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STABILISERENDE SYSTEMER

Typisk ikke hensigtsmæssig i 
høje trækonstruktioner

Skalerbare til højere byggerier



STABILISERENDE SYSTEMER

• Hvilket elementer afstiver for vandret last i en given retning?

• Afstivende konstruktioner kan typisk kun optage laster i deres plan =>

Der skal være afstivende konstruktioner i hver retning.

• Lasten fordeles til væggene via dækskiven.



STABILISERENDE SYSTEMER

• Hvilke krav stiller vi til afstivende systemer?

Én væg i systemet:
• Laster kan kun optages, hvis de 

angriber præcis i væggens 
længderetning => 
IKKE TILSTRÆKKELIGT!

2 vægge i systemet:
• Laster kan kun optages, hvis de 

angriber præcis i en af 
væggenes længderetninger, 
eller i krydset mellem 
væggene (lasten kan proj.) => 
IKKE TILSTRÆKKELIGT!

3 vægge i systemet, 2 parallelle, 1 
vinkelret:
• En last kan flyttes til skæringen 

mellem de 2 vægge, hvor den 
derefter kan proj. ud på vægggene. 
Flytningen bevirker et moment, 
som kan optages som et kraftpar 
mellem de parallelle vægge =>
ANVENDELIGT!



STABILISERENDE SYSTEMER

• Hvilke krav stiller vi til afstivende systemer?

• 3 krav

• Der skal være mindst 3 vægge

• De må ikke alle 3 være parallelle

• De må ikke alle 3 skære hinanden i samme punkt



STABILISERENDE SYSTEMER

• Er det tilstrækkeligt?

• Eksempel: Hus med forholdet mellem siderne: A = 5B

• Kun afstivet af facader og den ene gavl

• Når lasten flyttes vil en lille bevægelse, 𝛿, ved gavlen 

bevirke en flytning langs den anden gavl, 휀.

• Flytningen kan beregnes vha. forholdsregning:

• Systemet bliver for slapt! Der skal tænkes over 

placering af væggene

𝛿

𝐵/2
=
휀

𝐴
⇒ 휀 =

2 ⋅ 𝛿 ⋅ 𝐴

𝐵
= 10 ⋅ 휀



STABILISERENDE SYSTEMER

• Krav, udvidet:

• Der skal være mindst 3 vægge/gitre

• De må ikke alle 3 være parallelle

• De må ikke alle 3 skære hinanden i samme 

punkt

• Væggene/gitrene bør placeres tæt på 

symmetrisk omkring tyngdepunktslinjen



STABILISERENDE SYSTEMER

• Krav, dækskiven:

• Overfører lasten til afstivende 

elementer

• Skal være sammenhængende mellem 

afstivende elementer

• Åbninger på op til ca. ~1/3 af 

bredden/højden => skiven kan typisk 

betragtes som én skive

• Ellers skive skal opdeles i sektioner, 

hver sektion skal være stabil for sig



Byggesystemer



System A: Skivebyggeri

• Fordele

• Stor bæreevne

• Mange vægge = > stabilitet kan ofte sikres 

af de bærende konstruktioner

• Simple samlinger (typisk skruer + beslag) 

=> hurtig montage + mindre fejl

• Muligheder for specielle konstruktioner

• Ulemper:

• Meget træ => måske også mere end 

nødvendigt

• Stor brandbelastning



System A: Skivebyggeri

• Eksempler

Whitmore Road, 2012

• Vægge anvendes som høje bjælker

Stadthaus, Murray Groove, London, 2009

• Vægge er ikke placeret ovenpå hinanden



System A: Skivebyggeri

• Vær opmærksom på:

• Stort tværtryk på dæk skal håndteres

• Dæk kan understøttes på side af væg 

=> større moment i væg!

• Dæk og væg kan udføres med 

fortandinger

• Åbninger i vægge, der anvendes som 

høje, udkragede bjælker bør ikke placeres 

ved kant (trykket afleveres her) – Væg A 

kan ikke anvendes

• Vægge bør tilstræbes placeret tæt på 

underliggende bærende konstruktioner

(væg C kan ikke anvendes)



System A: Skivebyggeri

• Systemer, hvor vægge ikke står over hinanden

• Samlinger hiver ofte laster rundt i konstruktionen  

=> 

• Situationer, hvor samlinger belastes relativt hårdt 

på tværs af væggens plan =>

• Større afstandskrav til kanter (belastet kant)

• Krav: a4t = 6d (fejl i tabel 5.3 – angiver 7d!)

• 8mm skrue: a4t = 48mm => min. T = 96mm

• 10mm skrue: a4t = 60mm => min. T = 120mm

• Det anbefales derfor, at væggene som 

udgangspunkt udføres med en tykkelse på 

T = 120mm, så det er muligt at gå en skruedim. 

op.



System B: BJÆLKE-SØJLE

• Fordele

• Stor fleksibilitet

• Mindre brandbelastning

• Mindre materialespild

• Ulemper

• Træ belastes typisk hårdere => større dimensioner af

søjler

• Stiller større krav til skivevirkningen i dækskiven (last 

flyttes længere)

• Kræver afstivende kerner/gitre (CLT kan også

anvendes ved mindre konstruktioner op til 3-4 etager)

5-6m

5
-7
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System C: Paddehattedæk

• Fordele

• Stor fleksibilitet

• Mindre brandbelastning

• Mindre materialespild

• Lette føringsveje

• Ulemper

• Træ belastes typisk hårdere => større dimensioner af søjler

• Stiller større krav til skivevirkningen i dækskiven (last flyttes længere)

• Kræver afstivende kerner/gitre (CLT kan også anvendes ved mindre

konstruktioner op til 3-4 etager)

• Større krav til samlinger

• Begrænset af leverandørs produktionsfaciliteter (dækbredde)

6-7m

≤
3

,5
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6-7m 4-5m



MATERIALEVALG



ROBUSTHED?

Ronan Point
• Dimensioneret iht. gældende normer
• Gaseksplosion i hjørne på 18. etage resulterer i, 

at de bærende betonelementer blev blæst ud
• De manglende elementer bevirkede, at 

overliggende etager styrtede sammen
• Påvirkningen af disse startede en 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) 

Kollaps af Ronan Point 1968



ROBUSTHED

• SYSTEM A: SKIVEBYGGERI

• Stor mulighed for at omfordele, idet vægge typisk kan 

anvendes som høje bjælker

• Vær opmærksom på samlinger, som kan blive 

hårdere belastet.

• SYSTEM C: PADDEHATTEDÆK

• Dækkene kan designes til at flytte lasten til de 

resterende søjler ved bortfald af et element

• Vær opmærksom på samlinger – både mellem dæk 

og søjler og mellem dækskiver

• Vær opmærksom på, at robusthedsanalysen kan 

bevirke større dækdimensioner!



ROBUSTHED

• SYSTEM B: BJÆLKE-SØJLE

• Robustheden kan sikres ved at etablere 

trækforbindelser i bjælke-søjle samlingerne 

(anvendes i udlandet)

• Robustheden kan sikres ved at lave kontinuerlige 

dæk, som dimensioneres til det længere spænd i 

ulykkestilfældet

• Robustheden kan sikres ved at lave kontinuerlige 

bjælker, som dimensioneres til det længere spænd i 

ulykkestilfældet

• Robustheden kan sikres ved en kombination af 

ovenstående

• Ellers: nøgleelementer (generelt en dårlig løsning)



MODULBYGGERI

• Produktionen kører i al slags vejr (samlebånd) => sparer 

tid

• Bygget indenfor => kontrolleret produkt

• Hurtig montage =>Hurtig lukning af råhus

• Lettere at beskytte mod vejr

• Mere transport og begrænsninger for størrelse af 

elementer

• Kræver  typisk stort fodaftryk => mindre projekter kan 

typiske ikke betale sig som præfabrikation, hvis der 

afviges lidt fra standarden



LETTE TRÆFACADER

• Elementløsninger (TRÆ 68)

• Kan også anvendes sammen med CLT-byggeri

• I kombination med Paddehattedæk:

• Vær opmærksom på, at deformationer langs rende 

bliver større => der bør indføres sekundære søjler i 

midten af spændet, hvis facader ikke er selvbærende

• Sekundære søjle skal alene modvirke nedbøjninger af 

CLT-dækket i anvendelsesgrænsetilstanden => må 

bortfalde i brand, hvis dækket kan bære 

facadeelementet.


