
 
Egenskaber Trykimprægneret

fyr 
NTR A 

Trykimprægneret 
fyr 

           NTR AB 

Superkritisk 
imprægneret 

gran 

Thuja Fyrretræ Varmebehand
-let træ (fyr 
eller gran) 

Fibercement Brændt træ 

 

 
 
 

       

 
Handelsnavn 
 

     Superwood Western 
Red Cedar 

Kebony 
Charater 

 

Thermowood 
 

Hardie Plank 
 

Burntwood/ 
Flamewood 

Pris m2 
 

250 250 375 500-625 375 650 200 600-650 

Samlet areal 
4.924 m2 
 

1.200.000 1.200.000 1.800.000 2.500.000-
3.100.000 

1.800.000 3.200.000 1.000.000 2.950.000- 
3.200.000 

Forbehandling 
Note 2 

185.000+376.000 
= 561.000 

185.000+376.000 = 
561.000 

0 0 0 561.000 0 0 

Efter-behandling 
 Note 2 

431.000 431.000 431.000 185.000 0 431.000 0 0 

Pris I alt 
 

2.200.000 2.200.000 2.300.000 2.700.000-
3.300.000 

2.300.00 4.200.000 Udgår! Se 
note 1 

Udgår! Se 
note 4 

Arkitektur 
 

Nuværende Nuværende Som nuværende Som nuværende Som nuværende Som 
nuværende 

Markant 
ændret 

Sort 
Ændret overflade 

Farve Sort Sort Sort Rødbrun Gråbrun Sort Sort Sort 

Vedligehold per år 
Note 3 

100.000 100.000 100.000 Oliebehandles efter 
4-5 år (185.000) 
37.000/år 

Afrenses 
50.000 

100.000 Afrenses 50.000 

Holdbarhed forventet. år 50  50 50 50 30 30 60 Ikke oplyst.  



 
 Afhænger af vejret 

Garanti fra fabrik 
 

0 0 0 0 30 0 15 år 0 

Miljøbelastning 
 

Høj Høj Lav Middel Lav Middel Lav Lav 

Afstand til terræn 30 mm Min. 200 mm Min. 200 mm Min. 30 mm Min 300 mm Min. 200 mm 150 mm  

Formstabilitet 
 

Rimelig Rimelig God God God God God  

Brand Klasse 2 Klasse 2 Klasse 2 Klasse B Klasse 2 Klasse 2 Ubrændbart Nej 

Link   Superwood https://keflico.com
/wp-
content/uploads/2
014/05/western-
red-cedar.pdf 
 

Kebony Thermowood Jameshardie https://froeslev.dk/da/vores-trae/Froeslev-
Flamewood-Shou.Sugi.Ban/ 

Andet 
 

Males i interval 4-
5 år. 

Males i interval 4-5 
år. 

Males i interval 
4-5 år. 

Kan anvendes med 
den underliggende 
9,5 mm vindgips. 

  Der skal 
udføres 
omfattende 
konstruktive 
ændringer! 

Uegnet på grund 
af den hårde  
vejrpåvirkning. 

 

Generelt: Alle priser er beregnet inklusive moms. 

Note 1. Uddrag af redegørelse fra Erik Borg vedrørende brug af Fibercementplader: ”Efter min mening vil anvendelse af sådanne plader medføre en 
stor forringelse af den arkitektoniske og økonomiske værdi af den på nuværende tidspunkt meget smukke bebyggelse. Opsætning af fibercement vil 
kræve en helt ny bagvedliggende konstruktion, som måske ikke er helt enkel at tilvejebringe, idet fibercement normalt skal understøttes pr. 600 mm. 
Så vidt jeg kan konstatere, er der min. 1000 mm mellem de bærende søjler i vægkonstruktionen. Ydermere vil projekteringen af en sådan 
facadeløsning være yderst tidskrævende, idet detaljerne mod øvrige bygningsdele er komplicerede. Fibercement plader er normalt ikke 
gennemfarvede, hvorfor farverne falmer og pladerne skal således vedligeholdes med maling for at bibeholde den f.eks. sorte farve. Pladerne er ikke 
slagfaste, og derfor uegnede på døre og porte samt nederst på områder ved personophold. Afstand fra terræn/belægning til nederste pladekant skal 
mindst være 150 mm.” 

https://www.superwood.dk/
https://keflico.com/wp-content/uploads/2014/05/western-red-cedar.pdf
https://keflico.com/wp-content/uploads/2014/05/western-red-cedar.pdf
https://keflico.com/wp-content/uploads/2014/05/western-red-cedar.pdf
https://keflico.com/wp-content/uploads/2014/05/western-red-cedar.pdf
https://keflico.com/wp-content/uploads/2014/05/western-red-cedar.pdf
https://kebony.com/dk
https://www.moelven.com/dk/dk/thermowood/
https://www.jameshardie.dk/da-dk/produkter/facader/hardieplank
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffroeslev.dk%2Fda%2Fvores-trae%2FFroeslev-Flamewood-Shou.Sugi.Ban%2F&data=04|01||2653c91ec9e141f82ea308d8c184648b|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|637472121653306246|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=4OuQt8jEwduZPoiF5YHmfP%2Fw4CPST%2FhY5H1q6jtAQsc%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffroeslev.dk%2Fda%2Fvores-trae%2FFroeslev-Flamewood-Shou.Sugi.Ban%2F&data=04|01||2653c91ec9e141f82ea308d8c184648b|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|637472121653306246|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=4OuQt8jEwduZPoiF5YHmfP%2Fw4CPST%2FhY5H1q6jtAQsc%3D&reserved=0


 
NC bemærkning: Fibercement medtages som eksempel på løsningsmulighed, men bør fravælges. 

 

Note 2. Beregning af priser for forbehandling, efterbehandling og vedligeholdelse. ”I henhold til Molio prisbøger koster det ca. 60 kr/m2 excl. moms at 
behandle træbeklædning med dækkende træbeskyttelse inden opsætning og 70 kr/m2 efter opsætning. Det farveløse grundingsmiddel, som bl.a. 
trykket træ skal behandles med inden opsætning, prissættes til 30 kr/m2 excl. moms.” 

Note 3. Budget for vedligeholdelse tager udgangspunkt i prisberegningen i note 2. Leverandørerne giver forskellige bud på den årlige vedligeholdelse, 
enkelte endda ”Vedligeholdelsesfrit”. Udgiften til vedligeholdelse af trykimprægneret fyr, kan fastlægges med nogenlunde sikkerhed. For de øvrige 
produkter, er vedligeholdelsen sat som en skønnet udgift, der ikke er overdrevet optimistisk. 

Note 4. Brændt træ (forkullet træ), her oplyser Frøslev Træ på deres hjemmeside, at den type beklædning ikke bør benyttes på bygninger højere end 
6 meter. 2- plans slusehusene er 7 meter. Men hvad vigtigere er, skriver fabrikanten videre, at beklædningen ikke bør benyttes på bygninger 
beliggende i et område med meget vindeksponering. Jeres huse er udsat for ekstrem vindeksponering. 


