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Elastomérlejer   jf. DS/EN 1337-3 

Montagevejledning Nr. 71.09 
 
 
Supplerende anvisninger for montage af elastomérlejer jf. DS/EN 1337-11. 
 
 
Uforankrede lejer 
Type B / Type A 
Soklen skal være glat, horisontal, jævn og fri for fedt 
eller olie. Højdeforskelle udlignes med en mørtelpude. 
Mørtel bør være egnet i henhold til DIN 1045. 

Lejets sideflader skal være frie og må ikke kunne 
hindres i deres deformation. 

Lejer af Type B anbringes som hovedregel på den glatte 
hærdede mørtelpude. 

På oversiden skal forskallingen udføres så tæt som 
muligt omkring lejet. Spalten mod lejets overplade 
tætnes, så der ikke løber betonslam ned ad lejets sider. 
Mellemrummet mellem understøtningen og forskallingen fyldes i givet fald med eksempelvis styropor eller tilsvarende. Lejet 
skal have direkte kontakt med de lejrede bygningsdele; der må ikke lægges folie imellem. 

Det er ikke tilladt at anbringe 2 eller flere lejer efter hinanden (i bevægelsesretningen). Lejer der anbringes side om side 
skal have samme eller tilnærmelsesvis samme stivhed. Det er muligt at anvende lejer af forskellig type, når blot lejer der er 
anbragt på samme understøtning er ens. 
 
 
Forankrede lejer 
Type C med dybler 
Ved montage af elastomerlejer med forankringer, skal 
der allerede ved fremstilling af understøtningen etableres 
udsparinger til dybler ligesom der laves udskæringer til 
faststøbning af disse. 

Når forskallingen er fjernet afrettes lejets mørtel-
understøtning til det foreskrevne højdemål og glattes. 
Efter afhærdning bliver lejet placeret og understøbt. 

På lejets overside anvendes samme fremgangsmåde 
som for uforankrede lejer. 
 

Type C-PSP med profilerede plader 
Ved lejer af type C-PSP anbringes lejets profilerede 
stålunderside i den friske mørtelpude, og justeres til den 
foreskrevne højde ved hjælp af kiler. Når mørtlen er 
hærdet fjernes kilerne igen. 
 
 
 
 
 
For nærmere informationer henvises til vejledningen 
V. 50.400 VHFL Retningslinier for montage af brolejer. 
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