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Ejerforeningen Ferieprojekt Hvide Sande Sluse M.b.a 
 
v/Erik Clausen 
Gormsgade 90 B 
6700 Esbjerg 
 
Mail: aeclausen@esenet.dk 

 

 

Dato: 26. november 2020 Sag nr.: 7600-20 Ref.: EB/KJL 

Angår: Nye træfacader – Slusehusene, Hvide sande 
 

 
Som aftalt fremsender jeg hermed forskellige forslag med kommentarer til træarter gældende for nye 
facader. Udover de omtalte træarter findes der andre på markedet hovedsagelig af eksotisk art, som jeg dog 
har valgt ikke at medtage. 
 

Valg af træart til facader. 
 
På markedet findes forskellige typer træbeklædninger, som det vil være muligt at anvende til ovennævnte 
bebyggelse. 
 
Generelt skelnes der mellem træarter der skal behandles med dækkende træbeskyttelse, og træarter der 
kan stå ubehandlet. 
 
For trætyper der skal behandles med dækkende træbeskyttelse, skal nedennævnte 2 typer omtales 
nærmere: 
 
Trykimprægneret fyr klasse NTR AB og klasse NTR A. 
 
Prisniveau for materialer ca. 250 kr./m2 inklusiv moms. 1 på 2 beklædning som eksisterende. 
Trykimprægnering betyder, at splintveddet er imprægneret med kobbersalte og farveløse organiske stoffer, 
som giver god beskyttelse mod råd og svamp og dermed lang holdbarhed på minimum 30 år. 
Velvedligeholdt træ holder normalt op til 50 år. 
 
Inden montering skal træet behandles med farveløst grundingsmiddel og 1 gang behandling med dækkende 
træbeskyttelse. Efter montering behandles yderligere med 1 gang dækkende træbeskyttelse. Endetræ 
behandles inden opsætning. 
 
Valg af denne type træfacade, monteret som 1 på 2, vil således betyde, at husene vil fremstå med det 
samme arkitektoniske udtryk som på nuværende tidspunkt. 
 
Der findes dog også mindre gode egenskaber ved trykimprægneret fyr. Fyr er righoldig på harpiks, når 
facader, specielt sortmalede, bliver opvarmet af solen, vil der forekomme synlige harpiksgennemslag. 
Endvidere kan opvarmning grundet solpåvirkning betyde vridninger og kastninger af det enkelte bræt.  
 
Miljømæssigt har trykimprægneret træ en forholdsvis høj miljøbelastning, idet træet skal bortskaffes ved 
deponering eller afbrændes på særlige forbrændingsanlæg. 
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NTR klasse AB træ til facader skal altid beskyttes konstruktiv, hvilket blandt andet betyder, at afstand fra 
terræn til endetræ minimum skal være 200 mm. Ved den aktuelle bebyggelse kan denne afstand ikke 
overholdes overalt. Alternativt kan der anvendes NTR klasse A. 
 
For NTR klasse AB beskrives i faglitteraturen følgende anvendelsesmuligheder: 
 

• Til trækonstruktioner, der er udsat for vejr og vind eller kondens, men ikke i 

kontakt med jord eller permanent i vand. Desuden hvor problemer med udskiftning 

af skadede dele er begrænset. 

For NTR klasse A beskrives i faglitteraturen følgende anvendelsesmuligheder: 

• Til trækonstruktioner, hvor der foreligger betydelig risiko for biologisk nedbrydning. 

Træ i jord eller ferskvand. Træ, stærkt udsat for vejr og vind. Træ i kritiske 

konstruktioner, som er vanskelig at inspicere og udskifte, eller hvor 

personsikkerheden kræver, at styrken ikke forringes. 

 

Superkritisk imprægneret gran også kaldet ”Superwood”. 
 
Prisniveau for materialer ca. 375 kr./m2 inklusiv moms. 1 på 2 beklædning som eksisterende. 
 
Superwood er en dansk patenteret opfindelse fra 2002 og fremstilles kun et sted i Danmark. Ved denne 
imprægneringsform bliver granbrædder imprægneret i hele tværsnittet med samme imprægneringsmidler, 
som anvendes til vacuumimprægnering. Superkritisk imprægneret gran siges at have samme levetid som 
trykimprægneret fyr NTR klasse AB, dog under forudsætning af, at gældende konstruktiv beskyttelse 
overholdes, herunder afstand til terræn, hvilket er meget vigtigt for denne facadetype. 
 
Normalt leveres træet malet 1 gang fra fabrik. Efter montering males yderligere 1 gang. Endetræ skal altid 
males inden opsætning. Som nævnt for trykimprægneret fyr, vil valg af denne type beklædning betyde, at 
husene vil fremstå med nuværende arkitektoniske udtryk. 
 
Superkritisk imprægneret gran har gode egenskaber som facadebeklædning. Harpiksgennemslag 
forekommer kun i begrænset omfang, ligesom formstabiliteten er bedre end for fyrrebrædder. Miljømæssigt 
anses træet for at udgøre lav miljøbelastning, idet træet kan bortskaffes som almindeligt brændbart affald. 
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For træarter der principielt kan stå ubehandlet, skal nedennævnte 2 typer omtales: 
 
Western Red Cedar, Amerikansk/Canadisk Thuja, kalder cedertræ. 
 
Prisniveau for materialer ca. 500 – 625 kr./m2 inklusiv moms, afhængig af kvalitet. 1 på 2 beklædning som 
eksisterende. 
 
Nyt cedertræ er brunt til mørkebrunt gældende for kerneveddet, splintveddet fremstår mere strågul. 
 
Veddet har ingen harpikskanaler, men til gengæld et højt indhold af svampedræbende stoffer. Det er disse 
stoffer, der giver denne trætype lang levetid, op til 50 år. 
 
Uden overfladebehandling vil træet patinere til sølvgrå farve, men i det fugtige danske klima bliver selv 
Western Red Cedar ofte hurtigt bevokset af mørke skimmelsvampe, der giver et smudsigt udsende, dette 
gælder hovedsagelig for facader mod nord samt overdækkede facader. Dette har dog ikke betydning for 
holdbarheden, men alene facadernes udseende. 
 
Det er derfor ikke ualmindeligt, at facader af Western Red Cedar behandles med laserende, 
skimmelhæmmende træbeskyttelse for at sikre mod skimmelangreb og bevare den oprindelige 
overfladefarve. Der ses også facader der behandles med dækkende træbeskyttelse. 
 
Denne facadetype har meget gode egenskaber i øvrigt, idet den stort set ikke svinder og dermed ikke har 
tendens til kastninger og vridninger. 
 
 

 
 
Figur 3 
Afrenset, nedbrudt façade af western red cedar. 

Figur 4 
Genbehandlet facade af western red cedar efter 
afrensning. 
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Kebony Character. 
 
Prisniveau for materialer ca. 375 kr./m2 inklusiv moms. 1 på 2 beklædning som eksisterende. 
 
Kebony Character er fremstillet af Pinus Sylvestris, på dansk skovfyr, fra svenske skove. 
 
Processen fra skovfyr til Kebony er en norsk patenteret opfindelse af nyere dato. 
 
Formålet har været, at forvandle fyrretræ til vedligeholdelsesfrit facadetræ, som et alternativt til cedertræ, 
men også de mere eksotiske træarter som Jatoba, Rød Meranti, Sipo og Teak. 
 
Fabrikanten oplyser, at Kebony er holdbart og vedligeholdelsesfrit med en levetid på minimum 30 år. 
 
Det skal dog påregnes, at træet skal afrenses for snavs med passende mellemrum alt efter beliggenhed. 
 
Træet har gode miljømæssige egenskaber, idet det kan bruges som brænde ved bortskaffelse. 
 
Til orientering kan det nævnes, at træfacader af denne type kan besigtige i Hvide Sande på følgende 
adresser: 
 

• Lægehuset, Nørregade 66 (opført 2019/2020) 

• Cafe Gaflen, Otto Pedersvej 9 (opført 2019) 

• Bolig ”Æ Gammelhavn” 9 

 
 
Resumé. 
 
I henhold til det foranstående synes beslutningen om valg af træart til nye facader at kunne præciseres til 
følgende:  
 

• Ønskes bibeholdelse af det nuværende arkitektoniske udtryk med sortmalet 1 på 2 beklædning 

synes valget at stå mellem trykimprægneret fyr eller superkritisk imprægneret gran. 

Såfremt afstand fra terræn til facadebeklædningens endetræ ikke ændres de steder, hvor denne 

afstand er mindre end 200 mm, er det sikre valg, for at undgå råd og svamp, trykimprægneret fyr 

NTR klasse A. 

Såfremt terrænet ændres, jf. ovenfor, kan anvendes såvel Superwood som trykimprægneret fyr 

NTR klasse AB. 

 

• Såfremt der ønskes vedligeholdelsesfrie facader, som nok ikke er helt vedligeholdelsesfrie alligevel, 

kan der anvendes såvel cedertræ som Kebony. 

Det bemærkes, at ved valg af disse træarter vil bebyggelsen komme til at fremstå med et noget 

andet arkitektonisk udtryk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
 
 
Erik Borg 


