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Dæk - spænd
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Dæk – træ-beton hybrid

MARTS 2020 SIDE 3

• Spænd:  6-12m (ekstra tiltag for spænd over ca. 9m)

• Fordele: Masse => mindre forankring og hjælper akustik 

• Overslag på samlet højde af dæk:

• Betonlag:

• Trædæk (massivtræ):

• Typiske samlinger mellem træ og beton

ℎ𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑙𝑎𝑔 =
𝐿

25

ℎ𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛 = ℎ𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑙𝑎𝑔 ⋅ 0,4 = 0,016 ⋅ 𝐿

ℎ𝑡𝑟æ = ℎ𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑙𝑎𝑔 ⋅ 0,6 = 0,024 ⋅ 𝐿

SFS VB skruer Udskæringer Indlimede HBV-plader
(Holz-Beton-Verbund)

Fladstålslås
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Plader – spændretninger?
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I de fleste tilfælde med større spænd gælder:

 ✓

Kursus i CLT

Plader – spændretninger?
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• Ved udkragede sider

– Lasterne kan føres 

ind til den bærende 

konstruktion via 

pladen ved mindre 

udkragninger

• Ved mindre huller

– Lasterne kan føres 

rundt om mindre huller 

vha. pladens bæreevne 

i begge retninger

• Ved mindre spænd i b.r.

– Ved mindre spænd i 

begge retninger, kan 

det udnyttes, at pladen 

kan bære last i 2 

retninger

– Egenfrekvenser
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Plader – spændretninger?
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3- og 5-lags vægelementer – bæreevnediagrammer, kar. last
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- Regningsmæssige laster medtages ved at multiplicere lasten med faktoren:

𝑁𝐸𝑑 ≤ 𝑘𝑚𝑜𝑑

𝑁𝑅𝑘
𝛾𝑀

⇔𝑁𝑅𝑘 ≥
𝛾𝑀 ⋅ 𝑁𝐸𝑑
𝑘𝑚𝑜𝑑

=
1,3 ⋅ 𝑁𝐸𝑑
𝑘𝑚𝑜𝑑

3-lags elementer 5-lags elementer
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Vægge som høje bjælker
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• Vægge kan anvendes som

høje bjælker

• Langsgående lag bærer i bøjning

• Forskydning optages af hele skive

• Vinduesplacering svækker tværsnit 

voldsomt og skal derfor tænkes ind 

i designet. 
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Vægge med åbninger
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• Kan modelleres som rammesystemer

– Højden af de enkelte stænger bør 

ikke sættes til mere end 400-800mm
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Vægge som høje bjælker
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Whitmore Road, 2012

Dobbelthøjt rum uden 
søjler
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Vægge som høje bjælker
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Vægge stabiliserer + 
bærer lodret last + virker 

som høje udkragede 
bjælker 

Vægge udnyttes som 
høje bjælker

Facader bærer lodret 
last + stabiliserer 

konstruktionen
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Tryk på sidetræ
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• Krav til trykspænding:
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Tryk på sidetræ, løsninger
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Udskæringer lokalt 
i dæk
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• Bør aldrig være direkte kontakt mellem CLT og beton 

=> Bør altid udføres med en fugtspærre

• Løsninger

– Mørtelpude

– Bundrem

– Betonkant

• Ved mindre laster: Bundrem fastgøres til fundament, 

CLT-element fastgøres til bundrem / væg fastgøres 

med vinkelbeslag

• Ellers: Forankring udenom bundkant til fundament

• Vær opmærksom på:

– Min. kantafstande – både i CLT-element og 

bundrem

– Påvirkning af beslag skal overholde 

producentgodkendelse

Fastgørelse til fundament
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• Ved trækpåvirkede skruer:

– Det skal sikres, at skrue rammer i 

tværgående lameller

– Der er usikkerhed om langtidsstyrke 

ved træk i fiberretningen (skrue i 

langsgående lamel)

– Medmindre det kan sikres, at 

skruerne er forankret i tværgående 

lameller anbefales det, at udføre 

træksamlinger med skråskruer

Træk samlinger
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• Samling med skråskruer

– ✓ Laster fra moment optages som træk => 

stivere samling

– ✓ Velegnet til at optage differensbevægelser

–  Udførsel / tæthed

• Samling med topplade

– ✓ Udførsel / tæthed

–  Moment optages som forskydning => 

mindre stiv

–  Mere følsom overfor differensbevægelser

• Samling med udskæring

– ✓ Udførsel / tæthed

–  Moment optages som forskydning => 

mindre stiv

–  Risiko for flækning ved små tværsnit

Dæksamlinger

MARTS 2020 SIDE 16

Kursus i CLT

Brand
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• Standardbrandkurven, ISO 834 (tænkt forløb) • Parametriske (naturlige) brandforløb

• BR 18:

Kursus i CLT

Brand
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Brand
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Kilde: Xiao Li, et al., REAL-SCALE FIRE TESTS ON TIMBER CONSTRUCTIONS, WC TE 2016

• ”Real-scale fire tests on massive timber

constructions”

• Fuldt beskyttede rum (dvs. alt er beklædt 

med gips) bevirker en brand tilsvarende 

den parametriske

• Rum med én beskyttet væg giver en brand 

tilsvarende den parametriske

• Rum med 2 ubeskyttede vægge giver en 

risiko for en ekstra overtænding i 

afkølingsfasen

• Udbeskyttede rum giver en ”uendelig 

brand”, som er kraftigere end 

standardbranden
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Brand
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Kilde: Xiao Li, et al., REAL-SCALE FIRE TESTS ON TIMBER CONSTRUCTIONS, WC TE 2016

• CLT konstruktioner giver risiko for delaminering => vi skal 

medtage dette i dimensioneringen

• Beskyttede CLT-konstruktioner kan typisk designes som en 

standardbrand tilsvarende beton- og stålkonstruktioner

• Helt blotlagte CLT-konstruktioner er ”no go” i højere 

bygninger!

• CLT-konstruktioner med 2 eller flere blottede vægge er 

”no go” i højere bygninger!

• CLT-konstruktioner med én blottet væg kan godt udføres, 

men dette kræver ekstra omhu i projekteringen

Kursus i CLT

Robusthed?
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• Ronan Point

– Dimensioneret iht. gældende normer

– Gaseksplosion i hjørne på 18. etage => de 

bærende betonelementer blev blæst ud

– Resultat: overliggende etager styrtede 

sammen

– Følgevirkning: kædereaktion af kollaps, så hele 

hjørnesektionen til sidst var styrtet sammen

– Konsekvens af ulykke var derfor voldsomt 

stort i forhold til den oprindelige ulykke 

(kvinde i rum med gaseksplosion overlevede, 

men 4 personer omkom ved det efterfølgende 

kollaps) 
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• Sikres ved at skabe sammenhæng, så laster 

kan omfordeles ved bortfald af elementer

• Bjælke/søjle systemer med CLT-dæk kan 

sikres ved

– at udføre trækbånd (fx fladstål) i bunden 

af dækkene

– at indføre kontinuerlige bjælker, som kan 

overtage last

– Acceptere mindre bortfald af elementer 

(maks. 2 etager, maks. 15% af etageareal, 

maks. 240m² pr etage, eller 360m² i alt)

– Indføre nøgleelementer med større 

sikkerhed (generelt en uskik)

Robusthed
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• CLT-byggerier

– Robusthed kan ofte opnås ved at 

tænke vægge som høje bjælker

– Mange vægge, typisk let at omfordele 

laster

– Stiller krav til samlinger!

– N.B.: Vær opmærksom på, at 

simuleringer indikerer, at der er risiko 

for, at vægge skubbes ud, dvs. der 

kræves flere understøtninger, 

modhold fra andre vægge eller lign.

Robusthed
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Overflader
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• Synlige overflader på CLT-elementer

• Vær opmærksom på svindrevner

• Er elementerne ikke kantlimede => svindrevner 

opstår ved det sted, hvor brædder mødes

• Ved kantlimede elementer => svindrevner opstår, 

hvor træet er svagest

• Svindrevner har ikke indflydelse på bæreevne – er 

rent æstetisk

• Ønskes homogen overflade, dvs. med kantlimning:

• Vigtigt at have styr på fugtstrategi

• Der skal specificeres en træfugt på 8% med 

en lille tolerance (helst ±1%, men ikke over 

±2%)

• CLT leveres normalt med træfugt på 12-14%

Ikke kantlimet Kantlimet

19 20
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