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Samling (fastgørelse af vridningsfastholdelse). 2 ¥ 3 søm i Sidetræ skal ikke anvendes i
detalje D, da samling kan overføre de nødvendige kræfter. Sømmene skulle ikke være
vist på figurerne. 

Bredde af tilslutningspladerne for de forskellige afstivningstyper bør være:

L38 ¥73R L38¥73 L45¥70

300 mm 400 mm 500 mm

Hanebåndsspær, Tilslutningsplader af krydsfiner, tabel 45, side 137
Samling (fastgørelses af tilslutningsplade): Antal søm Til ende skal kun anvendes ved
tagfoden, detalje C, hvor tilslutningspladen nedefra sømmes til enden af gitterbjælken, se
lodret snit side 138. Ved kiplægten, detalje D, fastgøres tilslutningspladen til kiplægten af
samling . 

Samling (fastgørelse af vridningsfastholdelse). 2 ¥ 3 søm i Sidetræ skal ikke anvendes i
detalje D, da samling      kan overføre de nødvendige kræfter. Sømmene skulle ikke være
vist på figurerne. 

Bredde af tilslutningspladerne for de forskellige afstivningstyper bør være:

L38 ¥73R L45¥70 L45¥95

Afstivningshældning 35°

400 mm 500 mm -
Afstivningshældning 42°

500 mm - 800 mm

Beregningsforudsætninger, supplement

Bæreevne af afstivningssystemer, side 58-140 
Skråafstivninger, kiplægter og hanebåndsplanker samt de tilhørende samlinger er dimen-
sioneret så de kan optage lasterne i nedenstående tabel. Tabellerne med største tagbredde
kan anvendes for andre afstivningssystemer med mindst samme bæreevner.

Gittespær v = 35° Kiplægte Skråsfstivning
Afstivningstype
B25R 4,2 kN 6,0 kN
B25 7,4 kN 8,8 kN
B40 11,5 kN 13,2 kN
L38 ¥ 73R 4,2 kN 6,0 kN
L38 ¥ 73 7,4 kN 9,5 kN
L45 ¥ 70 11,5 kN 15,1 kN
LBR 4,2 kN 6,0 kN
LB 7,4 kN 7,5 kN
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Rettelser
Tabel 9, side 37. Tabelhovedet skal være:

Tabel 13, side 60, i kolonnen for B40 skal der være * ved spændvidderne for taghældning
25° og 30°.

I figurteksterne til figurerne 48, 51, 54, 70 og 72 vedrørende mellemstore bygninger skal
der i anden sætning stå: 
»Der skal placeres en gitterbjælke ved hver gavl …« 

Bemærkninger til udførelse

Loftskive, side 51
Når loftbeklædningen udnyttes til at sikre skivevirkning i loftet skal stød i lægteforskallin-
gen forskydes mindst 2 fag. 

Lægtefastgørelse, side 58-140
Det er i alle løsningerne forudsat at normallægterne er fastgjort til gavlspæret med 2 stk
3,1 mm ringede maskinsøm med en samlet regningsmæssig bæreevne på 1,4 kN for på-
virkning i lægtens retning. 

Når lægteafstanden er højst halvdelen af den forudsatte (normalt 1 m, visse steder 
0,8 m) kan man nøjes med 1 stk. 

Fastgørelse til normalspær med 1 søm er altid tilstrækkeligt for afstivningen. 
Da lægtefastgørelsen også skal optage vindsug på taget kan der være behov for flere

søm, se TRÆ 65, Taglægter.

Stivhed af trækbånd, side 58
Det er forudsat at trækbånd af stål udføres med 2 ¥25 mm eller 2 ¥40 mm bånd. Træinfor-
mation kan ikke generelt anbefale, at der bruges bånd med mindre tværsnitsareal, selvom
bæreevnen er den samme som traditionelle bånd med flydespænding omkring 250 MPa.
Det skyldes, at forlængelsen alene afhænger af tværsnitsarealet og ikke af styrken. 

Der er ikke konkrete regler for hvilken forlængelse af trækbånd, der er tilladt, men det
er erfaringsmæssigt acceptabelt at udnytte hele trækbæreevnen af traditionelle bånd uden
at tagbeklædning eller gavle beskadiges.

Udnyttelse af bæreevne af bånd af stærkere stål bør derfor kun ske, hvis der er foretaget
en konkret vurdering, der viser, at forlængelsen ikke giver risiko for bygningsskader.

Gitterspær, Tilslutningsplader af krydsfiner, tabel 23 og 24, side 85 og 89
Samling (fastgørelses af tilslutningsplade): Antal søm Til ende skal kun anvendes ved
tagfoden, detalje A og C, hvor tilslutningspladen nedefra sømmes til enden af gitterbjæl-
ken hhv. den planke, der forbinder den til skottet, se lodrette snit side 86 og 90. Ved kip-
lægten, detalje D, fastgøres tilslutningspladen til kiplægten af samling .
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Vind- Forstad: h £8 m Forstad: h £20 m Land: h £16 m Land: h £20 m
påvirkning Land:    h £ 8 m Hede: h £ 8 m Hede: h £12 m
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Er kiplægten placeret højere end 2/9 reduceres lasten fordi en større del føres direkte til
remmen på ydervæggene. 

For hanebåndsspær gælder at en stor del af lasten i hanebåndsplanken optages ved gavl -
spærets hanebånd, så hanebåndsplanken er i praksis altid placeret nær lastens tyngdepunkt.
Hele vindlasten der skal optages af tagfladen skal derfor kunne optages af hanebåndsplan-
ken. Hanebåndet regnes placeret 2,7 m over spærfoden (c-c) ved lastbestemmelsen. 

Kiplægtens formål er kun at udjævne lasten og fastholde spærhovederne over hanebånd-
sniveauet.

Fastholdelse af spærhoveder, side 142
Ved kontrol af om udbøjningen af gitterbjælken overholder kravet i Eurocode 5, er gitter-
bjælkens spændvidde sat lig spærhovedlængden. Det kompenserer for gitterbjælkens ud-
kragning over kiplægte/hanebåndsplanke.

Vindlast under opførrelse, side 142
Vind under opførelsen angriber de uafdækkede spærhoveder direkte. Det giver en anden
lastfordeling end vind på den færdige bygning. For gitterspær skal ca. 70 % af den samle-
de last optages af kiplægten, mens hanebåndsplanken i hanebåndsspær skal kunne optage
110 % af vindlasten. (Andelen bliver over 100 % fordi vindlasten er størst på den øvre del
af spærene og hanebåndsplanken er placeret omtrent midt på spærhovedet).

Lastfordeling ved 2 skråafstivninger
Ved større bygninger med 2 gitterbjælker og 2 skråafstivninger antages det at skråafstiv-
ningerne placeres ved gitterbjælkerne. Når bygningen er mere end 24 m lang dimensione-
res så vindsuget på en gavl kan optages alene af gitterbjælke og skråafstivning ved denne
gavl. Er bygningslængden højst 16 m deles lasten lige mellem skråafstivningerne ved
hjælp af kiplægten. Ved mellemliggende bygningslængder interpoleres der. 

For vindlast under opførelse og last fra fastholdelsen af spærhovederne mod udknæk-
ning dimensioneres hver ende for 60 % af den samlede last, da disse laster kan være me-
get ulige fordelt. Lasten i kiplægten kan være en del mindre mellem skråafstivningerne
end mellem gavle og skråafstivningen.
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Hanebåndsspær, v = 35° Hanebåndsplanke Skråsfstivning

Afstivningstype
B25 7,6 kN 8,8 kN
B40 10,8 kN 13,2 kN
L38 ¥ 73 7,6 kN 9,5 kN
L45 ¥ 70 13,0 kN 15,1 kN
Hanebåndsspær, v = 42° Hanebåndsplanke Skråsfstivning
Afstivningstype
B25 6,5 kN 8,8 kN
B40 9,7 kN 13,2 kN
L38 ¥ 73 6,5 kN 8,2 kN
L45 ¥ 95 11,0 kN 17,1 kN

Afstivningssystemets virkemåde, side 141
De tre lasttyper er beskrevet på side 32.

Vindlast på færdig bygning, side 141
Nedenstående figur illustrerer hvorledes det antages at den vindlast, som det afstivende
system skal optage, bliver fordelt på tagflade og loftskive. Der regnes kun med friktion
langs den ene tagflade.

For gitterspær antages kiplægten placeret 2/9 af spærhovedlængden fra kippen. Det bety-
der at 65 % af den jævnt fordelte last og 85 % af den trekantfordelte last langs spærhove-
det optages af kiplægten. I praksis skal 80 % af den samlede last, der skal optages af tag-
fladen kunne optages af kiplægten og skråafstivningen.
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Gitterspær
Vindlasten på gavlen antages på den sikre side
fordelt som om gavltrekanten understøttes af
planker, der spænder lodret mellem spærhoved
og spærfod. Dette giver en trekantformet linje-
last på tagfladen. Dertil kommer vindlast på
vindskeden og friktion langs tagfladen, der giver
en jævnt fordelt last på tagfladen. 

Hanebåndsspær
Gavlen antages understøttet også ved hanebån-
det, som optager en stor del af vindlasten. Den-
ne føres via gitterbjælken ved hanebåndet di-
rekte til hanebåndsplanken.
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