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CROSS
LAMINATED
TIMBERCLT

CLT (Cross Laminated Timber) er krydslamineret tømmer, 
også kaldet for massivtræ. Massivtræselementerne består 
af krydslamineret træ i flere vinkelrette lag. Det gør at 
CLT-elementerne opnår de tilsvarende egenskaber og 
styrker som stål og beton. CLT kan derfor ofte erstatte 
disse, selv i store og krævende byggerier. Det giver også 
mulighed for at arbejde med CLT i to løsninger – enten som 
et komplet træbyggeri eller som en hybridløsning.
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5 GODE GRUNDE 
TIL AT VÆLGE CLT 
I LANDBRUGET

Woodconstruction A/S tilbyder bærende konstruktioner i 
CLT og limtræ til stald- og halbyggeri, som totalunderen-
treprenør. At bygge med CLT har mange fordele – og hos 
Woodconstruction A/S er vi klar til at hjælpe dig med at 
vælge den helt rigtige løsning til dine behov. Vi med hele 
vejen, så du trygt kan bygge klimavenligt. 

CLT-byggeri i Danmark er stadig nyt men ikke for 
Woodconstruction A/S - vi er specialister i bærende CLT- 
og limtræskonstruktioner, og har nogle af de mest erfarne 
folk i Norden. In-house har vi et erfarent team bestående af 
konstruktør, arkitekt, ingeniør og montører samt fagprofes-
sionelle i konventionelt byggeri i Danmark. Dit CLT-byggeri 
er i sikre hænder, da vi er med hele vejen som totalunder-
entreprenør. Vi påtager os ansvaret, når det kommer til CLT 
– fra idé til aflevering. Det gør det nemmere for dig at bygge 
og opføre klimavenlige byggerier. 

Klimavenligt
CLT-elementer er bedre for klimaet end 
traditionelle byggematerialer i hele dets 
livscyklus – lige fra produktionsfasen til 
lagring af CO2 og dets mange genanven-
delsesmuligheder. I produktionsfasen bruges 
der markant mindre energi end ved produk-
tion af beton eller stål. Og restprodukterne 
anvendes til andre formål, som andre træpro-
dukter og biobrændsel. Den lavere vægt per 
element gør at hver lastbil kan transportere 
flere CLT-elementer, hvilket reducere antallet 
af lastbiler under leveringsprocessen. I hele 
elementets levetid lageres CO2 i træet, hvilket 
resulterer i et negativt CO2-regnskab på mere 
end 800 kg CO2/m3. CLT-elementer har flere 
genanvendelsesmuligheder, lige fra at blive 
genbrugt i et andet byggeri i ren CLT-form til 
at blive skåret om til brug i andre træproduk-
ter. CLT kan dermed være med til at sænke 
landbrugets klimaaftryk i hele dets livscyklus.

Fornyelig ressource
Det er ikke kun vigtigt for os at bygge 
klimavenligt, men at træet også anskaffes 
forsvarligt. Derfor anvender vi kun certifi-
ceret træ, fra europæiske skove i tilvækst.  
Derudover kan træet fra CLT-elementer 
genanvendes og genbruges på mange 
måder, hvilket forlænger levetiden af træet 
som ressource. 

Tilpasningsevne
CLT giver flere muligheder, når det kommer 
til hal- og staldbyg. Ved at vælge CLT som 
bærende konstruktion, opnår man tilsvaren-
de egenskaber som stål og beton til en 
konkurrencedygtig pris og med en bedre 
tilpasningsevne. Det er dermed nemmere at 
få lige præcist det byggeri du ønsker.

Enkelt og bedre at arbejde med
Det er enkelt og nemt at bygge med CLT. 
Elementerne leveres præfabrikerede og er klar 
til opførelse allerede ved ankomst til bygge-
pladsen. Derudover er elementerne lettere, 
hvilket giver flere fordele: Vi kan pakke flere 
elementer per lastbil og håndtere dem med 
mindre maskiner og værktøjer. Elementerne 
opføres og sættes sammen med almindeligt 
værktøj, hvilket betyder mindre støj og støv på 
byggepladsen og for nærmiljøet.

Konkurrencedygtig 
totaløkonomi
CLT er konkurrencedygtigt på egenskaber, 
totaløkonomi og leveringstid. CLT-elementer 
kan erstatte traditionelle byggematerialer,
har en kortere leverings- og montagetid,
kræver færre montører og har mindre 
byggeaffald. Du kan dermed nemmere og 
hurtigere stå med et byggeri opført i CLT. 
Alt dette resulterer i en konkurrencedygtig 
totaløkonomi med kortere vej fra idé til et 
færdigt byggeri.
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