
INTRODUKTION TIL BYGGEMATERIALET 
CLT

(MASSIVTRÆ - CROSS LAMINATED TIMBER)



EINRUM
- etableret i 2001 af Steffan Iwersen og Kristin Brynja Gunnarsdóttir

- “einrúm”: islandsk ord for enerum, solitude, rummet til at skabe

- 2007 intro til CLT ved projektet “Krikaskoli”



KRIKASKOLI
einrum + arkiteó



EINRUM
- 2008 vinder sammen med Arkiteó og BIG 1. pris om Landsbankens HQ

- 2008 start finanskrisen

projekt: Landsbankinn - med Arkiteó og BIG



projekt: Landsbankinn - med Arkiteó og BIG



EINRUM
- 2011 flytter fra Island til Danmark

- 2012 opstart af projektet T77 
- 2014 ibrugtagning
- 2019 5 års gennemgang



CLT - OPBYGNING
størrelser: 3 m x 16 m og styrker fra 6 til 32 cm 

(med variationer: Enkelte fabrikker kan producerer op til 6 m x 20 m)
mest brugte træsort: Gran 

forskellige kvaliteter: Industriel, normal, synlige overf lader (domestic)
forskellige bindemidler: Lim, søm, dyvler

præsision: +/- 2 mm pr. 16 m



CLT - PRO & CONS

- CO2 absorbering: 1 m3 CLT gemmer 1 ton CO2
- Under væksten binder et træ ca. 0,9 ton CO2
- Naturlig resurse
- Fugtighedsregulerende
- Behagelig akustik
 
for arkitekter
- Høj præcision
- Mulighed for at designe “skarpere”
- Mulighed for at designe komplekse konstruktioner*

for entreprenører
- Stærke og lette elementer
- Enkel håndtering på byggepladsen
- Tør og ren byggeplads
- Kort byggeperiode

- Brand løsninger

- Lyd løsninger

- Organisk materiale

- Træet “komprimeres” over tid på CLTs 
tykkelse, som man skal tage højde for 
ved byggerier over 3 etager.

- Manglende know how

 

* se eksempler i slutningen 



PROJEKT: T77
CLT showcase HUS

https://www.youtube.com/watch?v=AKAV-C3DDdg

https://youtu.be/AKAV-C3DDdg



PROJEKT: T77
3D modellering i sketchup



ELEMENTTEGNINGER FRA FABRIKKEN
“nesting”



LOADINGPLAN



FRA  TEGNING TIL REALITET



færdigt hus med glasfacadeCLT vægge med “cut outs” 

FRA  TEGNING TIL REALITET



PLANLÆGNING AF DIT CLT PROJEKT

ikke synlige overflader
- stor frihed
- forringelse af fugtregulerende egenskab

synlig / vertikal (over 2.95m)

- større frihed i højder
- flere elementer / dyrere

synlig / horisontal (max 2.95m)

- mange bindinger

- funktion
- behov for installationer
- lyd og brandkrav
- etagehøjder
- overflader
- spændvidder

LINKS:  https://www.massivholzhandbuch.com/
https://www.storaenso.com/en/products/wood-products/massive-wood-construction/clt



arkitekt: 

Jan Henrik Jansen
Kjærstrupvej 14
2500 Valby
tel +45 2814 2208

Tyrsbjergvej 94a - 5210 Odense

12-02-2017

sitegner:
mål:
ændring:
dato: 

emne:

tegning nr.: 

ingeniør:
Jeppe  Jacobsen

Møller & Jakobsen ApS
Parallelvej 11,9. etage

9800 Hjørring
tel +45 2226 9806

Bygherre: 
Ebbe Lorenzen
Tyrsbjergvej 94 a
5210 Odense

jhjkontrol:

61
CLT - sisometri

um
rev. 16-06-2017

HOVEDPROJEKT

CLT elementer - isometri

Wall: 100 mm CLT 5L n/v (visible facing down)

COLOR CODE date: 5.04.2017

Wall: 100 mm CLT 5L v/v (visible both sides)

Roof: 100 mm CLT 5L n/v (visible facing down)

Roof: 160 mm CLT 5L n/v (visible facing down)

Roof edge: 60 mm CLT 3L n/n (no visible sides)

Wall: 100 mm CLT 5L n/n (no visible sides)

Direction of visible wood

01: mounting order, W1: Wall nr. 01, n/v: non visible and visible01_W1 n/v

For loading plans, pleas consider mounting order (lovest number on top
for first mounting)
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KORUP
isometri



KORUP
detalje (3d)
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Detalje 11
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HOVEDPROJEKT

Sålbænken udføres i hele facadens
længde under både vinduer og 
corten beklædning.

KORUP
detalje - sokkel



E&V - HOFOR
detalje - etageadskildelse

k: +2.650  (8.800)
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7 mm sportsgulv
25 mm uopnor gulvvarmeplader (udstøbt)

20 mm trykfast mineraluldsplade
(fx rockwool gulvrenoveringsplade)

30 mm bikubesystem fra fermacell
240 mm CLT dæk

45 mm forskalling med mellemliggende blød isolering
25 mm troldtek
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120 5L CLT, synlig kvalitet indvendig
240 mm træuldsisolering
9 mm windstop extrem (grå)
lodret montageliste
Vandret montageliste
21 x 125 og 32 x 45 mm facadebeklædning

5 mm lydmebran
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vinkelstål iht. ing. projekt
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einrúm arkitekter
tryggevældevej 77, 2700 brønshøj

tel +45 50 57 33 67

Formidlingsbygning Energi & Vand
Roskildevej 213, 2500 Valby
Matrikel: 4F  Vigerslev, København 

14-05-2019
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FASE HOVEDPROJEKT

Øllgaard Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128, 2900 Hellerup

tel +45 39 61 01 61

HA 1.507

1. sal ydervæg og CLT

1:10



KORUP
bygget



CLT PRODUCENTER 
OG 

PRODUKTIONSKAPACITET



CLT PRODUCENTER 
OG 

PLANLAGTE UDVIDELSER (2017)



ØKONOMI

PRISNIVEAUER - CLT

CLT elementer produceres af en del forskellige aktører. I Danmark er der pt 
ingen produktion. Der findes dog nogel forhandler. Her kan nævnes:
- Lilleheden (forhandler CLT fra Stora Enzo - Østrig)
- Profil (forhandler Binderholz - Tyskland)
- flere er på vej.

alternativet er at man kontakter producenter direkte.

Prisniveauet er afhængig af følgende faktorer:
- overfladekrav (industriel, ikke synlig, synlig)
- limkrav (kantlimet, limtype)
- antal lag (fx. findes en 100 mm plade både med 3 og med 5 lag)

Eksempel: 
100 mm CLT 5 lag, en side synlig kvalitet kantlimet: 520 kr pr m2  (KLH)
160 mm CLT 5 lag, to side synlig kvalitet kantlimet: 820 kr pr m2  (KLH)

Et 100 mm element kan koste fra 320 kr og op til 720 kr pr m2. Afhængig af 
levernadør, ydelser inkluderet og selve kvaliteten.



ØKONOMI
PRISNIVEAUER - FRAGT

CLT elementer transporteres oftes på en 
trailer (lastbil). Fragten koster ca. 25.000 
kr. pr. lastbil (ca. 40 ton)
alt efter størrelse af elementer og hvor 
man køber dem (eksempel fra Østrig eller 
Letland)

PRISNIVEAUER - PROJEKTERING

CLT elementer projekteres normalt ikke 
af leverandøren (fabrikken). Her er der 
tale om fremstilling af selve elementteg-
ningerne. 

Der findes virksomheder der udfører 
dette arbejde som en ekstra ydelse. 

Alt efter hvor godt et grundlag man har, 
vil elementprojektering koste mellem 600 
til 1300 dkr. pr. ton CLT.

PRISNIVEAU - MONTAGE

Der er flere faktorere man skal tage højde 
for ved at vurdere udgiften til montage. 
- adgangsforhold
- væg og størrelse af elementer
- valg af kran
- krav fra rådgiver / bygherre (fx. 
overdækket byggeplads)
- antal etager
- organisering (lodaingplan-logistik)

men det mest afgørende er antal ele-
menter (= antal løft)

ca. montagepris pr. ton: 3000 til 3500 dkr.



VEJR BESKYTTELSE

CLT og vand - kortvarig påvirkning som regn er ikke et problem, 
så længe træet kan tørre ud (ikke kapsel fugten ind)

Membran monteres så snart sidste element er “landet”. 
Evt. fugtige overflader brændes tørre.

KORUP - jan henrik jansen + einrúm



TEKNISKE INSTALLATIONER

El føringer / gennemføringer og “dampspærre”Ventilation og vand



dør (T77)

DETALJER

vindue (hoho wien)



HOHO WIEN



MOXY CPH



MOXY CPH



skitsefase

dispositionsf.

projektforslag
m

yndighedsp.

hovedprojekt

udførsel

aflevering, 1 års

elementtegninger

?

NORMAL “TIMELINE” FOR 
PROJEKTERING AF CLT ELEMENTER



skitsefase

dispositionsf.

projektforslag
m

yndighedsp.

hovedprojekt

udførsel

aflevering, 1 års

elementtegninger

OPTIMAL TIMELINE FOR 
PROJEKTERING AF CLT ELEMENTER



CLT EKSEMPLER
GL. RYE

Gl. Rye - jan henrik jansen + einrúm



CLT EKSEMPLER
DALSTONE LANE

Sted: London, Great Britain

Færdiggørelse: 2016

Bygherre: Regal Homes

Producent af CLT:  Binderholz 

Arkitekter: Waugh Thistleton

Mængder: 4,500 m³ CLT ikke synlig kvalitet

Højde: 9 etager



“Caring Wood” by James Macdonald Wright and Niall Maxwell

CLT EKSEMPLER
CARING WOOD



CLT EKSEMPLER
KORUP

arkitekt jan henrik jansen



Brønshøj sognecenter - NORD architects
foto: adam mørk

CLT EKSEMPLER
BRØNSHØJ SOGNECENTER



T77 - einrúm

CLT EKSEMPLER
T77



student unit (Lund) - Tengbom Architects

CLT EKSEMPLER
“STUDENT UNIT”



Campus OMICRON-Peter Nußbaumer architect

CLT EKSEMPLER
OMICRON


