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Kledninger av ubehandlet tre Byggdetaljer – mai 2008

0 Generelt

01 Innhold
Denne anvisningen omhandler bruk av ubehandlet 
trevirke for utvendig luftet kledning. Med ubehandlet 
trevirke mener vi bord med sagd eller høvlet overflate, 
men som verken er modifisert eller overflatebehandlet på 
noen måte. Det er svært krevende å utforme estetisk vel�
lykkede kledninger av ubehandlet tre, da fargeforskjeller 
og skjolder ofte kan bli forsterket heller enn utjevnet 
med tiden. Anvisningen angir også bruksområder og 
beskriver kvalitetskriterier.

02 Henvisninger
Plan- og bygningsloven (pbl)
Teknisk forskrift til pbl (TEK) med veiledning
Standarder:
NS-EN 350 Tre og trebaserte produkters holdbarhet – 

Holdbarheten av heltre – Del 1: Prinsipper 
ved prøving og klassifisering av den natur�
lige holdbarheten av tre, Del 2: Holdbarhet 
og impregnerbarhet av utvalgte tresorter av 
betydning i Europa

NS-EN 460 Tre og trebaserte produkters holdbarhet – 
Holdbarheten av heltre – Krav til holdbarhe�
ten av tre til bruk i risikoklasser

NS-EN 844-3 Tømmer og skurlast – Terminologi – Del 
3: Generelle termer for skurlast

Byggdetaljer:
451.031 Klimadata for dimensjonering mot regnpå�

kjenning. Del I og II
523.002 Yttervegger. Typer og egenskaper
542.003 Totrinnstetning mot slagregn på fasader. Luf�

tede kledninger og fuger
542.022 Fasadeutforming og tilsmussing
542.101 Stående trekledning
542.102 Liggende trekledning
571.523 Trelast av gran og furu. Egenskaper og dimen�

sjoner
571.524 Trelast av løvtre. Egenskaper og dimensjo�

ner
Byggforvaltning: 
700.307 Definisjoner, etablering og bruk av levetids�

data for bygg og bygningsdeler
742.240 Tilsmussing av fasader

1 Bakgrunn

11 Miljøegenskaper
TEK krever at byggematerialer skal være miljøvennlige, 

mens det fra brukerhold kreves at materialene skal være 
enkle å vedlikeholde og ha lav levetidskostnad. Disse 
kravene, i tillegg til estetiske preferanser, er bakgrunnen 
for at ubehandlede kledninger av tre er blitt mye brukt 
siden begynnelsen av 1990-tallet, både i større offentlige 
og private bygg og i mindre hus og eneboliger. Tanken 
om å utnytte trevirkets naturlige holdbarhet var og er 
ledetråden for de prosjekterende, se fig. 11.

Ubehandlede kledninger av tre trenger svært lite 
vedlikehold og er dermed attraktive for huseieren. Sett 
over tid, kan derfor en ubehandlet trefasade være et 
kostnadseffektivt alternativ. 

12 Dokumentasjon av produktegenskaper
Når trelasten kommer fra importert tømmer, må den 
prosjekterende som en forsiktighetsregel alltid kreve do�
kumentasjon på at tømmeret stammer fra et bærekraftig 
skogbruk. Skogbruket må være sertifisert etter godkjente 
ordninger som Pan European Forest Certification (PEFC) 
eller Forest Stewardship Council (FSC). Uansett bør man 
være tilbakeholden med å bruke tropiske treslag samt 
lerk og gran fra taigaen i Sibir.

Fig. 11
Bolighus med all veggkledning og taktekning av ubehandlet kjerneved 
av furu. Strandveien 37, Trondheim. 
Arkitekt: Brendeland & Kristoffersen Arkitekter AS
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13 Definisjoner
NS-EN 350-1 gir følgende definisjoner:
– Yteved (også kalt yten, yta): Ytre sone av tre som i 

det voksende treet inneholder levende celler og leder 
sevje

– Kjerneved (også kalt al, alved eller malme): Indre 
sone av tre som i det voksende treet ikke lenger inne�
holder levende celler og leder sevje. Kjerneveden kan 
ofte skjelnes fra yteveden ved at den har en mørkere 
farge.

Se også fig. 13.

Fig. 13 
Snitt gjennom trestamme av furu

14 Kunnskap om trematerialet
Bruk av ubehandlede trekledninger krever material� krever material� material�
kunnskap og innsikt i materialets endring over tid. Det 
er særlig viktig å legge vekt på tre forhold:
– Treanatomi. Treet er et naturprodukt og hvert tre har 

individuelle variasjoner. En viss forståelse av treana�
tomi er derfor en forutsetning for den prosjekterende 
som søker optimalt trevirke til ubehandlede klednin�
ger, se pkt. 2 og 3. 

– Klimapåkjenninger. Bruk av ubehandlet trevirke 
som fasademateriale krever stor innsikt i hvordan 
trevirket vil forandre seg over tid når det utsettes for 
klimapåkjenninger. For utbyggere og huseiere er det 
også viktig å forstå på forhånd hvordan en ubehandlet 
trefasade vil utvikle seg over tid, se pkt. 4.

– Utforming og detaljering. For at den ubehandlede 
trekledningen skal være tilfredsstillende over tid, både 
teknisk og estetisk, må den prosjekterende kjenne til 
hvilken type utforming og detaljering som er best 
egnet, se pkt. 5 og 6. 

15 Arkitekturhistoriske eksempler
Trevirkets naturlige holdbarhet har vært utnyttet av 
menneskene i årtusener. Teak ble 4 000 år f.Kr. ekspor�
tert fra India til Babylon og Jemen hvor man var klar 
over trevirkets lange varighet. På 900-tallet f.Kr. ble det 
eksportert tømmer av sedertre fra Libanon til Jerusalem 
for byggingen av Salomos tempel. Romerne tok vekk den 
mindre holdbare yteveden fra eik, furu og sypress før 
slike treslag ble brukt i bygninger. Den norske trearki�
tekturen som er bevart siden middelalderen vitner også 
om kunnskap om hensiktsmessig utnyttelse av trevirkets 
naturlige holdbarhet, se fig. 15. 

Det er denne universelle kunnskapen om trevirkets 
naturlige holdbarhet som tas i bruk når visse treslag 
benyttes til ubehandlede trekledninger i vår tid. 

Fig. 15
Den laftede kjernen i dette loftet er velbevart siden middelalderen, 
og tømmeret ser friskt og så å si nytt ut da det har vært beskyttet av 
svalgangen. Nåværende svalgang er antakelig fra 1700-tallet. Bordene 
i svalgangen er mørkt brune som følge av soleksponering og er av ube-
handlet furu. Loft på gården Nystogu Sandland i Kvitseid, Telemark

2 Treslag

Tre norske treslag har tradisjonelt vært benyttet til 
kledninger:
– furu (Pinus sylvestris) 
– gran (Picea abies) 
– osp (Populus tremula) 
De kan alle brukes ubehandlet. Når det gjelder furu, 
bør det fortrinnsvis benyttes ren kjerneved. På grunn av 
granvirkets spesielle anatomiske egenskaper er både yte- 
og kjerneved egnet som utvendig kledning. Granvirke 
som skal stå ubehandlet, må være tettvokst, se pkt. 33.

Ospevirke har andre ved-anatomiske egenskaper enn 
furu og gran. Osp er meget sårbar for omleggsråte, og 
bruk av osp forutsetter at kledningen blir utformet slik 
at den raskt får tørke etter regn. Osp ble tradisjonelt 
brukt som kledning på uthus som låver, og dermed var 
kledningen luftet på begge sider. Det er meget viktig å ta 
hensyn til dette også ved utforming av nye bygninger. 

I tillegg er følgende treslag, fortrinnsvis importert, 
brukt i de senere års norske trearkitektur:
– eik (Quercus robur)
– lerk (Larix sibirica mfl.) 
– kjempetuja eller Western red cedar (Thuja plicata)
Disse kan også brukes ubehandlet så lenge man har ren 
kjerneved. 
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3 Trevirkets egenskaper

31 Naturlig holdbarhet
I følge NS-EN 350-2 er naturlig holdbarhet definert 
som treets iboende motstand mot angrep av treødeleg�
gende organismer. Til klassifisering av holdbarheten mot 
treødeleggende sopp brukes et system med fem klasser, 
hvor klasse 1 er «meget holdbar», mens klasse 5 er «ikke 
holdbar», se tabell 33. Holdbarhetsklassene er basert på 
måling av treets holdbarhet i jordkontakt og gir derfor 
kun en antydning om trevirkets varighet som kledning 
i en luftet konstruksjon over bakken.

I de fleste treslag, for eksempel furu, lerk og eik, er 
det kjerneveden som er holdbar. Yteveden i de samme 
treslagene er derimot ikke holdbar, se fig. 31.

Fig. 31
Snitt gjennom furustokk. Kjerneveden – den indre delen av treet – er 
mørk, mens den ytre delen – yten – er lys. Dette er et gammelt tre der 
kjerneveden dekker nesten hele tverrsnittet av stammen.

32 Impregnerbarhet
I følge NS-EN 350-2 defineres impregnerbarhet ut fra 
med hvilken letthet et trevirke som ikke er i kontakt med 
jord kan gjennomtrenges av en væske, for eksempel et 
trebeskyttelsesmiddel. Det brukes et system med fire 
klasser for impregnerbarhet for kjerneved, der klasse 
1 er «lett å impregnere» mens klasse 4 er «ekstremt 
vanskelig å impregnere», se tabell 33. Trevirke som er 
«ekstremt vanskelig å impregnere» har lavt fuktopptak 
i praktisk bruk.

Virke av et treslag som har lave fuktighetsabsorbe�
rende egenskaper, vil vanligvis vare merkbart lenger enn 
virke av andre treslag med samme holdbarhetsklasse, 
men som er mer absorberende.

33 Kombinasjon av holdbarhet og impregnerbarhet
Tabell 33 viser at eik har best klassifisering både når det 
gjelder holdbarhet mot sopp og motstand mot fuktinn�
trenging. Kjerneved av furu, lerk og gran er klassifisert 
som «lite» til «middels holdbare» mot sopp, men fordi 
kjerneveden er «vanskelig» til «ekstremt vanskelig» 
impregnerbar vil fuktopptaket i brukssituasjoner være 
lavt. 

34 Tettvokst virke
For bartrær, og spesielt gran, vil tettvokst trevirke være 
mer holdbart enn virke med brede årringer. Forsøk [728] 
har vist at granvirke med smale årringer (mindre enn 
1 mm) har betydelig mindre fuktopptak enn virke med 
bredere årringer.

4 Eksterne påkjenninger

41 Generelt
Ubehandlet kledning av holdbare norske treslag har lang 
økonomisk og funksjonell levetid, forutsatt at konstruk�
sjonene er riktig utført. Det er først og fremst trevirkets 
utseende som forandres av eksterne påkjenninger. 

Om man kjenner klima og værforhold på et sted, og 
i tillegg har nødvendig kunnskap om trevirkets egen�
skaper, kan man forutsi temmelig nøyaktig hvordan 
en værpåvirket bygningsdel i tre vil ta seg ut etter ti år, 
avhengig av høyde over havet og klimaforhold. Mikro�
klimaet rundt huset må også tas med i betraktningen. 
For eksempel er det viktig å ta i betraktning hvilken 
innflytelse store trær rundt bygningen vil kunne få på 
utviklingen av fargeendringer.

Forandringer i trevirke som eksponeres skjer gjennom 
en kompleks kombinasjon av biologiske, kjemiske og 
mekaniske forhold kombinert med lysenergi. Følgende 
typer påkjenninger fra omgivelsene vil påvirke trevirket 
og dets levetid: 
– kjemisk (fukt, regn, kondens, forurensning, støv)
– elektromagnetisk (solstråling)
– biologisk (bakterier, sopp, alger, insekter)
– termisk (varme, frost)
– mekanisk (vind, snø, sand, samt bevegelser i treet)
Det er de tre førstnevnte som har betydning for farge�
endringer i trevirke når det eksponeres.

42 Svertesopp og fuktighet
Trevirke utendørs blir raskt farget grått. Dette skyl�
des hovedsakelig svertesopp, også kalt overflatesopp 
(spesielt den såkalte «blåfargesoppen», Aureobasidium 
pullulans) i kombinasjon med fuktighet (regn, dugg, snø 
og luftfuktighet), se fig. 42.

De delene av en veggflate som er mest eksponert for 
fuktighet, gråner raskest. En jevn, grå farge kan som�

Tabell 33
Klassifisering av holdbarhet og impregnerbarhet for en del treslag. I 
prin sippet bør trevirke for ubehandlet kledning ha lavt tall for holdbar-
hetsklasse og høyt tall for impregneringsklasse.

Treslag Holdbarhetsklasse 
(sopp)

Impregnerbarhets-
klasse

(gjelder kjerneved)

Furu (Pinus sylvestris) 3–4 3–4

Gran (Picea abies) 4 3–4

Eik (Quercus robur) 2 4

Osp (Populus tremula) 5 3

Lerk (Larix sibirica mfl.) 3–4 4
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merstid opptre etter 3–4 uker. Etter videre eksponering 
mørkner fargen, slik at den etter 3–4 måneder er mer 
kraftig. 

Gråfargingen på grunn av sopp er kun et overflatefe�
nomen som ikke (eller kun i neglisjerbar grad) reduserer 
trevirkets økonomiske og funksjonelle levetid. I den 
grå overflaten er det imidlertid en del løse trefibre på 
grunn av soppen og fysisk nedbrytning av de ytterste 
vedcellene, slik at det oppstår fliskritting. Dette er ufar�
lig for selve treverket, men fører til redusert vedheft ved 
eventuelt senere overflatebehandling direkte på den grå 
overflaten. Overflatebehandling forutsetter at overflaten 
børstes og renses grundig.

Fig. 42
Bordet til venstre er ueksponert, mens det til høyre er eksponert hori-
sontalt i 20 uker. Foto: Johan Mattsson, Mycoteam AS

Fig. 43
Delvis gråning av sørvendt vegg som følge av eksponering for sollys.
Veggen har vært eksponert i ett år. Camera obscura i Trondheim, bygd 
av arkitekt- og byggstudenter ved NTNU i 2006

Fig. 44
Bordkledningen i svalgangen er sterkt forvitret, men fungerer fortsatt. 
Tømmerveggen i første etasje har vært beskyttet av den utstikkende 
svalgangen og er i meget god teknisk stand. Loft fra Vinje i Telemark, 
antakelig fra 1700-tallet

43 Fargeforandring og sollys
Fargeforandring på solvendte vegger skyldes i stor grad 
virkning av ultrafiolett (UV), synlig og infrarødt (IR) 
lys, men det antas at UV spiller størst rolle. Det skjer en 
kjemisk prosess der lignin i celleveggen dekomponeres 
gjennom foto-oksydasjon. Ligninet kan sammenliknes 
med sement i armert betong, mens cellulosen er arme�
ringen. Oksydasjonsproduktet fra foto-oksydert lignin 
har brun farge. Derfor blir den sørvendte veggen først 
lys, så grå og senere brun, mens den nordvendte forblir 
grå, se fig. 43.

44 Erosjon
Lignin fins både i celleveggen i trecellene og i den så�
kalte midtlamellen som binder cellene sammen. Denne 
består av ca. 70 % lignin. Når midtlamellen ødelegges, 
henger ikke lenger cellene sammen og overflaten på 
treet defibrerer eller eroderes. Regnvann vil vaske bort 
oksydasjonsproduktet og prosessen fortsetter innover 
i trevirket. I gjennomsnitt regner vi at trevirke på sør�
veggen gjennom denne erosjonen vil miste ca. 3 mm 
av overflaten per 100 år, se fig. 44. Erosjonen vil være 
avhengig av lokale klimatiske forhold. Kvist eroderes 
ikke i samme grad som veden ellers.

45 Utskifting av enkeltkomponenter
Om levetid for en bygningskomponent, for eksempel et 
kledningsbord, skulle bli overskredet, er det vanskelig å 
skifte ut på grunn av fargeendringer som er oppstått over 
tid. Man kan tenke seg forskjellige former for patinering 
av den nye delen, men det er vanskelig å finne fram til en 
farge som passer på en tilfredsstillende måte uten at den 
nye delen stikker seg ut fra flaten den er montert i.

5 Kledningsbord

51 Årringenes orientering i kledningsbord
Eksponert trevirke som er radielt skåret (med stående 
årringer, kantved) vil få vesentlig mindre sprekker enn 
om det er tangentielt skåret (med liggende årringer) fordi 
trevirket krymper og sveller dobbelt så mye på langs av 
årringene som på tvers av årringene, se fig. 51. Bruk av 
kantved er et vesentlig poeng i tradisjonskunnskapen 
om tre. Kantskåret virke må spesialbestilles.
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Fig. 51
Kantved (radielt skåret bord) og flaskved (tangentielt skåret bord)
Kantved, det vil si bord med stående årringer, blir stort sett sprekkfrie 
ved utendørseksponering (til venstre). Flaskved får store sprekker. 
Gjengitt med tillatelse fra Dick Sandberg, Växjö Universitet

En svensk undersøkelse [732] av furu- og granbord 
som ble eksponert for utendørsklima i tre år, viste at 
den eksponerte flatens forhold til årringene var den 
parameteren som hadde størst innflytelse på sprekk�
dannelser. Undersøkelsen viste at radielle overflater 
får 5–10 ganger mindre sprekklengde enn tangentielle 
overflater. Sprekkene på radielle overflater blir dessuten 
meget små, se fig. 51. 

Fig. 54
Kledningsbord av furu som innholder både kjerneved og yte. Yten ab-
sorberer mer fuktighet enn kjerneveden og dermed har overflatesoppen 
bedre vekstforhold. Dette resulterer i en veggflate som blir mer urolig 
enn en veggflate av ren kjerneved. 

Fig. 55
Stripemønstret i denne veggen skyldes en blanding av sagskåret og 
høvlet overflate på kledningsbordene som er av lerk. Barnehage Aigen, 
Salzburg. Arkitekt: Max Rieder Architektur. 1998

veden vann. Dermed får overflatesoppen gode vekstbe�
tingelser, og fargeforskjellene kan bli betydelige mellom 
kjerne- og yteved, se fig. 54. 

52 Margsidens orientering i kledningsbord
For kledninger med over� og underligger der bordene 
ikke er kantskåret, skal overliggeren, og helst også un�
derliggeren, alltid ha margsiden ut. Årsaken er at bord 
med margsiden ut vil kuve seg («skyte rygg») når det 
tørker, mens et bord med ytesiden ut vil skåle seg ned 
på veggen. Med margsiden ut vil kledningen tette seg 
når bordene tørker og hindre at slagregn trenger inn 
mellom kledningsbordene. Justert trekledning der alle 
bord har margsiden ut må spesialbestilles på grunn av 
produksjonsmåten sagbrukene benytter. Se for øvrig 
Byggdetaljer 542.101.

53 Tykkelsen på kledningsbord
Tynne bord vil tørke raskere ut etter oppfukting enn 
tykke bord, men samtidig vil de ha lettere for å slå seg og 
sprekke. Det er ingen standard for hvor tykke bord skal 
være. Eldre bebyggelse i det distriktet man skal bygge 
kan gi en pekepinn på hva som fungerer. 

Ledende leverandører av kledninger i kjerneved av 
furu leverer kledningsbord til nybygg med tykkelse på 
22 mm. Leverandører av løvtrevirke leverer klednings�
bord i osp med tykkelse på 19 mm og eik med tykkelser 
på 20 og 34 mm. 

54 Kjerneved og yteved
I furu vil kjerneved og yteved ta opp ulike mengder 
vann. Mens kjerneveden ikke tar opp vann, suger yte�

55 Sagskåret og høvlet overflate
En sagskåret overflate vil absorbere mer fuktighet enn 
en høvlet overflate, og dermed vil overflatesoppen ha 
bedre vekstbetingelser på den sagskårne flaten og denne 
blir mørkere, se fig. 55.
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6 Fasadens utforming og detaljer

61 Estetisk levetid
For å oppnå en jevn fargeendring i treet er det av avgjø�
rende betydning å gi fasaden mulighet for å få en jevnest 
mulig påvirkning av regn og fuktighet og sollys. Spesielt 
er fuktpåvirkning viktig, da overflatesoppen trenger 
vann for å vokse. Vil man at treet skal farges jevnt, må 
utstikkende deler unngås. Fasaden må planlegges mest 
mulig glatt slik at vannet får jevn tilgang og gir likeartede 
forhold for svertesoppens vekst, se fig. 61 a.

Dette er et skjønnsmessig spørsmål: For noen kan 
fargeendringene oppfattes som en naturlig utvikling 
og derfor i seg selv bra, mens ujevne fargeendringer for 
andre kan virke som stygge skjolder, se fig. 61 b. 

Fig. 61 a
En skrå veggflate gir jevn fuktbelastning og like betingelser for vekst 
av svertesopp over hele veggflaten. Rena leir. Arkitekt: LPO Arkitektur 
og Design AS. 1997

Fig. 62 a
Arkitektene for denne bygningen har arbeidet bevisst med detaljeringen 
for å unngå utstikkende deler, bortsett fra de tre store karnappene i 
den bratte takflaten. Kledning og taktekning er i kjerneved av furu. 
Strandveien 37, Trondheim. Arkitekt: Brendeland & Kristoffersen 
Arkitekter AS. 2005

Fig. 61 b
Forskjellig tilgang av vann til fasaden skaper ulike forhold for vekst 
av overflatesopp. Til venstre i bildet ser man hvordan installasjoner 
montert på fasaden har ført til ulik vannbelastning under utstyret og 
dermed ulik vekst av svertesopp. Rena Leir. Arkitekt: LPO Arkitektur 
og Design AS. 1997

Fig. 62 b
Vannbrett med beslag av kobber som har lite utstikk. Derved blir det jevn 
fuktbelastning på veggen med jevn gråfarging som følge av svertesopp. 
Strandveien 37, Trondheim

Fig. 62 c
En overdekning kan brukes til å skape kontrast mellom trevirke som 
er blitt farget grått av overflatesopp og trevirke som står beskyttet. 
Kledningen er i kjerneved av lerk. Rekkehus i Zwischenwasser, Øster-
rike. Arkitekt: Walter Unterrainer. 1997

ring for nedbør og sollys er en absolutt forutsetning for 
jevn fargeforandring av treverket, se fig. 62 a, b og c.

62 Veggflatens utforming
Alle utstikkende bygningsdeler vil skape regnskygge 
med påfølgende varierende fuktbelastning og med vari�
erte farger som konsekvens. Ønskes en mest mulig jevn 
farging, må utstikkende deler unngås. En jevn ekspone�
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Fig. 631
Liggende kledning. I områder der det ikke er slagregn vil bare den 
nederste del av bordene påvirkes av regnvann som er nødvendig for 
vekst av overflatesopp og som fører til gråfarging. Overgangssonen 
mellom den gråfargede delen og den delen som ikke er påvirket får 
gjerne den ujevne karakteren vi ser på dette bildet. Kledningen er av 
lerk. Boligkompleks i Ölzbündt, Østerrike. Arkitekt: Hermann Kauf-
mann. 1997

Fig. 632 b
Spilekledning i høvlet eik utlektet fra et vannavstøtende sjikt som for 
bygningen i fig. 632 a er fibersementplater.

Fig. 632 a
Spilekledning i høvlet eik som er blitt jevnt grå. Veggene må ha fått en 
jevn mengde fukt slik at overflatesoppen har hatt noenlunde samme 
vekstbetingelser på alle fasader. Kontorbygg for Oslo og Akershus 
tolldistrikt på Gardermoen. Arkitekt: Ramstad og Bryn Arkitektur AS. 
1998

Også uheldig utførte beslag langs tak og gesimser kan 
være med på å skape vannkonsentrasjoner som ledes 
nedover veggen og dermed skaper større fuktbelast�
ning på enkelte partier og med forskjellige gråfarger 
som følge.

Større utstikk som tak kan være med på å skape en 
vakker kontrast mellom trevirket som står beskyttet 
under tak og som beholder sin gylne trefarge og det som 
er blitt farget av svertesopp.

63 Kledningstyper
631 Stående og liggende kledninger. Stående kledninger vil gi 

jevnest resultat fordi det ikke dannes regnskygger, noe 
som for eksempel kan skje med en liggende kledning 
(«vestlandskledning») der det øvre bordet overlapper 
et underliggende, se fig. 631. I områder med slagregn 
vil denne effekten bli mindre.  

632 Spilekledning. En spilekledning har til felles med andre 
åpne kledninger, for eksempel låvekledning, at veggen 
bak kledningen vil være utsatt for slagregn. Det betyr 
at spilekledning i praktisk forstand ikke er en kledning 
som har til oppgave å beskytte veggen mot regn. Det 
må derfor bygges opp en fullverdig luftet kledning 
bak spilekledningen. Forskjellige platekledninger kan 
benyttes for å få et vannavstøtende sjikt som beskytter 
vindsperra bak spilekledningen, se fig. 632 a og b. 

Spilekledning kan være liggende eller stående. Spilene 
kan være rektangulære, kvadratiske eller ha et trapesfor�
met tverrsnitt der oversiden har fall innenfra og ut. Ved 
liggende kledning anbefales trapesformet tverrsnitt for 
at vannet skal renne av toppen av spilene. 

64 Montering av stående og liggende kledning
Ubehandlede kledninger bør monteres etter følgende 
prinsipper:
– Lekt for utlufting (sløyfe) skal ha tykkelse på minst 23 

mm. Senteravstand mellom lekter må ikke overskride 
600 mm.

– Lekt for spikerslag ved stående kledning bør være 
minst 36 mm × 48 mm ved senteravstand på 600 mm 
eller mindre.

– Maks senteravstand mellom spikerslag ved stående 
kledning skal være 600 mm. Ved bygg uten takutstikk 
og vegger høyere enn 2,70 m bør senteravstand mellom 
spikerslag reduseres til 400 mm.

– Avstand fra nederste spikerslag til fri ende av stående 
kledning skal være maks 100 mm.

– Skjøting av kledning med endeskjøt med not og fjær 
skal skje på eller like ved spikerslag. 

– Det må være god luftespalte i bunnen og toppen av 
kledningen og under vinduer for raskest mulig evaku�
ering av varm og fuktig luft bak kledningen. Dette er 
særlig viktig når det er tak med lite eller intet utstikk 
annet enn beslag over luftespalten. Beslaget må ikke 
hindre god utlufting. 

65 Festemidler
For feste av bordkledning, se Byggdetaljer 542.101 og 
542.102. Generelt skal innfestingen være slik at den for�
hindrer kledningsbordene i å forskyve seg. Skruer gir 
best feste og er spesielt anbefalt å bruke ved innfesting 
av særlig brede eller tykke bord. 

Ved bruk av kledninger av eik må imidlertid festemid�
lene alltid være av rustfritt eller syrefast stål fordi gar�
vesyren i trevirket vil bryte ned andre metallmaterialer. 
Ved kontakt med jern blir eikeveden misfarget.

For øvrige treslag kan man benytte spikre eller skruer 
som er varmforsinket eller har tilsvarende god korro�
sjonsbeskyttelse. Dette medfører imidlertid en fare for 
misfarging, se fig. 65.

Det er flere teorier om hva misfargingen skyldes. Den 
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Fig. 65
Misfarging nedenfor varmforsinket spiker på kledning av furu kjer-
neved

Fig. 66 a 
Vannsprut fra bakken gir økt fuktbelastning og dermed gode betingelser 
for vekst av overflatesopp og redusert levetid på kledningen.

Fig. 66 b 
Om det er ønskelig å føre kledningen helt ned til bakken, må man sørge 
for å redusere vannspruten. 

kan skyldes at forsinkingen blir skadet ved innfestingen 
og at rustvann derfor renner nedover kledningen. Mis�
fargingen kan også skyldes at fibrene som blir brutt ved 
spikringen eller skruingen, får en høyere fuktinntrenging 
og derfor bedre grobunn for svertesopp.

Inntil årsaksforholdet er nærmere fastlagt, anbefaler 
både Holzforschung Austria og SINTEF Byggforsk at 
man benytter festemidler av rustfritt eller syrefast stål.
Om festemidler føres for langt inn, vil fuktbelastningen 
uansett bli større fordi fibrene brytes og dermed åpner 
opp for vanninntrenging. Festemidlene vil da danne et 
tydelig mønster i fasaden.

66 Avstand til bakken
Ubehandlet kledning bør ha minst 300 mm avstand til 
bakken for å unngå skader og misfarging fra regnsprut, 
se fig. 66 a. Hvis kledningen avsluttes i nedkant med 
en dryppnese eller framtrukket sokkel, er det fare for 
misfarging på grunn av regnsprut fra utstikket. 

Om man av hensyn til byggverkets helhetsinntrykk 
ønsker mindre avstand, må man kompensere med 
spruthindrende tiltak som å grave ned terrenget og ha 
en rist som overdekking over dette, se fig. 66 b. 

Kledning avsluttes nederst med skråskjæring slik at 
vann lettere drypper av uten å trenge opp i endeveden, 
se Byggdetaljer 542.101.

7 Referanser

71 Utarbeidelse
Denne anvisningen er utarbeidet av professor Knut 
Einar Larsen ved NTNU. Alle fotografier er ved Knut 
Einar Larsen hvor ikke annet er nevnt. Prosjektleder har 
vært Anders Kirkhus. Faglig redigering ble avsluttet i 
april 2008.

72 Litteratur
721 Norsk Treteknisk Institutt. Fokus på tre, nr. 2. Vurdering 

av norske treslag til bruk som fasademateriale utendørs. 
Oslo, 1997

722 Norsk Treteknisk Institutt. Fokus på tre, nr. 11. Lerk. 
Oslo, 2002

723 Norsk Treteknisk Institutt. Fokus på tre, nr. 22. Utvendig 
kledning. Oslo, 2002

724 Norsk Treteknisk Institutt. Fokus på tre, nr. 25. Kjerneved 
av furu. Oslo, 2002

725 Norsk Treteknisk Institutt. Fokus på tre, nr. 28. Gran. 
Oslo, 2002

726 Fjærtoft, F., Bøhlerengen, T. og Einstabland, H. Trebruk 
ved Rena Leir. En erfaringsrapport. Prosjektrapport 353, 
Norges byggforskningsinstitutt. Oslo, 2003

727 Kvande, Tore, Lisø, K.R. og Time, B. Luftede kledninger. 
Klimapåkjenninger, erfaringer og anbefalinger. Rapport 
2, SINTEF Byggforsk. Oslo, 2008

728 Flæte, Per Otto og Alfredsen, Gry. Gran som ubehandlet 
kledning. Glimt fra skogforskningen, nr. 8. Ås, 2004

729 Godal, Jon Bojer. Tre til tekking og kleding. Oslo, 1994
730 Hakonsen, F. og Larsen, K.E. Kledd i tre. Tre som fasa�

demateriale. Gaidaros forlag. Oslo, 2008
731 Holzforschung Austria. Holzfassaden. Wien, 2004
732 Sandberg, Dick. Durable wood linings for outdoor 

exposure. Working Paper no. 7. School of Industrial 
Engineering, Växjö University, 2005


