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Hvorfor CLT?

Arkitektoniske muligheder

Optimerede 
byggeprocesser

Præcist og derved nemt
Brug af IT (BIM/VDC)







Hotel, Green Solution House, Bornholm

Type: Hotelfløj

CLT: Anvendt i alle bærende 
konstruktioner. Vægge og dæk og 
tagterrasse. 2 etager + tagterrasse.

2000 m² CLT

Tid: Marts/April 2021

Bygherre: Green Solution House

Kunde/Entreprenør: PL Entreprise, 
Bornholm. Jens Kofoed.

Arkitekt: 3XN, København. Kasper 
Guldager og Lasse Lind

Ingeniør: AB Clausen, Rødovre

Et projekt hvor der er kælet for 
løsningerne og hvor man har 
optimeret på alle parametre for at få 
så meget visuelt CLT som muligt. 
Herunder hver anden væg i 
værelserne er synlige. Altaner er CLT 
samt den specielle tagterrasse er CLT. 
Et fantastisk og banebrydende 
projekt.



Grønnegården
Type: Børnehave

CLT: Anvendt i alle bærende 
vægkonstruktioner

2200 m² CLT

Tid: april 2021

Bygherre: Gladsaxe Kommune

Kunde/Entreprenør: Elindco A/S

Arkitekt: BBP Arkitekter, Ebbe 
Wæhrens

Ingeniør: Lyngkilde A/S

Nytænkende projekt, hvor en del 
forskellige materialer kombineres.

CLT-vægge kombineret med 
tagkassetter. Visuelt CLT partielt i 
børnehaven. Bliver udsmykket 
indvendigt af kunstner på de visuelle 
overflader.



Nærheden
Type: Fælleshus, Trekroner

CLT: Anvendt i alle bærende 
konstruktioner i kombination med 
limtræ

Tid: maj 2021

Bygherre: Realdania

Kunde/Entreprenør: KBS

Arkitekt: Panum og Kappel

Ingeniør: ABC Rådgivning, Rødovre

Med inspiration i et vikingehus er dette 
fælleshus blevet designet i 
ny-udstykningen Nærheden, ved 
Hedehusene. Huset bliver et 
samlingspunkt for mange 
interessegrupper og fællesskaber. 
Glæden ved naturmaterialerne skulle 
gerne forplante sig i fællesskabet på 
stedet





Nyborg Slot, Nyborg

Type: Restaurering af etagedæk

CLT: Anvendt i etageadskillelser. Lagt 
ovenpå eksisterende bjælkelag

950 m² CLT.

Tid: 1. etape bygget forår 2020 og 2. 
etape sommer 2020.

Bygherre: Realdania

Kunde: STARK Odense

Entreprenør: Dreier og Co. Nyborg.

Arkitekt:Vilhelmsen, Marxen & Bech-
Jensen A/S Arkitektfirma . VMB 
Arkitekter

Ingeniør: Søren Jensen Rådgivende 
Ingeniørfirma

En spændende restaureringsopgave 
hvor elementerne blev trimmet til 
”håndterbar” størrelse. Blev 
transporteret ind på minikran og 
transportvogn. Slottet er fra 1170 så 
det er en ære, at CLT nu indgår i 
konstruktionen.



Énfamiliehus, Hornbæk

Type: Privat bolig

CLT: Anvendt i alle konstruktioner. 
Inkl. en hems i boligen.

500 m² CLT

Tid: december 2020

Arkitekt: Primus Arkitekter

Bygherre: Privat

Entreprenør: Huset Hovmand

Ingeniør: Huset Hovmand

Et projekt hvor bæredygtighed samt 
interfacet med skoven og skovbrynet 
er sat i højsæde. Via store 
ovenlyspartier vil man få skoven helt 
ind i huset. Og dette kombineret med 
de synlige træ/CLToverflader vil give 
dette hus et specielt naturlig præg.

Huset bliver beklædt med æstetiske 
egetræslameller. 

Huset blev monteret på én dag. Der 
findes time-lapse video af montagen.







Bæredygtighed
• Træ er fornybart

byggemateriale. 

• Genplantes og drives skovene 
bæredygtigt, er der en 
uudtømmelige ressourcer der 
både er CO2 neutral og 
rekreativ. (FSC/PEFC)

• Produktion og forarbejdning af 
træ er energieffektivt og har en 
lille CO2 belastning. 



CO2, processer og det indlejrede…..
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Yderligere  fordele

• Lavere CO2 forbrug ved 

• lettere materiel, 

• kortere byggetid.

• mindre bygning, 

• lettere fundament

• mindre brug af materiel 
og processer til 
overflader 

• Bedre arbejdsmiljø



Efterspørgsel øges



Citat fra Int. Wood 
Construction 
Conference, 2019

• Matthias Horx, Zukunftinstitut.

• People needs to be part of 
something bigger (it’s a 
wave)

• Cars is no megatrend, 
Concrete is no megatrend 
–Wood feels good –
Nature and sustainability
is a megatrend
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