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Ubehandlet kledning



Farge

Ubehandlet tre blir grått
etterhvert uavhengig av treslag!

Erosjon pga. vinn og vær
=> kun 5-6 mm/100 år



Lupekamera (overflatesopp)



Ubehandlet - vepsegnag



Vedlikehold av trefasader



Med fungicid

Uten fungicid

Overflatesopp





Overflatebehandling

• Høyere tørrstoff

• Mindre løsemidler

• Mer pigment/bedre dekkevne

• Lengre vedlikeholdsintervaller

Beis Dekkbeis Maling



Transparent overflatebehandling



Manglende vedlikehold



Vedlikeholdsintervaller

542.640 Overflatebehandling av utvendig trevirke

700.012 Veiledning for vedlikehold og utbedring av eldre 
bygninger

700.320 Intervaller for vedlikehold og utskifting av 
bygningsdeler

733.301 Vedlikehold av vinduer og ytterdører av tre

741.301 Vedlikehold av parkett- og bordgolv

742.301 Vedlikehold av utvendig trepanel

Byggforskserien



Vedlikehold -
overflatebehandling

Fokus på Tre nr 23: Overflatebehandling av utvendig kledning



Levetid for bygg eller 
bygningsdel

”tiden som bygget eller dets deler oppfyller krav til (ønsket) 
funksjon”

•Sikkerhet
•Mekanisk styrke
•Hygiene
•Estetikk
•Økonomi



Levetid trevirke
Materialer

• Naturlig holdbarhet

• Impregnering

• Modifisering

• Kompositter

• Overflatebehandling

Bygningsdesign/-teknikk (konstruktiv trebeskyttelse)
• Tørt trevirke råtner ikke

Vedlikehold
• Overflatebehandling

• Tak/takrenner/beslag

• Reparasjoner



Faktorer som påvirker levetiden til byggematerialer (ISO 15686-1) 

Nature Class Examples 

 Gravity Snow and rain loads 

 

Mechanical agents 

Forces and imposed or  

restrained deformations 
Thermo- and hygroexpansion, freezing/melting 

 Kinetic energy Sand storm, driving rain 

 Vibrations and noises Vibration from traffic or domestic appliances 

 Radiation Solar/UV, radioactive radiation 

Electromagnetic agents Electricity Electrolytic reactions, lightning 

 Magnetism Magnetic fields 

Thermal agents 
Extreme levels or fast  

alterations of temperature 
Heat, frost, thermal shock, fire 

 Water and solvents Air humidity, ground water 

 Oxidising agents Oxygen, disinfectant, bleach 

 Reducing agents Sulfides, ammonia, agents of combustion 

Chemical agents Acids Carbonic acids, bird droppings 

 Bases Lime, hydroxides, cement 

 Salts Nitrates, phosphates, chlorides, plaster 

 Chemically neutral Limestone, fat, oil, ink 

Biological agents Vegetable, microbial, animal Fungi, bacteria, insects, marine borers 
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Risiko for råteangrep

Kjemisk sammensetning av trevirket

Fuktighet i trevirket

Temperatur i trevirket

Tilstedeværelse av vednedbrytende mikroorganismer



Klima og råterisiko

Hygen et al. (2011): Assessment of climate vulnerability in the Norwegian 
built environment. Adv. Sci. Res., 6, 151-153



Råtenedbrytning påvirkes av:

Råte

Klima



Ulik bruk krever ulik holdbarhet

Maksimal holdbarhet er ikke optimalt

Holdbarhet må tilpasses bruksmiljø

og krav til levetid



Prosjektert levetid: 100 år



Prosjektert levetid: 40 år



Bruksklasser

Bruksklasse Brukssituasjon Fuktbelastning

1 Over mark, tildekket (tørr) Ingen

2 Innendørs eller tildekket (risiko
for oppfuktning)

Av og til

3.1 Utendørs, over mark, beskyttet Av og til

3.2 Utendørs, over mark, ubeskyttet Hyppig

4 I jordkontakt eller i ferskvann Permanent

5 I sjøvann Permanent

NS-EN 335-1:2006 Holdbarhet av tre og trebaserte produkter - Definisjon av 
bruksklasser - Del 1: Generelt



Bruksklasser

Arch Lonza



Holdbarhet mot råtesopp



Holdbarhet mot råtesopp

• Impregnert tre (i henhold til NTR): 1

• Varmebehandlet trevirke: 1-5 (avhengig av treslag og 
prosess)

• Acetylert radiatafuru: 1

• Furfurylert furu: 1-2



Holdbarhetsklasse

Bruksklasse 1 2 3 4 5

1 o o o o o

2 o o o (o) (o)

3 o o (o) (o) – (x) (o) – (x)

4 o (o) (x) x x

5 o (x) (x) x x

o Naturlig holdbarhet er tilstrekkelig

(o) Naturlig holdbarhet er normalt tilstrekkelig, men for visse bruksområder er

trebeskyttelse anbefalt

(o) – (x) Naturlig holdbarhet kan være tilstrekkelig, men avhengig av treslag, trevirkets 

permeabilitet og bruksområde, kan trebeskyttelse være nødvendig

(x) Trebeskyttelse er normalt anbefalt, men for enkelte bruksområder kan

naturlig holdbarhet være tilstrekkelig

x Trebeskyttelse er nødvendig

Note: Yteved av alle treslag bør betraktes som holdbarhetsklasse 5.

EN 460, 1994



Eksempler på bruk av trevirke 
med for dårlig holdbarhet



Furu yteved vs kjerneved



Sibirsk lerk - kjerneved

• Multi storey 
public building 

• Untreated 
external 
cladding

• Siberian larch 
heartwood (DC 
3-4)

• Expected service 
life: ~60 years



Sibirsk lerk – yteved 
etter 6 år



Gammel grankledning

Foto: Jan Michael Stornes, 
NIKU

Tømmermannskledning

Om lag 200 år gammel

Ubehandla de første 100 åra

Ingen råte



Foto: Jan Michael Stornes, NIKU



Sibirsk lerk - kjerneved 
terrasse ca 10 år



Hva bør forventet levetid være ?

Utvendig kledning: 60 år ?
• Holdbarhetsklasse 4 eller bedre

• Pass på endeved (skjøter, avstand til grunn og vannbrett)

• Fuktig klima, dårlig konstruktiv trebeskyttelse og dårlig utførelse må 
kompenseres med trevirke som er mer holdbart

Terrasse: 30 år ?
• Holdbarhetsklasse 1 (2)

• Pass på endeved (skjøter på bjelkelag er fuktfeller), avstand til grunn, 
gliper mellom bordene



Resultater fra testing i feltforsøk 
ved Treteknisk/Nibio

• I jordkontakt (EN 252)

• Over bakken (Double Layer)



EN 252



Felttesting – ”Double layer”

 Double layer of specimen form 

the wooden deck 

Supporting beams of untreated 

spruce with a cross section of 10 by 

10 cm² 

Concrete blocks,  

10 cm high 



OrBjørkOspLindLønn

SeljeRognTeakMerbauKirsebær

BøkAlmAskEik(no)Eik(am)

Gran(1 mm)Gran(3 mm)Gran(6 mm)Sitka(V)Sitka(N)

Furu(yte)Furu(kjerne1)Furu(kjerne3)Furu(Therm)Edelgran

Lerk(no)Lerk(ru)EinerThuja(no)Thuja(am)

Douglas(no)Douglas(am)Furu(yte)Gran(┴)Furu(K/Y)

CCACuFA40FA50TallDouble 
layer







Lauvtrær - Råtetall etter 6 år
(0=ingen råte, 4=nedbrutt)



Bartrær - Råtetall etter 6 år
(0=ingen råte, 4=nedbrutt)



www.treteknisk.no



Takk for meg!


