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Tilbage til rødderne
- CLT i byggeriet

Træinformation
25. og 26. september 2019

CLT for entreprenører og konstruktører

Fugtstrategi
Bygbarhed

ADSERBALLE & KNUDSEN KORT

Est. 2006
Renovering og nybyg
76 funktionæransatte og pt tre praktikanter
48 svende og seks lærlinge i egenproduktion
Årlig omsætning ca. 750 mio. DKK

HVORFOR CLT?

Tilbage til rødderne

Tømrervirksomhed

Bæredygtighedsaspektet
FN’s verdensmål
Byggeriet står bag mere end 30 % af verdens 
forbrug af CO2
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Træbyerne skyder op

Timianhaven for Domea Solrød 
44 boliger, 2 etager, 4.600 m2

Fuld bærende CLT-konstruktion med 
præfabrikerede tagkassetter i træ
På facaden er anvendt skifertegl

Skademosen for Boligselskabet Sjælland
44 boliger, 2 etager, 4.150 m2

Fuld bærende CLT-konstruktion med 
præfabrikerede tagkassetter i træ
Isover Plus system
På facaden anvendes lærk 1-på-2 beklædning

Yderligere fire projekter i pipeline for 
Boligselskabet Sjælland

Toppen, 67 boliger, 5.800 m2

Skousbo I, 33 boliger,  2.850 m2

Skousbo II, 76 boliger, 6.400 m2

Vibehaven, 69 boliger, 6.600 m2

A&K-PROJEKTER I CLT

Realistisk omstilling

En partnerskabsaftale baseret på at VILLE 
træbyggeri

Løbende udvikling af produktet

CLT FLEX som koncept
Modulering
Byggeklodser

Forhold på byggegrunde

Prissætning, projektering, planlægning

Udførelse i høj kvalitet og best practice

PARTNERSKABSAFTALE

Entreprenørens erfaring

Montage i al slags vejr
Totaloverdækning: Dyr og uhensigtsmæssig
Lokal afdækning
Sikring mod vandsamlinger

Hurtig lukning af råhus
Montagestart samme dag som leverance
Lodret montagetakt
Lokal afdækning

Vindfølsomhed: Store overflader, lette 
elementer

Lastbilkran kan klare hele montageopgaven

BYGBARHED

Et særhensyn

Både logistik og byggeteknik stiller særlige 
krav til håndtering af fugt

Pakker leveres emballeret på vandret lad
Afdækning på top (endetræ)
"Sokkelgrøft" udføres først senere, så der ikke kan 
opsamles vand/fugt
Afdækning af vandrette samlinger

Skærm ved sokkel på terrændæk
Liste ved etagedæk

Friholde endetræ i bund med vandstøvsugning 
efter behov eller afledning som foretrukken 
løsning
Skillelag mellem element og bundrem
Stort fokus på ikke at indbygge fugt – altid 
målinger i hulrum
Fugtmåling på alle overflader ved montage, 
løbende og før komplettering
Tagkassetter strimles samme dag som montage 
(monteres ikke i regnvejr)

FUGT
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Entreprenørens erfaring

Tagudhæng for konstruktiv beskyttelse
Som minimum udhæng frem til forkant på 

klimaskærm
Udførelse af drypnæse vandret per etage

Sålbænke med sikring mod tilbageløb

FUGT

Entreprenørens erfaring

CLT er ‘måske’ dampspærre i sig selv
Tætning mod terrændæk: Folie i hulmur
Lodret tætning: Fuge/ekspanderende bånd i 
lodret samling + primer og tape udvendigt
Vandret tætning ved etageadskillelse:
Fugebånd, primer og tape udvendigt

Dampspærre i tagelement
I tagfod: Dampspærre klæbes fra tagkassette på 
bagsiden af CLT
I gavle: Dampspærre klæbes fra tagkassette på 
bagsiden af CLT
Minimere gennembrydninger i tag

Valg af korrekt tape

FUGT

AFRUNDING & SPØRGSMÅL
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