
KONSTRUKTIONSSAMLINGER TIL HØJHUSBYGGERI  

Udvikling af robuste og montagevenlige løsninger 

I Danmark såvel som i mange andre industrialiserede lande opføres 

bygningskonstruktioner ofte ved brug af præfabrikerede betonelementer. Dvs., der 

anvendes fabriksfremstillede konstruktions-elementer (fx søjler, bjælker og dæk), som på 

byggepladsen samles til den komplette konstruktion. Byggemetoden udnytter fordelene 

ved parallelproduktion, hvorved byggetiden kan gøres kort samtidig med at der sikres en 

høj kvalitet. Betonelementbyggeri har også vist sig at være konkurrencedygtig når det 

gælder byggeri af højhuse i Danmark (mere end 80 m).  

I elementbyggeri har konstruktionssamlingerne en afgørende rolle for bygværkets 

bæreevne og sikkerhed mod kollaps. Samlingerne har til formål at sikre konstruktivt 

sammenhæng mellem de præfabrikerede elementer. Således kan f.eks. en gavl over 

adskillige etager virke som en samlet konstruktion, selvom denne er opbygget af mange 

præfabrikerede vægelementer. Desværre er mange af de traditionelle samlingsløsninger 

ikke velegnede til anvendelse i højhusbyggeri. Dette skyldes, at disse løsninger primært er 

udviklet til almindelig forekommende bygværker og dimensioner.  De traditionelle løsninger 

kan ikke på forsvarligvis op-skaleres til anvendelse i højhusbyggeri, hvor der er tale om 

markant større belastninger og dimensioner. Den nødvendige bæreevne og robusthed kan 

ikke dokumenteres for sådanne op-skalerede løsninger ligesom der medfølger store 

montagemæssige problemer på byggepladsen grundet skaleringen. 

Dette projekt har til formål at udvikle nye samlingsløsninger, der er mere velegnede til 

højhusbyggeri. Samlingerne skal formgives, så de dels kan modstå højere belastninger og 

dels være nemme at udføre, dvs. de skal muliggøre hurtig montage af elementerne på 

byggepladsen. Der er således tale om to ofte modsatrettede krav. Projektet vil bestå af en 

teoretisk del (hvor beregningsmodeller udvikles) og en eksperimentelt del (hvor bl.a. 

fuldskala forsøg med de udviklede samlingstyper testes). Donationen fra COWIfonden 

anvendes primært til det eksperimentelle arbejde.  

Det forventes, at projektet vil bidrage til et mere rationelt grundlag for projektering og 

udførelse af højhusbyggeri. Dette er til gavn for bygherrer såvel som projekterende og 

udførende ingeniører.  

 

 

 


