Nystiftede CLT Denmark A/S vil træ-revolutionere dansk byggeri
Ny leverandør- og rådgiver vil professionalisere brugen af massivtræ elementer (CLT) yderligere i
byggebranchen. Gevinsterne inden for bæredygtighed og effektivisering af byggeprocesserne skal høstes,
lyder målsætningen for CLT Denmark A/S med firmasloganet ”mere end bæredygtigt”.
Bæredygtigt træ skal supplere og i nogen grad erstatte brugen af beton i dansk byggeri. En kendt dansk
inventar-og maskinsnedker, Mads Raaschou, samt en erfaren lederskikkelse fra byggebranchen, Per
Thomas Dahl, etablerer nu sammen leverandør- og projekteringsvirksomheden CLT Denmark inden for
massive træelementer - den første af sin art herhjemme.
De to virksomhedsejere forudser, at Danmark står over for en mindre revolution, når der gælder at bruge
netop CLT-forarbejdet træ (Cross Laminated Timber) i byggeriet – og gøre det i stor skala, herunder i
etagebyggerier og i konstruktioner, hvor man i dag alene bruger beton. CLT har en stribe fordele –
klimamæssigt, teknisk, arkitektonisk og hvad angår mere effektive byggepladser.
Med Per Thomas Dahl som direktør vil CLT Denmark være virksomheden, som arkitekter, entreprenører,
bygherrer og andre vigtige aktører inden for dansk byggeri kan rådføre sig med og som vil kunne levere
bæredygtige træelementer direkte til danske byggepladser – samt montere det i et tempo og med en
teknisk præcision, der formentlig vil sætte nye standarder for byggeriet herhjemme.
Brancheorganisationen Dansk Byggeri har flere gange peget på, at dansk byggeri er for ineffektivt og
klimabelastende.
CLT Denmark, der deler adresse med Raaschous produktions-og designlokaler i Skovlunde, forventer, at den
danske regerings skærpede klimakrav vil være med til at sætte strøm til efterspørgslen efter træ som
alternativ til klimabelastende byggematerialer.
Træet, der vil forbedre byggeriets CO2-regnskab væsentligt, vil komme fra en europæisk sværvægter og
pionér inden for CLT: CLT Denmark har skrevet kontrakt med østrigske KLH (https://www.klh.at/en/), der
har leveret CLT-forarbejdet træ til mere end 25.000 byggeprojekter verden over. CLT Denmark vil kunne
drage nytte af KLHs store know how og omsætte den viden til dansk byggeri.
KLH er kendt for at levere med en kvalitet, der gør træet egnet til at indgå i konstruktioner, man normalt
kun forbinder med betonens styrke og bæreevne. KLH vil fra næste år fordoble sin produktion ved at åbne
en ny fabrik i Østrig.
”Alene den kapacitetsudvidelse, som også Danmark nu får glæde af, siger noget om, hvor verden bevæger
sig hen. Herhjemme er der en del myteforestillinger om træs begrænsninger i forhold til blandt andet
beton. Lad mig blot nævne brandfare og fugtighedsproblemer. At man ikke kan bygge i højden og slet ikke
over fire etager. CLT Denmark har ambition om at være med til at gendrive sådanne myter. Vi vil ikke bare
være leverandør, vi vil også tilbyde vores ekspertise til branchen og offentligheden om hvor og hvordan
man udnytter CLTs mange fordele bedst muligt”, siger Per Thomas Dahl.
Med mange år i byggebranchen – senest som produktionsdirektør for Bonava, en af Nordeuropas største
boligudviklere – har Per Thomas Dahl et førstehåndskendskab til, at byggepladser kan være mere eller
mindre effektive. Han vurderer, at netop CLT kombineret med digitalt design vil bidrage til at fjerne unødig
spildtid og ressourceforbrug.
Mads Raaschou fremhæver også de arkitektoniske muligheder:

”Træ giver nye arkitektoniske frihedsgrader sammenlignet med beton. Det giver en spændende mulighed
for at koble århundreders nordisk byggeskik med lys modernisme tilsat et nyt tvist. Arkitekter og designere
kan lege meget mere med lys, udtryk og materiale, hvor det giver mening og sammenhæng”, siger Mads
Raaschou.
Foto vedlagt, Mads Raaschou (til venstre) og Per Thomas Dahl. (Foto: Mortensen Media)
Yderligere information:
Per Thomas Dahl; 6195 3354 eller ptd@clt-denmark.dk eller www.clt-denmark.dk (under oprettelse)
Mads Raaschou; 2844 0088 eller mads@raaschou.as eller www.raaschou.as
PR-konsulent; Peter Mose; 5122 4614 mose@hegelundmose.dk
Fakta om CLT Denmark:
CLT Denmark har valgt sloganet ”mere end bæredygtig”. Det er vigtigt for CLT Denmark, at man udover
bæredygtighedsaspektet optimerer byggeprocesserne – og dermed effektiviserer byggeriet. CLT Denmark
vil gerne tage del i projekter lige fra idé- og designfase til og med konstruktionsfasen. For CLT Denmark er
partnerskab og langsigtet samarbejde i fokus. CLT Denmark tilbyder leverancer og montage af CLT alt efter
kundens præferencer. Samarbejdspartnere er arkitekter, rådgivende ingeniører, private, almene og
offentlige bygherrer, typehusfirmaer og andre vigtige byggeaktører. CLT Denmark vil desuden tilbyde
uddannelse og vidensdeling inden for CLT.
Fakta om KLH:
KLH Massivholz blev grundlagt i 1997. Efter de første indledende forsøg, som bogstaveligt talt foregik i en
garage, blev produktet ˝Kreuzlagenholz˝ udviklet i samarbejde med Graz University of Technology og har
nu været industrielt produceret siden åbningen af fabrikken i 1999. I dag har KLH mere end 25.000
kundereferencer – lige fra Australien til USA, England, Island og Tyskland. Det er vigtigt for KLH, at
distributionspartnerne besidder know-how og har teknisk ekspertise. Dertil kommer at forstå og navigere i
lokale lovbestemmelser og retningslinjer. KLH er én af de absolut førende inden for produktion af CLT.
Kort om Per Thomas Dahl:
Per Thomas Dahl har en bred, ledelsesmæssig indsigt i dansk byggeri. Han etablerede tidligt en modulfabrik
baseret på træelementer og efterfølgende færdigaptering. Siden blev han branchedirektør i Dansk Byggeri
– inden for branchefællesskabet Dansk Byggeindustri – som henvender sig til producenter af
byggematerialer. Senest har Per Thomas Dahl være produktionsdirektør for boligudvikleren Bonava, som
blev udskilt fra NCC i 2016. Han er MBA, HD(U) samt agrarøkonom. Per Thomas Dahl er ofte blevet brugt
som debattør og talsmand inden for byggesektoren og sidder desuden i forskellige bestyrelser,
styregrupper mv. inden for byggesektorens organisationer.
Kort om Mads Raaschou og hans virksomhed:
Mads Raaschou (http://www.raaschou.as/om-mads-raaschou/) startede sin snedkerforretning i 2002.
Denne består i dag af to virksomheder: Raaschou Inventarsnedkeri og Raaschou Byg med i alt cirka 60
ansatte og med værksted i Skovlunde lige uden for København. Virksomheden er ekspert i træbaserede
konstruktioner såvel som andet materiale som corian, stål, glas, læder m.v. og er leverandør til arkitekter,
interiørdesignfirmaer, møbelhuse og designere inden for både privat og offentlig sektor. Mads Raaschou er

medlem af hovedbestyrelsen i Dansk Byggeri, formand i Dansk Byggeri - Hovedstaden, oldermand i
Københavns Snedkerlaug samt har en del bestyrelsesposter inden for byggesektoren.

