagets afstand til ai = 0,0001·ti er en tilnærmelse, 

så systemet kan løses (så determinanten 

Plader, SLS: Nedbøjninger, Gamma-metoden, 7+ lags elementer
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Omregnes til langtidslaster iht. DS/EN1995

Krybefaktor

Krav: l/300

Krav til punktlast på 1kN: w(1kN) < 1,7mm

SLS: Nedbøjningskrav
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Tabel 2.3
Anvendelsesklasse kdef

1 0,85 0,80
2 1,10 1,00
3 - -

Kursus i CLT
SEPTEMBER 2019 SIDE 29

SLS: Egenfrekvens

Krav: (ellers yderligere undersøgelser)

Simpelt understøttede plader

f1 er laveste egenfrekvens [Hz]

L er pladens spændvidde [m]

(EI)L er bøjningsstivheden i pladens stiveste 
retning [Nm2]

m er dækkets masse per løbende meter [kg/m]

ke er en faktor, der tager 
understøtningsforholdene i betragtning [-]

Kontinuerlige plader

Plader understøttet på flere sider

Koblede systemer

Tabel 2.7
Understøtningsforhold ke

Simpelt simpelt 1,000
Indspændt simpelt 1,562
Indspændt indspændt 2,268
Indspændt fri (udkraget bjælke) 0,356

Kursus i CLT
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Jacob Ettrup Petersen

Fagansvarlig | Trækonstruktioner

E: jet@moe.dk

D: 2540 0386
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Kursus i CLT
II: Påvirkning i elementets plan

Jacob Ettrup Petersen

SEPTEMBER 2019

Kursus i CLT
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Træk/tryk i elementets plan

Netto tværsnit:

Træk:

Tryk:
(uden 
søjlevirkning)

Kursus i CLT
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Vægge

Eftervisning
Rent tryk:

Kombineret tryk og bøjning

Søjlereduktionsfaktor

Relativt slankhedstal, gamma-metode

Inertiradius:

Geometrisk slankhedstal:

Relativt slankhedstal:

Relativt slankhedstal, Timoshenko

Eulerlast / kritisk last:

Relativt slankhedstal:

Søjlereduktionsfaktor (hvis 0,3)
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Vægge, koncentreret last

Trykspredning gennem en væg ved 
koncentreret last

Afhænger af stivhed i respektive 
retninger

Anvendes til:

At kontrollere vederlag (mindre 
trykspænding på tværs af fibre)

At undersøge væggen for 
søjlevirkning på midten

Kursus i CLT
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Vægge, koncentreret last, tilnærmet løsning

Gælder for:             og

Indgangsparametre

= -0,35 for lodrette yderlag
= -0,28 for vandrette yderlag

Kursus i CLT
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Bøjning i elementets plan

Netto tværsnitskonstanter baseres på 
langsgående lag
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Forskydning i elementets plan

Antager konstant forskydning over 
elementet, dvs.

Elementet kan opdeles i et 

svarende til lamellernes dimension, hvor 
kræfter og deformationer vil være 
repræsentative for hele elementet

RVE kan opdeles i et underelement 
RVSE (Representativ Volumen Sub 
Element), som beskriver samling lokalt.

Kursus i CLT
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Forskydning i elementets plan 2

Antages elementet uendeligt tykt og 
kantlimet, vil forskydningsspændingen i 
ét RVSE være

Ved elementer, der ikke er kantlimet, vil 
spændingen skulle bæres af lamellerne i 
i hver retning

Ligevægten mellem de 2 situationer 
bevirker, at der opstår spændinger som 
bevirker rotation

Rotationsmoment fra randspænding

Torsionsspænding:

Kursus i CLT
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Forskydning i elementets plan 3

Forskydning i et element med fast antal 
knuder og ens lagtykkelse

Antal af knuder:
n = antal lag

Forskydningsspænding

3 Brudformer:

Element, der er kantlimet

Brudform 1: 
Forskydningsbrud i 
hele elementet 

Element, der ikke er kantlimet

Brudform 2: 
Forskydningsbrud 
i lamellerne

Brudform 3: 
Forskydningsbrud 
i de krydsende 
samlinger (torsion)
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Forskydning i elementets plan, Brudform 1

Spændinger, når hele elementet bidrag

Pga. risiko for revner antages halvdelen 
af de ydre lag ikke at medtages

Kursus i CLT
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Forskydning i elementets plan, Brudform 2

Eftervisning

De fleste godkendelse medtager hele 
arealet i hver retning (forventelig 
metode i kommende EC)

Kursus i CLT
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Forskydning i elementets retning, Brudform 3

Bæreevneeftervisning

De fleste guidelines (og også 
kommende Eurocode) angiver et andet 
udtryk. Dette er dog baseret på 
ovenstående.
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Forskydning i elementets plan, Brudform 3, EC

Forskydning:

Torsionsspænding:

Udtrykket multipliceres med h2bl / h2bl:

Reduktion:

Mt,d er det dimensionerende moment, bestemt som Mt,d = Vh

h er afstanden mellem vridningscentrum og kraften V

nt er antallet af samlinger i elementet, givet ved nt = nCAmxmy

nCA er antallet af krydsende elementer i bredden, givet ved 
nCA = nlag - 1 

nlag er antallet af lag

mx er antallet af lammeller i skivens x-retning

my er antallet af lammeller i skivens y-retning

Wp er samlingens polære modstandsmoment givet ved 

Kursus i CLT
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Forskydning i elementets plan, forskellige lagtykkelser

Metoder i kommende EC tager ikke højde for uens lagtykkelse.

Anbefales at anvende metode fra Schickhofer1 - giver samme resultater 
ved ens knudetykkelse, men tager højde for forskelle i knudetykkelser.

Effektive knudetykkelser

Effektiv skive tykkelse:

Effektiv forskydningsspænding:

Brudform 2:

Brudform 3:

Tabel 3.1

Knude Beskrivelse Effektiv tykkelse af knude

Knude 1 (randknude) Lag 1 = yderlag
Lag 2 = yderlag t1* = min(2t1 ; t2)

Knude i (1 < i < n - 1) Lag i = inderlag
Lag i + 1 = inderlag ti* = min(ti ; ti+1)

Knude n 1 (randknude) Lag i = lag n 1 = inderlag
Lag i + 1 = lag n = yderlag tn-1* = min(tn-1 ; 2tn)

1Schickhofer G, Bogensperger T, Moosbrugger T: BSPHandbuch: 
Holz-Massivbauweise in Brettsperrholz Nachweise auf Basis 
des neuen europäischen Normenkonzepts. Verlag der 
Technischen Universität Graz, Graz
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Forskydning i elementets plan, stivhed

Teoretisk model:

2 mekanismer

Forskydning:

Vridning:

Gtor ukendt, men kan tilnæres til:

Samlet tøjning

Ved forskellige lagtykkelser anvendes 
middelværdi for lag

Omskrives til et effektivt G gældende for 
bruttotværsnittet af skiven
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Forskydning i elementets plan, stivhed

Kalibreret model (Silly1)

Tilnærmelse af II => fejl

Korrektionsfaktor bestemt via FEM.

Effektivt forskydningsmodul

Konservativ => tm / bl = 0,25

for RVSE-elementet ( 7 lag)

for 5-lags elementer

for 3-lags elementer

Fleste guidelines angiver:

eller 

Tabel 3.2
RVSE 3-lag 5-lag

p 0,3117 0,5345 0,4253
q -0,7474 -0,7947 -0,7941

1Silly, Gregor. 2010. Numerische Studien zur Drill- und Schubsteifigkeit von Brettsperrholz (BSP). s.l. : Diplomarbeit am 
Institut für Holzbau und Holztechnologie, Technische Universität Graz, 2010
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Ortotrope skalelementer, stivhedsmatrice
Bøjning + vridning

Forskydning på tværs af plan

Påvirkninger i planet
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Ortotrope skalelementer, FEM-design
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Afstivende vægfelter, væltning

Statisk ækvivalens

Hvis er egenvægten nok til at 
stabilisere væg

Der antages rektangulær 
spændingsfordeling

Krav til trykzone x 

Trykzone:

Spænding:

Kursus i CLT
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Afstivende vægelementer, væltning, forankret væg

Ligevægt:

Løsning med valgt 

Løsning med valgt 
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Afstivende vægfelter, eftervisning

Krav til 

Overførsel gennem 
dæk-element

Søjlevirkning i væg

Krav til 

Trækforankring skal kunne optage 
lasten 

Krav til forskydning
I vægelement: 
Som gennemgået
tidligere
Samling i top:
Samlingen skal kunne overføre hele 
forskydningen fra dæk til væg
Samling i bund:

er den samlede bæreevne af 
forskydningsbeslagene

er friktionskoefficienten, som er givet ved

= 0,2 0,5 for friktion af træ mod træ. 
Den anbefalede værdi er = 0,4

= 0,4 for træ mod beton

Det anbefales at se bort fra friktionen (stor 
usikkerhed) og alene designe samlingerne til at 
optage forskydningen, dvs. som i top. 

Krav:
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Afstivende vægelementer, deformationer

4 bidrag til deformationer:

Deformation fra forskydning af hele skiven, 

Deformation fra bøjning af hele skiven, 

Deformation pga. eftergivelighed i trækforbindelsen, 

Deformation pga. eftergivelighed i forskydningsforbindelser, og 

Samlet deformation:
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Afstivende vægelementer, deformationer

Deformation fra forskydning af hele 
skiven

G*As er forskydningsstivheden 
af skiven, hvor

G* G for elementer 
med 7 eller flere lag

G* G for 5-lags elementer

G* G for 3-lags elementer

As = tCLTb

P er lasten i toppen af skiven

b er bredden af skiven

h er højden af skiven

tCLT er skivens tykkelse

Deformation fra bøjning af hele skiven

E0 er elasticitetsmodulet

Iz,net er skivens netto 
inertimoment om z-akse

Kursus i CLT
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Afstivende vægelementer, deformationer

Deformation pga. eftergivelighed i 
trækforbindelsen

Tilnærmet træk:

Forlængelse af træk-
forbindelse:

Ensvinklede trekanter =>

er trækforbindelsens stivhed 
[kN/mm]

er trækkraften

Deformation pga. eftergivelighed i 
forskydningsforbindelser

Last fordeles jævnt
på skruer/beslag
(med mindre andet
angives af producent)

n er antallet af forskydningssamlinger

Kser,P er de vandrette forskydningsforbindelsers 
stivhed [kN/mm]

Deformation vil både opstå i top og 
bund af væg, dvs. med ens samlinger 
=2 bidrag
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Fordeling af vandrette laster på vægfelter

Laster fordeles tilsvarende 
betonelementbyggeri

Dæk betragtes som stive ift. vægge

Laster fordeles efter vægges stivhed

Samlingers eftergivelighed skal 
medtages => 
Vægstivhed: B = l1,5

Ved kompleks geometri / store 
byggerier anbefales FE-modellering
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Hulrandsstyrke, fh,1-2,k, afviger fra DS/EN 
1995 for CLT-elementer

SEPTEMBER 2019 SIDE 2

Forskydningsbæreevne

Forskydningsbæreevne af skruede 
samlinger

Regnes tilsvarende DS/EN 1995, dvs. 
Johansens flydeteori med bidrag fra 
Tovvirkning
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Hulrandsstyrke for forbindelsesmidler 
vinkelret på elementets plan

fh,k er hulrandsstyrken [N/mm2]

k er hulrandsstyrken [kg/m3]

def forbindelsesmidlets effektive diameter 
[mm]

Følgende forudsætninger skal være opfyldt:

Den ydre diameter skal være d

Tykkelse af lameller skal være t

Den effektive forankringslængde i CLT elementet 
skal omfatte mindst 3 lag

Der kræves ingen reduktion af styrken, når 
forbindelsesmidlet anvendes i grupper, da CLTs
opbygning forhindrer et sprødt brud.
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Hulrandsstyrke i CLT-elementer
Hulrandsstyrke for forbindelsesmidler placeret i 
kanten af et element

fh,k er hulrandsstyrken [N/mm2]

def forbindelsesmidlets effektive 
diameter [mm]

Reglerne gælder uagtet at der skrues i endetræ, 
eller vinkelret på fiberretningen.

Følgende forudsætninger skal være opfyldt:

Den ydre diameter skal være d

Effektiv forankringslængde lef d

Åbninger mellem lameller < 6 mm

Ved grupper af forbindelsesmidler i elementets 
kant, skal styrken reduceres med faktoren

Kursus i CLT
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Afstandskrav

Afstandskrav for forbindelsesmidler vinkelret på elementets plan
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Afstandskrav

Afstandskrav for forbindelsesmidler placeret i kanten af elementet

Derudover krav til elementdimension:
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Trækpåvirkede skruer

Karakteristisk trækpåvirkning i CLT

Fax,k er bæreevnen [N]

d er forbindelsesmidlets udvendige 
diameter målt på gevinddelen [mm]

lef er forankringslængden, lef d

er vinklen med fiberretningen

For en gruppe af skruer, vil 
bæreevnen skulle reduceres, så der 
regnes med et effektivt antal på 
nef = n0,9

Kursus i CLT

Anbefaling: fastgørelse parvis med 30o vinkel, så 
flere fibre overskæres

For at tage højde for langtids-
virkninger, reduceres bæreevne 
med 50%

Trækbæreevne (proj. 30o)

Kan være svært at sikre, at der rammes i tværlag, 
dvs. antages at være i endetræ

Udtrykket gælder under følgende forudsætninger:

Den udvendige diameter målt 
på gevinddelen, d

Effektiv forankringslængde, 
lef d

Der anvendes minimum 2 
skruer pr. samling

Minimum tykkelse af det lag, hvor skruen 
fastgøres, t d

Minimum tykkelse af hele CLT-elementet, tCLT
10d

Karakteristisk densitet, k = 350 kg/m3

Forsøg tyder på, at bæreevnen ved fastgørelse i 
endetræ taber styrke over tid 
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Trækpåvirkede skruer i skivens kant
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Trækpåvirkede skruer i skivens side

Anvendelse af tabellerne forudsætter

Mindste indbyrdes afstand mellem skruepar: a1 = a2 = 5d

Tykkelse af CLT-elementer (se figur 6.7): t1 d og t2 d

Trækbæreevne

Udtrykket gælder under følgende forudsætninger

Den udvendige diameter målt på gevinddelen, 
d

Kernediameter, dcore d

Effektiv forankringslængde, lef d

Der anvendes minimum 2 skruer pr. samling

Den effektive forankringslængde i CLT elementet 
skal omfatte mindst 3 lag

Minimum tykkelse af hele CLT-elementet, tCLT
10d

Karakteristisk densitet, k = 350 kg/m3
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Samlinger i dækskiver, forskydning

Forskydningskraft pr. lbm. samling:

Vd er forskydningskraften i samlingen

l er længden af samlingen

Forskydningskraft pr. forbindelsesmiddel

ex er afstanden mellem 
forbindelserne
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Samlinger i dækskiver, moment

Forskydningskraft pr. lbm. samling:

Moment kan optages: 

med plader i elementets kanter

ved fastgørelse til underliggende 
vægge (stød må ikke lige oven i 
pladestød)

i samlingen mellem 
dækelementerne
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Samlinger i dækskiver, moment

Tilladelig trykkraft som fkt. af x

Indre momentarm

Ligevægt

Kursus i CLT
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Samlinger i dækskiver, moment

Tilnærmelse trykzone = top

Indre momentarm

Ligevægt

Last på forbindelsesmiddel i afstanden, 
xi, fra toppen

Sidste forbindelsesmiddel 
antages placeret ved kanten

Hårdest belastet forbindelsesmiddel

Kursus i CLT
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Samlinger i dækskiver, lodrette laster på samlinger og vægge
Last på væg

Last simplificeres til rektangulær 
last

bef er en effektiv bredde, som 
tager højde for stivheden af 
pladen

For en plade understøttet på 
3 sider

korto er forholdet mellem 
pladens stivheder i de 
forskellige retninger

Last på samling i dæk

Opstår som følge af forskel i variabel last

Samlet lodret forskydningskraft i samling

w = differenssætning som følge af 
forskellige understøtningsforhold, 

-50% af 

Simplificering

vy,d = lodret forskydning pr. lbm. i samling

qd = fladelast fra variabel last

l = spændvidde
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Samlinger i dækskiver, skrå skruer

Brudbetingelse, forskydning

Brudbetingelse, moment

Brudbetingelse, lodret last (forrige side)

Brudbetingelse, kombineret moment og 
lodret last

Brudbetingelse, alle laster

Kursus i CLT

Kombinerede virkninger:
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Samlinger i dækskiver, topplade

Forskydning og træk fra moment, 
påvirket begge i samme plan =>

Lodret last

Indre momentarm

Ligevægt (træk i skrue)
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Samlinger i dækskiver, udskæringer
Forskydning og træk fra moment, påvirket begge i 
samme plan =>

Lodret last

Tilfælde 1: udtræk af skrue:

Tilfælde 2: hakbjælke

Med bredde svarende til afstand mellem skruer

kn = 4,5 som for LVL

Kombinerede virkninger
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Samlinger i dækskiver, kombinationer
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Parametrisk brandforløb

Baseret på det aktuelle brandrum, 
dvs. åbninger, areal, hvor meget 
brandbart materiale

En konstruktionsdel skal kunne 
modstå hele brandforløbet (BR)

SEPTEMBER 2019 SIDE 2

Brandforløb

Standard brandforløb

Nominelt forløb, som normalt anses 
for at være på den sikre side

Krav til bæreevne ved et givent 
tidspunkt: R60, R120

Kursus i CLT
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Styrke- og stivhedstal ved brand

Der anvendes 20%-fraktiler ved brand

Omregningsfaktoren afhænger af 
materialet. I Danmark sidestilles CLT 
med limtræ, heraf

Regningsmæssige styrketal

Modifikationsfaktoren afhænger 
af den valgte metode. 

Partialkoefficienten - iht. DK-NA

Kursus i CLT
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Effektivt resttværsnitsmetode

Temperaturforløb gennem trædel

Der opbygges et forkullingslag, som 

Temperatur varierer gennem 
forkullingslaget

På bagsiden af forkullingslaget er der 
et område, hvor træet er opvarmet 
(=dvs. mindre styrke), kaldet den 
svækkede zone

Resttværsnitsmetoden antager, at den 
svækkede zone ikke har nogen 
bæreevne, så der kun tages 
udgangspunkt i det uopvarmede træ

Ved anvendelse af 
resttværsnitsmetoden angiver DK-NA
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Resttværsnitsmetoden, indbrænding

Indbrændingshastighed
givet ved

Endimensional indbrænding, 
Konstruktionstræ, limtræ og CLT

Tænkt indbrænding
(tager højde for 
hjørneafrunding

Indbrænding til given tid

For CLT-elementer

Åbning mellem brædder 

Åbning mellem 2mm og 6mm

Antages indbrænding fra 3 sider

Ved åbning 2mm i yderste lag og 
mellem 2 og 6mm i øvrige lag

for yderste lag

for øvrige lag
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Resttværsnitsmetoden, beskyttede konstruktioner

3 tidsgrænser:

tch: Tidspunkt for begyndende 
indbrænding bag beklædning

tf: Tidspunkt for nedfald af 
beklædning

ta: tidspunkt, hvor der er opbygget 
25mm forkullingslag

Indbrændingshastigheder:

Kursus i CLT
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Resttværsnitsmetoden, beskyttede konstruktioner
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Resttværsnitsmetoden, delaminering

Ved delaminering blottes uforkullet træ 
=> hurtigere indbrændingshastighed, 
indtil forkullingslag er opbygget (25mm)
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Resttværsnitsmetoden, effektivt resttværsnit

Samlet indbrænding

Iht. DS/EN 1995-1-2, er d0 = 7mm

For CLT gælder andre værdier! 

Kun bestemt for 3-, 5- og 7-lags 
elementer.

Maks. længde af brandforløb: 120min.

Parametre, som har indflydelse på 
svækket zone:

antal lag 

tykkelse af hele CLT-elementet 

type af påvirkning (tryk eller træk på 
den brandpåvirkede side) 

temperaturgradienten under 
forkullingslaget (er laget beskyttet 
eller ikke beskyttet)
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Resttværsnitsmetoden, effektiv zones udbredelse

Ved bæreevneeftervisning ses der 
bort fra lastbærende lag, som har 
en tykkelse der er 3mm eller 
mindre.

Kilde: Birgit Östman, Brandsäkra Trähus 3, 3. udgave 2012, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
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Eksempel 1

60 min. brand, uden delaminering, 
åbninger < 2mm, alle lameller C24

Krav: R60

Snitkræfter

Styrker i brandsituation

Kursus i CLT
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Eksempel 1

Indbrænding

Træk i brandpåvirket side

Samlet indbrænding

Lagopbygning efter 60 min.:
29,7mm 30mm 20mm

Modstandsmomenter

Top:

Bund:

Bøjningsspænding:

Top:

Bund:

Kursus i CLT
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Eksempel 1

Statisk moment (rullende forskydning)

Forskydningsspænding
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Éksempel 2

Samme tværsnit

Elementet forudsættes nu at delaminere

Lag 1 er påvirket af brand fra start => 
normal hastighed.

Nedfaldstid for lag (fuldt 
gennembrændt)

Tid med dobbelt indbrænding i lag 2

Nedfaldstid for lag 2

Resttid for indbrænding i lag 3 med 
dobbelt hastighed

Samlet indbrænding

Gennemsnitshastighed

Samlet indbrænding inkl. svækket zone 
(samme som i Eksempel 1)

Resttværsnit: 15,7mm-30mm-20mm.
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Eksempel 3

Samme tværsnit

Elementet forudsættes nu at delaminere

Elementet er beskyttet med ét lag 
12,5mm gips, type A, tch = 21min

Efter svigt af gips => dobbelt hastighed 
af lag 1. Tid for gennembrænding

Tid med dobbelt indbrænding i lag 2 (se 
Eksempel 2):

Resttid af brand: 

Tid for afbrænding af de sidste 5mm af 
lag 2:

Samlet indbrænding:

Anden d0 pga. beskyttet konstruktion

Kursus i CLT
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Eksempel 3

Samlet indbrænding

Gennemsnitshastighed for indbrænding

Gennemsnitshastighed, brandpåvirket 
tidsrum
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Eksempel 4

Samme højde, elementopbygning 
ændret til:

30-20-30-20-30

Delaminering forudsættes

Åbninger <2mm

Tid for gennembrænding af 1. lag

Tid for gennembrænding af lag 2 
(dobbelt hastighed)

Dvs. lag 2 gennembrændes ikke helt

Samlet indbrænding

Samme svækket zone som Eksempel 1.

Gennemsnitshastighed

Kursus i CLT
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Eksempel, sammenligning

Eksempel 1 Eksempel 2 Eksempel 3 Eksempel 4

20-30-30-30-20, 
ubeskyttet, ingen 

delaminering

20-30-30-30-20, 
ubeskyttet, 

delaminering

20-30-30-30-20, 
12,5mm gips, 

type A, 
delaminering

30-20-30-20-30, 
ubeskyttet, 

delaminering

Resttværsnit 29,7-30-20 15,7-30-20 22,4-30-20 20,7-20-30

Gns. 
Indbrændings-
hastighed

0,65mm/min. 0,88mm/min. 0,8mm/min.
(1,23mm/min. u 

gips)

0,8mm/min.

Udnyttelsesgrad, M 30,6% 45,5% 35,1% 36,6%

Udnyttelsesgrad, V 18,4% 21,7% 20,1% 21,4%
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Avancerede metoder

Standardbranden vil ikke altid være 
tilstrækkelig ved høje bygninger/større 
byggerier, som ikke kan betegnes som 
konventionelle byggerier.

CLT-byggerier indeholder en stor mængde 
træ, som kan bidrage til branden => risiko 
for ekstra overtænding => afkølingsfase 
afbrydes, så brand ikke dør ud i takt med 
at brandbart materiale opbruges

Risikofaktorer for ekstra overtænding:

Delaminering => ekstra brændsel

Bortfald af beskyttelse => nye 
overflader, som ikke tidligere var blottet 
bidrager med ekstra brændsel

Delaminering:

Kan undgås ved anvendelse af 
varmebestandig lim eller ved at sikre, at 
delamineringstemp. ikke opnås

Bortfald af beskyttelse

Tilstrækkelig mængde beskyttelse +  
sikre fastgørelse
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Parametrisk brand ved fuldt beskyttede konstruktioner

Metode angivet i Brandon1 - er 
holdt op mod 20 tests 
(konservativ).
Gælder kun for gips, type F
Nedfaldstider for gips i test = 
temperatur på bagside: 300 500oC
Princip:

én-dimensional varmestrømning 
gennem gipspladerne og CLT til ethvert 
tidspunkt (iterativ) ud fra den 
parametriske brandkurve
Når temperatur på bagside af gipsplade 
= 300oC, antages gipspladen at falde 
ned, og model modificeres
Beregning fortsættes uden den 
pågældende plade

Konstruktion er sikker, hvis bagside af 
inderste gipsplade aldrig når 300oC

N.B.: elementet opdeles i et passende antal 
delelementer, så temperaturfunktionen kan antages 
rimelig, og der kan tages højde for, at egenskaberne 
af gipsen ændrer sig ved forskellige temperaturer

1Daniel Brandon, Engineering methods for structural fire design of wood buildings
structural integrity during a full natural fire, RISE, Risearch Institute of Sweden, 2018
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Parametrisk brand ved delvist beskyttede konstruktioner

Delvist beskyttede konstruktioner kan 
udføres, hvis følgende er overholdt:
1. Beskyttede flader forbliver beskyttede 

gennem hele branden, eller indtil 
temperaturen er lavere end 
antændelsestemperaturen for træ

2. Kolde flader må ikke pludselig blive 
eksponeret for branden, fx ved at et 
element delaminerer

3. Indbrændingen af træet må ikke 
bevirke, at branden vedligeholdes, dvs. 
det blottede areal må ikke være stort 
nok til, at branden ikke dør ud af sig 
selv

4. Konstruktionens bæreevne skal kunne 
modstå lasterne i brandsituationen

Løsning

1. Beregning udføres som
på forrige side

2. Varmebestandig lim skal anvendes

3. Ekstra brandlast fra blottede 
elementer skal medtages i 
parametrisk brandforløb (som 
anvendes i pkt. 1)

4. Iht. DS/EN 1995-1-2, Anneks B

Kursus i CLT
SEPTEMBER 2019 SIDE 22

Parametrisk brand ved delvist beskyttede konstruktioner

Pkt. 4: Bæreevne

Resttværsnitsmetode må ikke anvendes

DS/EN 1995-1-2 angiver styrker for træ 
ved temperaturpåvirkning

Elementet opdeles i delelementer, hvor 
temperaturen i hvert delelement beregnes 
til et givent tidspunkt

Er temperaturen større end 300oC, ses der 
bort fra delelementet

Derefter kan deropstilles ligevægt for at 
finde bæreevne

Der kan anvendes elasto-plastisk opførsel 
for tryk

Hvor er densiteten i tør tilstand [kg/m3]
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