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Vindafstivningssystem 25 - hulbånd 25x2  

Sikring af stabiliteten  

Hilmer Riberholt   2005-08-24  

Anvendelse 

Denne artikel beskriver anvendelsen af Vind-
afstivningssystem 25, der består af hulbånd 
25 x 2,0 samt tilslutnings- og koblingsbeslag. 
Vindafstivningssystemet er egnet til mindre 
huse. 

Til større huse kan Vindafstivningssystem 
U25 eller U40 anvendes, se vindafstivnings- 
katalog side 40.  

Til store bygninger kan man anvende Vindaf-
stivningssystem 40/60, der beskrives i en an-
den artikel. 

Vindafstivningssystem 25 samt U25 og U40 
anvendes til at: 

 

optage vindlast på tag-, loft- og gavlkon-
struktioner og derved sikre bygningens 
stabilitet.  

 

stabilisere spærhovedet og andre trykpå-
virkede trækonstruktioner ved at fasthol-
de søjler og slanke bjælker mod sideværts 
udbøjning.  

Den nye udgave af Trænormen DS 413 fra 
2003 indeholder skærpede regler for afstiv-
ning af trykpåvirkede slanke trækonstruktio-
ner, som fx. hovedet i et gitterspær. Disse reg-
ler har øget behovet for at afstive trækon-
struktioner med hulbånd. For større tagkon-
struktioner medfører de endvidere behov for 
nye typer af afstivende konstruktioner, se fx. 
figur 4 i artiklen om Vindafstivningssystem 
40/60. 

Til orientering er de regningsmæssige bære-
evner for anvendelsesklasse 1 og 2 (overdæk-
ket) samt Ø-last (vindlast): 

Hulbånd 25x2,0, træk 8,3 kN 
Båndtilslutninger på 45 mm træ,  
afhænger bl.a. af vinklen mellem  
bånd og spær, max.  
K25 (kipbeslag) 1,57 kN 
Båndtilslutning F25 og G25 8,3 kN 

Vindafstivningssystem 25 kan anvendes til 
mindre bygninger, fx. med en største hus-
bredde på omkring 10 m. Husets længde har 
derimod kun betydning for hvor mange afsti-
vende bånd, der skal anvendes hen langs tag-
fladen. 

Dimensioneringstabel 

Hulbåndskonstruktionerne optager vindlast og 
afstiver trykpåvirkede konstruktioner jf. DS 
413 Trænormen, afsnit 6.10.  

I det følgende er der angivet en tabel for 
mindste dimensioner, sømantal når der an-
vendes 1 vindkryds pr. tagflade aht. til opta-
gelsen af vindlast på samt stabilisering af en 
tagkonstruktion med gitter- eller hanebånds-
spær. Figur 1 og 2 viser f.eks. 1 vindkryds pr. 
tagflade. 

Tabellen forudsætter, at den afstivende kon-
struktion udføres som beskrevet i denne arti-
kel samt at følgende er gældende: 

 

1- og 1½-plans længehus med sadeltag. Frit-
liggende. 
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Huset er højst 9 m bredt fra facade til facade 
og højst 14 m langt. 

 
Væghøjden er 2,5 m målt fra fundamentets 
overside til tagfoden. 

 
Tagudhænget er højst 80 cm. 

 
Træspærene har vandret underside. 

 

Spærenes trætykkelse er mindst 45 mm. 

 

Gavlvæggen kan understøtte gavltrekanten. 

 

Vinklen mellem lægter og hulbånd ligger 
mellem 30 o og 45o .   

 

Tabel 1. Ved 1 hulbåndskryds 25x2,0 pr. tag-
flade anvendes befæstigelse ved tagfoden, 
kippen og mellemliggende spær som angivet i 
tabellen. 

Udformning 

Hulbåndene føres skråt (diagonalt) op over 
tagfladen, så de sammen med tagspærene 
danner trekanter, der virker afstivende, og 
som kan optage vandrette kræfter fra vind mv. 
samt stabilisere spærhovedet. 

Det er vigtigt, at hulbåndene i hver tagflade 
ved tagfoden fastgøres til samme spær, se fi-
gur 1. Ved kippen skal de også fastgøres til 
samme spær. Her vil man normalt trække 
fastgørelsen ca. ½ m væk fra selve kippen, se 
detaljerne i det efterfølgende. 

En hulbåndskonstruktion kan kun optage 
kræfter, der medfører træk i de tynde stål-
bånd. Der vil derfor være behov for mindst to 
hulbånd pr. tagflade, fx. et i hver ende af byg-
ningen.  

Hulbånd bør normalt krydse lægterne under 
en vinkel på 35 o, evt. 45 o. Hvis deres vinkel 
med lægterne er større, reduceres stivheden, 
og vinklen bør derfor aldrig være større end 
60 o. Hulbåndene kan derimod godt have en 
mindre vinkel end 35 o med spærene. 

Afstivningssystemet kan anvendes i et inter-
val af vinklen mellem bånd og spær fra 30o til 
60o. Bemærk, at tabel 1 forudsætter 35o til 
45o. 

Med vindafstivningssystemets beslag opnås, 
at hulbåndene kan forankres sikkert vha. til-
slutnings- og koblingsbeslagene uden at bån-
dene skal bukkes og trækanter afrundes. Det 
er enkelt at opspænde hulbåndene vha. bånd-
spændere og give dem den foreskrevne vinkel 
med spærhovederne. I et efterfølgende afsnit 
er der vist detaljer. Se detaljerede beskrivelser 
i Simpson Strong-Ties Hovedkatalog eller 
Håndværkerkatalog. 

Hulbåndene placeres på spærenes oversider. 
De kan dog også monteres på spærhovedernes 
underside, hvilket fx. anvendes ved renove-
ringer. 
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Desuden kan afstivningssystemet anvendes til 
afstivning af loftskonstruktioner. Der henvi-
ses til BYG-ERFA bladene 961209-13. Vind-
kryds i loftfladen kan være med til at optage 
vindlast fra gavltrekantens underside, så for-
udsætningen for tabel 1 bliver opfyldt. 

Figur 1 til 4 viser, hvordan hulbåndene kan 
placeres i tagfladerne afhængigt af bl.a. tag-
vinduer mv.  

 

Figur 1. Typisk placering af hulbånd i tagfla-
de. Et hulbånd pr. gavl og tagflade. Af mon-
tagemæssige grunde vil det ofte være fordel-
agtigt at forankre hulbåndene et stykke fra 
hjørnet.  

 

Figur 2. Vinduer forhindrer at hulbånd mødes 
ved kippen. For at holde tagfladen sammen 
under opstramningen skal der trækkes langs-

gående hulbånd i kippen med samme dimen-
sion som de skrå hulbånd. 

Ved tagfoden skal trækkraften i hulbåndene 
via spæret fastgøres til en lodret forankring i 
facaderne. 

Da hulbåndene typisk føres på spærenes over-
sider skal trækkraften føres herfra og ned til 
spærenes underside. Fabriksfremstillede git-
terspær har i sig selv ikke tilstrækkelig styrke 
til dette. De må derfor støttes sideværts af en 
støtteplanke eller et skot, se fx. figur 9. Sidst-
nævnte anvendes, hvor der er en stor lodret 
afstand mellem spærets over- og underside 
som fx, ved hanebåndsspær, se figur 16 A-D. 

Ved at placere flere hulbånd, der i fællesskab 
optager kræfterne, kan der optages større 
trækkræfter. Herudover får man også den for-
del, at sprede kraftoptagelsen over flere spær, 
så disse ikke bliver så hårdt påvirkede, at der 
er behov for at forstærke dem. Desuden kan 
man opnå at fastholde flere knuder i konstruk-
tionen, så dens stabilitet forbedres, bl.a. ved at 
søjlelængder reduceres. Se figur 3.  

  

Figur 3. Dobbelte hulbåndsdiagonaler. Begge 
forankret ved tagfoden. 

Hulbåndene kan krydse hinanden på tagfladen 
inden de når op til kippen, se figur 4. Det er 
nødvendigt aht. den statiske virkemåde, at 
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hulbåndene via spærene altid forbindes i kip-
pen med dem på den anden tagflade. 

    

Figur 4. Hulbåndene er ført op til kippen til to 
modstående spær. Ved opspændingen går 
trækkraften som en trykkraft gennem en plan-
ke, der forbinder de 2 toppunkter 3 og 4. Kip-
detaljen med Båndtilslutning F25 er vist i fi-
gur 8. 

For alle de viste løsninger vil trækkraften i 
hulbåndet være størst forneden ved tagfoden. 
Derfor skal hulbåndet gå helt ned til forbin-
delsen mellem spær og ydervæg ved punkt 1 
og 2. Det er ligeledes vigtigt at udforme detal-
jer, som er egnede til at overføre de store 
trækkræfter. Se efterfølgende afsnit med de-
taljer. 

De fleste detaljer viser hulbåndene placeret på 
spærenes overside. I princippet kan afstiv-
ningssystemet også anvendes på spærenes 
underside. Dette vil være aktuelt ved renove-
ringsopgaver. 

Hulbåndskonstruktioners virkemåde 

I figur 5 er vist, hvordan et symmetrisk vind-
tryk på den luv gavl optages. Nogle af lægter-
ne fører trykkræfterne hen til hulbåndet, hvor 
de optages vha. en kraft i hulbåndet og et træk 
Ft,s i spæret. Trækkraften i spæret udlignes af 
trækkraften i den symmetriske forbindelse A'. 
Dersom den ydre last ikke er symmetrisk, kan 

disse trækkræfter principielt ikke udlignes. 
Men ofte er lasten ikke særligt asymmetrisk, 
og så kan sekundære kraftoverførsler alligevel 
sikre stabiliteten.  

    

Figur 5. Eksempel på de kraftoverførende 
elementer til sikring af et vindafstivningssy-
stems virkemåde til afstivning af taget og 
eventuelt facaden i længderetningen. I den 
højre tagflade er der vist optagelse af vind-
kræfter. I den venstre tagflade, hvordan spær-
hovedet fastholdes mod sideværts søjleudbøj-
ning. 

Det bemærkes, at der kun kan regnes med 
tryk i de lægter, der sidder tæt ved skærings-
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punkterne mellem hulbånd og spær. Det er 
kun ved disse skæringspunkter, at hulbånd og 
spær i fællesskab kan optage trykkræfterne i 
lægterne. 

Endvidere ses, at der ved detalje A vil optræ-
de et mindre moment i spærhovedet, som 
normalt sagtens kan optages.  

Suget på læ gavl optages af trækkræfter i læg-
terne. Kræfterne føres hen til skæringspunk-
terne mellem hulbånd og spærhoved. Her op-
tages kræfterne som beskrevet foran. 

Af figur 5 detalje A fremgår, at kraften i hul-
båndet ved hver knude (skæringspunkt) øges, 
idet den er mindst ved kippen og størst ved 
facaden. Ved opspænding under montagen 
optræder der væsentlige kræfter ved kippen. 
Derfor anvendes der også tilslutningsbeslag 
her. 

Kræfternes størrelse findes vha. projektion. I 
hulbåndet, der går gennem detalje A på figur 
5, findes trækkraften ved projektion på vin-
dens retning.  

Ft,2  cos v =  
2

1
 Fvind,midte  

  

Ft,2  =  
 vcos2

F midtevind,

  

Her er 
Fvind,midte Samlet vindlast på tagfladen, inkl.  

fra gavlen, på strækningen A - A'. 

Hulbåndet skal fastgøres til spæret for kraft-
ændringen i hulbåndet ved detalje A, der fin-
des af:  

 vcos/21 FFFændring

 

Her er 
F1 og F2  kræfter i lægten. 

Ved facaden føres kraften i tagets hulbånd til 
topremmen og derfra videre til fundamentet 
vha. facadens stabiliserende virkning.  

Hvis facaden er en træskeletvæg kan den op-
tage den langsgående vindlast vha. et skråt 
hulbånd, se figur 5 og detaljerne i figur 13 - 
14. 

Figur 5 viser på venstre tagflade, hvordan 
spærhovederne fastholdes mod sideværts ud-
bøjning. De to hulbånd forbundet af lægten 
udgør sammen med spærene en afstivende 
konstruktion 

I mindre huse vil gavltrekanterne normalt væ-
re understøttet af dels væggen underneden, 
dels tagfladen. For denne situation vil tagfla-
den blive belastet af vind fra det skraverede 
område vist på figur 5. 

Ved hanebåndsspær vil der ofte være behov 
for at afstive gavlen vha. krydsfiner sømmet 
til oversiden af hanebåndene i to spær ved 
hver gavl. Denne afstivende konstruktion 
fastgøres til hulbåndet via en stringerlægte 
STR ud for hanebåndet. Figur 6 viser dette. 

  

Figur 6. Vindafstivning af gavle i et hus med 
hanebåndsspær. Der sømmes 15 mm krydsfi-
ner oven på hanebåndene i spærene ved et fag 
tæt ved gavlen. Krydsfinerskonstruktionen 
fastgøres til stringerlægten og dermed til hul-
båndet. 
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Udformning af detaljer vha. 
Båndtilslutningsbeslag 

Dette afsnit indeholder nogle illustrationer af, 
hvordan detaljerne i et vindafstivningssystem 
kan udføres. Det supplerer de udformninger, 
der er vist på tegninger i vindafstivningskata-
loget på siderne 23  33 og 90 - 91, der kon-
kret indeholder oplysninger om dimensioner, 
beslag og antal søm. 

Hulbånd kan fastgøres til træemner og fun-
dament med: 

Ved Med beslag    

  

Kip K25, F25, U25 eller U40 
Tagfod F25, G25, U25 eller U40 
Vægrem  F25 eller G25 
Søjle F25 
Fundament G25              

 

Vindkrydsbeslagene U25 og U40 er nyudvik-
lede. De har større bæreevne end de øvrige 
båndtilslutninger. 

Der henvises til efterfølgende figurer samt 
Simpson Strong-Ties Hovedkatalogs sider 
med bæreevner for beslagene. 

Båndtilslutningsbeslagene forbindes til hul-
båndene med koblingsbeslag 25 eller bånd-
spænder B25. Disse forbindes til hulbåndene 
med særlige 5 mm sætskruer, og til beslagene 
med en enkelt bolt eller dorn. Herved åbnes 
der mulighed for, at hulbåndene kan tilsluttes 
båndtilslutningsbeslagene under forskellige 
vinkler. 

Anvendes koblingsbeslag 25 i begge ender af 
båndet, kan der på det mellemliggende stykke 
monteres en båndspænder B25.  

             

 

      

   

Figur 7. Fastgørelse af hulbånd ved kip. 
Øverst K25 til overførelse af mindre kræfter, 
nederst K25 til større kræfter, og derfor for-
stærket med en påskruet klods. Den nederste 
løsning kan anvendes som detalje 3 i figur 2.    
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Figur 8. Kip. Afstivningssystemet forudsættes 
placeret oven på spærene. Fastgørelse ved kip 
med båndtilslutning F25 ved sømning i spæ-
rets overside. Trykplanken og stringerlægten 
skaber modhold.  

     

Figur 9. Tagfod. Afstivningssystemet placeret 
oven på spærene. Fastgørelse ved tagfod med 
båndtilslutning F25/G25 til sømning i spærets 
overside, henholdsvis side. Skotplanken ska-
ber modhold, idet den fastgøres med vinkel-
beslag f.eks. vinkelbeslag 33x61x1,5x180 
mm, eller hulplade til remmen. Skotplanken 
fastgøres til spæret ved hjælp af en bjælkesko 
og et forankringsbånd, hvorved  den lodrette 
kraft kan optages. 
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Figur 10. Tagfod. Forankringen udføres med 
et hulbånd. Kraften i husets længderetning 
overføres med vinkelbeslag.  

  

Figur 11. Afstivningssystemet placeret under 
spærfod/hanebånd. Fastgørelse med båndtil-
slutning G25 ved sømning i spærets side. En 
vandret liggende plankestump sømmet oven-
på remmen skaber modhold for båndets træk 
på spærfoden. 

       

Figur 12. Fastgørelse vha. G25 i siden af 
spær. Der anvendes BMF underlagsskiver, 
oven på beslaget 40x50x10 der skal nå helt 
hen til beslagets bukkelinie, og på den mod-
satte side 60x60x6. Båndspænder er placeret 
under spærets overside. Tilsvarende kan fast-
gørelsen ske til en betonvæg. Skotplanken 
fastgøres med vinkelbeslag eller hulplade til 
remmen.  
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Figur 13. Fastgørelse til søjle vha. beslag F25 
placeret i et savspor. Ud for savsporet kan der 
lægges en vandret modholdsplanke aht. flæk-
ningsrisikoen i søjlen.  

  

Figur 14. Forankring af hulbånd i betonfun-
dament vha. G25 med M12 ankre eller bolte-
samt underlagsskiver. 

       

Figur 15. Spærhoved - hanebånd. Overgang 
fra tagfladen til oversiden, evt. undersiden, af 
hanebånd og videre ind over dette. Tagfladen 
med F25 og koblingsbeslag. Hanebåndet med 
G25 med en underlagsskive oven på beslaget 
40x50x10, der skal nå helt hen til beslagets 
bukkelinie, og på den modsatte side 60x60x6.  
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Figur 16A. Hanebåndsspær. Fastgørelse af 
hulbånd over facaderem. Mellem spærene 
monteres en gitterramme samlet med tandpla-
der samt en tildannet løsholt 100x100. Git-
teskottet kan alternativt udføres som en kryds-
finerskive, se fx. artikel om system 40/60.  

 

Figur 16B. Gitterskottet fastgøres til løsholten 
og facaderemmen med 11 stk. rillede maskin-
søm 3,1x90. Knaggebeslag 90 danner mod-
hold for løsholten, det fastgøres med 8 stk. 
kamsøm 4x0,40 i spæret og 6 stk. kamsøm 
4,0x40 i løsholten. Et vinkelbeslag V90 med 
ribbe monteres med max. udsømning i hver 
ende af gitterskottet på ydersiden af spæret. 

 

Figur 16C. Løsholten er monteret ca. 50 mm 
under spærets overside. Hulbånd til foran-
kring ses nederst. 

 

Figur 16D. Afstivning set indefra. Knagge 90 
danner modhold. Fastgørelse med F25 og 
B25Ø12. Gitterrammen forankres med hul-
bånd 25x2, et stk. i hver side. 

Montage 

Til opstramning af hulbånd anvendes bånd-
strammere, se Simpson Strong-Tie kataloger. 
Desuden kan der indbygges båndspænder 25, 
så efterspænding kan udføres efter at tørre-
svindet har fundet sted. 


