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Elastomérlejer   jf. DS/EN 1337-3 

Lejeklasser Nr. 71.02 
 
 
Uddrag af DS/EN 1337-3. 
 
 
3. Lejeklasser 
3.1  Lejeklasse 1 omfatter alle lejringer med regningsmæssig eftervisning, hvor der i tilfælde af en overbelastning eller et 
udfald af lejer, opstår risiko for fare for byggeriets statiske sikkerhed. 
Ved lejeklasse 1 må der kun anvendes lejer i henhold til normen, eller lejer med en alment bygningsmæssig tilladelse til 
denne lejeklasse. 

3.2  Lejeklasse 2 omfatter alle lejer der ikke henhører under lejeklasse 1. 
Forudsætning for indlemmelse i denne lejeklasse er, at de tilgrænsende bygningsdele kun udsættes for uvæsentlig 
påvirkning af andre lejereaktioner, udover de til en hver tid regningsmæssigt belastende påvirkninger. Desuden må 
byggeriets statiske sikkerhed ikke skades af en overbelastning af lejerne eller ved ophør af lejernes funktion. Ud over 
lejerne i afsnit 3.1 må der til lejeklasse 2 også anvendes andre lejer, når eksempelvis forsøg fra en anerkendt prøvning har 
eftervist, at de er egnet til det aktuelle anvendelsesformål. 
 
5. Eftervisning 
5.1  Lejeklasse 1 
Af de statiske beregninger for lejrede bygningsdele skal belastningen på lejet fremgå i form af størrelse, position og retning. 
Derudover skal de forventede bevægelser og deformationer eftervises. 
Belastninger, der i lejefugen virker på de tilgrænsende bygningsdele, skal indgå i de videre statiske beregninger. 
Belastningerne er tilbageføringskræfter & -momenter, friktions- & tværtrækkræfter samt forskydning af kraftens 
angrebspunkt. 
Desuden skal der tages hensyn til fjedervirkningen for vertikalt eftergivelige lejetyper (type A til F jf. DS/EN 1337-3). 
Indtrykningen skal være så ensartet som muligt. 

5.2  Lejeklasse 2 
For lejerne skal der ske en eftervisning af trykspændingen fra de vertikallaster der skal overføres, samt fra de øvrige 
belastninger, på basis af skønnede værdier. 
For at forebygge, at der kan opstå lokale beskadigelser på de tilgrænsende bygningsdele (f.eks. revnedannelse og 
afskalning) skal der foretages konstruktive foranstaltninger, eksempelvis i form af tværkraftarmering og afstande til kanter. 
 
Vinkeldrejning 
Vinkeldrejningen regnes normalt i radianer, svarende til ‰. 
Der regnes med følgende omregninger fra grader (360°): 1 grad ≈ 17,5 ‰ = 0,0175 rad. 


