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Bruker vi riktig tremateriale på rett sted?

Vet vi nok om hvilke klimapåkjenninger bygget må tåle?

Vet vi hvordan design og detaljer påvirker levetiden til trematerialet?



Umalte trefasader ‘Værgrå trefasader’

Fordelene med å benytte umalt tre i fasader kan være: 

• lave vedlikeholdskostnader

• lavere klimafotavtrykk

• ett ‘trendy’ uttrykk

• ett pustende klimaskall

Idealet er gjerne en homogen værgrå farge og akseptabelt 
fargemønster – mimikere det estetiske uttrykket eldre låver og 
fjellhytter har.

Den værgrå fargen er forårsaket av:

• nedbrytning av lignin (eksponering for UV)

• oppfukting/utlekking fra de ytre lag av treverket (utlekking av 
ekstraktivstoffer) 

• vekst av svertesopp



Hvilket uttrykk ønsker du? 

Hva forventer du?

• Lang holdbarhet?

• Homogenitet mhp farge og mønster?

• Miljøvennlig?

• Klimavennlig?

• Materialvalg

• Design

• Detaljering

Viktige valg for å oppnå 
forventet og ønsket resultat!



Vannkanten, Stavanger, varmebehandlet furu. Foto: Sindre Ellingsen



Vannkanten, Stavanger. Varmebehandlet furu. Foto: Ona Flindall



Astrup Fearnley Museum of Modern Art, Oslo
2012. Cladding in aspen

Foto hentet fra isic.no



Faktorer som påvirker levetid og estetikk

• Materialvalg (treslag og eventuell preserverende behandling) 
og materialets egenskaper

• Design og detaljering (inkl. konstruktiv beskyttelse)

• Håndverksmessig utførelse

• Makroklima, mesoklima og mikroklima (temperatur, fuktighet, 
sol)

• Ytelsesbehov – spesielt fuktpåkjenning

• Oppbevaring, behandling, installasjon og vedlikehold

• Tid



Valg av kledningsmateriale

EN 335. Tre og trebaserte produkters holdbarhet. Bruksklasser: definisjoner,  anvendelse på heltre og trebaserte plater.
EN 460. Tre og trebaserte produkters holdbarhet. Krav til holdbarhet av tre i bruk i risikoklasser/bruksklasse.
EN 350. Tre og trebaserte produkters holdbarhet. Prøving og klassifisering av motstandsevne mot biologisk påvirkning til tre- og trebaserte materialer.



Treslag, behandling og kvalitet
Kjerneved og yteved

Antatt levetid til kledning med hhv mangelfull 
(worst case) og god (forventet) detaljering.

Rena leir. Foto: Ona Flindall



3 måneder 
utendørs

3 år 
utendørs

3 måneder 
utendørs

3 år 
utendørs

Rena Leir
1997, kledning i furu



Detaljering

• Type kledning; geometri, skråstilt, stående/liggende

• Skjøter

• Vindu, listverk

• Utkraginger, takutstikk

• Avslutning mot terreng

• Vannavrenning

• Innfesting, type festemidler, beslag

• Graderte fasader – fasaden heller utover eller 
innover

Rena leir. Foto: Ona Flindall



Foto: Ona Flindall og Katrin Zimmer



Profilene i fasaden har ulike 
dybder noe som gir en bølget linje 
mellom lyst tre og værgrått tre.

Vannkanten, Stavanger. Varmebehandlet furu. Foto: Ona Flindall



Riktig utforming av skjøter er 
viktig for å hindre kapillært 
oppsug av vann.



Avslutning mot terreng og 
underlag (asfalt, grus, gress 
etc.) vil ha innvirkning på 
holdbarhet og fargeendring.

Vannkanten, Stavanger. Varmebehandlet furu. Foto: Ona Flindall



Svartlamoen, Trondheim
2004. Cross laminated timber and cladding in pine

Utvasking fra beslag av kobber 
eller sink kan gi redusert vekst av 
svertesopp, alger og mose.



Utvasking fra Kebony
kan hindre oksidering 

av kobberbeslag.

Utvasking fra 
jernvitrolbehandlet
kledning kan gi 
misfarging på betong og 
pusset mur.

Palisaden, Ås. Jernvitrolbehandlet furu. Foto: Marius Nygaard NINA-huset, Trondheim. Furfurylert furu. Foto: Katrin Zimmer



Viktig å kombinere kunnskapen om:

• Materialkvaliteter

• Design og detaljering

• Mikroklima og nedbrytning

• Bruksklasser, ytelse og risiko for råtesoppvekst

Må ta kunnskapsbaserte valg!

Bruke svertesoppvekst og væraldring som ett 
designelement.

Mål: forutsi (simulering) og kontrollere fremtidig visuelle 
og teknisk ytelse til trefasader.

Foto: Lars S. Dalen

Holdbare umalte trefasader
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