VILLAVEIEN OG FJELLVEIEN
TEMA : YTTERKLEDNING
Ytterkledningen er en viktig og forseggjort del av husene og arkitekturen. Detaljene beskriver husets stil
og opprinnelse. Mange hus i området har opprinnelig original kledning, den er det viktig å bevare så
lenge som mulig. Om noen bord er dårlige kan de byttes mens resten bør stå. Der gammel kledning og
utvendige detaljer må byttes og repareres, skal det nye være mest mulig likt opprinnelig utseende.
Ytterkledning omfatter her all utvendig panel, omramninger og takutstikk. Den er beskrevet med illustrasjoner av stiltypiske hus. Det er viktig å huske at ingen hus er helt like og at ditt hus kan ha viktige
detaljer som ikke er vist her. For å finne original løsning kan tilgjengelige tegninger/foto studeres, eller
tilsvarende situasjon på lignende hus kopieres.
Det er som regel høvlet furu som er brukt i ytterkledningen. Det er ikke sikkert det er lett å skaffe nøyaktig
like dimensjoner som det som er brukt før. Mye finnes fortsatt hos trelastforhandlere, noe kan erstattes
med lignende produkter og noe må spesialbestilles på høvleri for å få det likt.

KLASSISK

JUGEND 1

JUGEND 2

VEILEDER FOR BYGNINGSVERN PÅ RJUKAN
DETALJARKENE ER UTARBEIDET AV

TINN KOMMUNE

I SAMARBEID MED

April 2011, Olav H. Skjeldal, Norsjø Arkitekter SA

For disse 3 stileksemplene er utvendig panel er ofte delt med et vannbrett. For Klassisk stil og Jugend 1,
er dele i etasjeskille mellom 1. og 2. etasje for hus med stil som Jugend 2 er skillet ved loftsgulvet. Det
er alltid liggende kledning nede og stående oppe.
Stående kledning er som oftest vekselpanel, det er bord med not i begge sider slik at de kan tres i hverandre og framstå som over- og underligger. Stående kledning kan også være lekte-panel som vist på Jugend 3.
Liggende kledning er faspanel i forskjellig utførelse. Se illustrasjon på neste side.
Alle tre hustyper som vist over har kraftige hjørnekasser som stikker ut fra kledningen. Kassene kan
være sammensatt av kraftige bord med not og fjær. Hus i klassisk stil har ofte en tilsvarende markering
som en liggende bjelke.
Omramning for vinduer og dører ligger utenpå kledningen. Omramning sfor vinduer er som vist, for ytterdører kan det være helt spesielle og forseggjorte løsninger for hvert hus.
Takutstikk er forholdsvis små og innkledd.

NASJONALROMANTISK

JUGEND 3

FUNKSJONALISME

Ytterpanel er som regel stående
lektepanel. Her er det ingen
hjørnekasser og ingen vannbrett
som deler panelet eller avslutter
kledning mot grunnmur.
Vinduer har ingen omramning
men vannbrett over og under.
Inngangsdører kan ha forseggjorte og forskjellig omramning.
Ytterkledning er generellt enkel, men med små fine detaljer
som vist på vindskiene på tegning over.

Det er ett hus av denne typen
i området. Det er rimelig godt
bevart og det er viktig å dokumentere eksisterende løsninger
før eventuell reparasjon eller
bytte i ytterkledningen. Selv
om hust er godt bevart kan det
være viktig og spennende å se
originale tegninger for å få en
helt riktig tilbakeføring.

Det er ett hus av denne typen
i området. Det er rimelig godt
bevart og det er viktig å dokumentere eksisterende løsninger
før eventuell reparasjon eller
bytte i ytterkledningen. Selv om
hust er godt bevart kan det være
viktig og spennende å se originale tegninger for å få en helt riktig tilbakeføring.

Lektepanel

Vekselpanel

Faspanel, dobbel

Faspanel enkel
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