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Utenom byene preges boligbyggingen i Norge av
smahus i en til to etasjer plassert i en apen bebyggelse. Det er et boligmiljo som hal' hevd her i Iandet.
Av den tatalc boligbygging bestar ca. 70 % av 8lil!:
bebyggelse, de alIer fleste hus av lre. Selv om de hal'
vegger av mill't er som aftest bjellmlagene av tre.
Del hal' deriar vrert naturlig a bruke gulvbord av
tre - furu elIer gran - som ved siden av it vrere
den synligc sliteflate ogsa hal' sin hrerende funli::sjon. Selv cUer at det i tettbebyggelsen bare brulres
bjelkelag av betong, har det lil,e opp til de seneste
ar vrert vanlig ogsa i slike hus med gulvbord av tre
lagt pi't lilfarere.
Parkett hal' tidligere ih:ke hatt noen bred plass i
boligbyggingen, hvor det nrermest hIe betralrtet som
lulcsus. I hus med noe h0yere standard ble likevel
parkett brulct i stuer og andre dagligrom. Det ble
oftest lagt pa et brerende underlag av vanlige gulvbord.
Med den standardforbedring av boUgen sam har
funnet sted i de senere ar, har dette end ret seg og
parkett blir mer og mer vanlig bade i boliger, gymnastilddokaler og andre steder hvar man 0nsker
srerlig pene og samtidig slitesterke gulv. Av tradiR
sjan og av 0konomislce hensyn har par!cett for en
star del fatt overta det gamle bordgulvets brerende
funlcsjon. De fleste parkettgulv legges na direkte
po. bjelker eller tilfarere. Dette er nB. i ferd med a
endre seg, ialIfall i bygninger med betongdeldcer.
Nye produkter og arbeidsmetoder vinner efter IlVert
innpass, og det er a vente at parkett i sterre grad
enn na vil innta sin plass som et rent gulvbelegg.

sammenlimte parkettelementer. Den er nylig satt
i drift. Utenom de to finnes noen fa andre bedrifter
som leverer bare parlcett i heltre.
Den inn~nlandske produksjon delcker ikke mar.
kedet, og i 1965 ble det innfort 190000 m'. Av
det var hele 150000 m" sammenlimte parkettbord,
resten lIeUre. Limhamn fahrilcker i Sverige leverte
100000 m' av den sammenlimte typen ferdig slipt
og grunnet. Importert parlcett i heltre lwmmer for
det meste fra U.S.A.
Med den alminnelige velstands0lming stilles det
ogsa stlZlrre lcrav til boligens standard. Det vil gi seg
utslag ogsa i sterre krav til gulvkvaliteten. Tendensen gar i retning av parkett i stuer, mens de 0vrige
rom ofte far linoleum elIer lignende tynne belegg.

Norske standarder
Den flZlrste standard for parkett korn i 1943,
NS 192 - PaTkettstav av eketre Dimensjonel'}
sOTtering og legging. Ved revidering i 1953, nr.

192 A, ble det gjort noen mindre justeringer. Den
seneste revisjon fant sted i 1963, og leggingen ble da
tatt ut av NS 192 B - Parlcettslav av massiv eik
Di1l1e11sj01ler og sorlering, fig.1. Standardell
Nominell bredde

o

Produksjon og forbruk
Tidligere hIe det i Norge produsert parkett bare
i heltre (massiv stav) , for det meste av eik. Det var
enten sam menster elIer langstav i 20 mm og 15 mm
tykkelse. I dag omfatter produksjonen ogsa sammenlimte parkettbord elIer -elementer og en del
mosaiklc Av en samlet produksjon i 1965 pa
380000 m' var 140 000 m" sammenlimte parkettbord
og 40000 m" mosaikl<parkett.
Berger Langmoen har hittil vrert alene om a lage
sammenlimt pm·kett. Det meste av produlcsjonen,
sam 0ker raskt, leveres ferdig slipt og grunnet
med lakk. Boen Brule nrer Kristiansand S. har til
na fremstilt parlcett i heltre og mosaildc. Det er mi.
reist en ny, moderne fabrikk for fremstilling av
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Ms'lene gjelder nAr staven ved en temperatu r

pA +20 oC har et fuktighetsinnhold p! (7 ± 1)
av teprrvekten.
Fig. 1. Norsk Standard for massiv parketlstClv.

'I.

tter ID0nsterstav og langstav, mal og maltoa
omf er fuktighetsinnhold og sorteringskrav for
lerB1lS ,
rteringer 1, 2 og 3.
"'0
nye standard, NS 797 - Parkettg"lv av
en'v stav - Krav tll. ut/@1"el se, er mer u tf01' I'19
",as:Otaljert enn det tidligere kapittel am legging
~~S 192 A. Standarde~ stiller krav til materialer,
boldene i bygget nar leggmgen tar til og hvor~~~es underlaget skal v",re, bade for bjelkelag og
nfare re, for nye og gamle bordgulv og for stepte
samt isolasjon mot fuktighet og lyd.. Kr.av
leggingen gjelder langgtav og mensterstav 1 spiltet utf0relse, for IDeDsterstav ogsa i limt. Dessuten
rtilles det fordringer til overflatebehandling, belist~ng og beskyttelse av parkettgulvet efter ferdigstillels en .

:mv,

til

Forskjellige typer porkell
Enna i 1963, da NS 192 B og NS 797 sa dagens
iys, hadde parkett i heltre (massiv stay) en dominerende aodel av forbruket, skjeDt import og produksjon av andre pal'kett-typer sa smatt var tatt til.
I 1965 var bildet aUerede et annet. Den salUmenlimte
parkett badde da tatt over vel 50 % av markedet,
mens heltre og mosaikk Deyde seg med henholdsvis
vel 42 % og 7 0/0. Nye limtyper, bedre limteknikk
og trebearbeidende utstyr bar gjort det muNg a
fremstille gulvmaterialer sammensatt av forskjellige
tresIag, som pA mange mater hal' bedre egenskaper
enn materialer av heltre. Om ikke leDge rna det antagelig ventes at sammenlimte parkettbord vil ta
det meste av marh:edet.
Sommenlimle porkellbord
Parkettbord mar1<:edsfert i Norge bestar av lameller av forsltjellige tresorter so~ er limt sammen
i 3 krysslagte lag til sterre elementer. De 2 undre
er gjerne av gran eHer furn, mens slitelaget hittil
har v"'rt av eik. Bordene er a fa i 3 tykkelser:
23, 15 og 13 rom, og aile har et slitelag av eik i
4 rom tykkelse efter at de er ferdigslipt, jig. 2.
Slilelag av

~n

hard

tr~sort

Gran eller furu

~.B'¥I~
t

Underhovlet eller avfaset

J

Fig. 2. Porkettelementer med not 09 firer. I underkont
bar det vrere en liten kloring mellom elementene.

Lamellbredder og lengder i slitelaget er slik sam
vanlig for parkettstav i heltre, og er satt sammen
sam langstav i vJllmenster, blokkmenster, blanding
av rektangulrere og kvadratiske ruter eUer ogsa
re.nt kvadratisk rutemenster.

Mosoikk porkell
Av mosaikk er det bare produsert en type med
platesterrelse 576 mm X 576 mm, jig. 3. Platen er
7 mm tyl,k og bestar av 16 ruter a 144 mm X 144

mm. Rver rote er satt sammen av 7 stk. eikelameller.
NS 192 B er normgivende for fuktighetsinnholdet
ogga for annen parkett og ber v",re (7 ±1) '/0.

Forhold pC; byggeplossen
De krav sam stilles i NS 797 tar sikte pa a sikre
et solid og varug gulv mest mulig fritt for sprekl,er
og Imirk. Kravene gjelder for heItre av eik, men
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Fig. 4. Anbefalt fuktighetsinnhold i tremoterialer for
ulike formal.

brukes ogsa sam nann for utfereIser med annen
parkett.
Av arsaker sam ferer til skader pa parkettgulv,
er for mye eller for lite fuktighet i staven eller i
underlaget den sterste. De lange og strenge vintre
i Norge med fyringssesonger pa mer enn halve
aret ferer til at treverk innenders far en meget
lay likevektsfukmghet i forhold til luftterket tre.
Det er derlor viktig at parkett legges med et fuktighetsinnbold sam mest mulig svarer til det som
inneklimaet vii gi. Dersom parkettet er for fuktig,
vii det krympe, og det blir sprekker. Hvis materialene er for terre, tar de til seg fuktighet og vii
svelle. Parkettet viI da skale seg eller sIll. opp i
buler, og vegger kan presses ut. Ved senere utterkning blir det sa sprekker. I jig. 4 er det vist en del
anbefalte verdier po. innholdet av fuktighet i trematerialer, som skal brukes pa forskjelIige steder
i hus. Verdiene er angitt sam prosenter av treets
terrveltt.
Nar det brulces sa. terre trematerialer sam 6-8%,
ma ogsa bygget v",re godt utterket og forboldene
ellers ligge sUk til rette at materialene Hilie tar til
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Fig. 12. Porkett

pc

papp med korksmuler.

dekker over hele gulvet. Lemmene kan svelle eller
krympe fritt uten a sprekke opp mellom elementene.
Svommende gulv er hittil brukt mest I bygninger
med dekker av betong, enten pa ferdig avrettet
cementpuss, eller pa avretting av sand, men e1' like
anvendeIig pa nye sam gamle bordgulv av tre.
Normalt blir betongdekket utstopt grovt i forblndelse med rabygget. Efter at vegger er satt opp
og pusset, rettes deldrene av med cementm13rtel
som enten brettslmres eller stillglattes. Nar gulvpussen er torket (heist sa sent som mulig i byggetiden) , legges gulvbelegget.
Nar det brukes parl<ettbord eller -elementer, 'legges det fel'st ut en diffusjonssperre av 0,15 rom
tykk polyetylenfolie pa det avrettede betonggulv.
Folien skal ha gode omlegg - minst 150 mm. For
a bedre trlnnlydisolasjonen legges ofte ogsa en papp
med korksmuler ned mot betongen. Fig. 12 viser
gulv med papp og anIegg av de forste parkettelementer mot utgangsveggene. Pappen legges ut efter
hvert som Ieggingen av elementene skvider frem.
Parlr.ettbordene 'limes sammen til en hel Iem.
Limet p8f0res i noten punktvis med en ca. 100 mm
lang stripe for hver ca. 600 mm. Dette hal' vist Beg
a gi en tilstrekkelig solid sammenfoynlng. Ved bruk
av et PVA-emulsjonslim pilfores limet gre!t fra en
myk plastflaske med tut. Bordene slas tett sammen
med en hammer, idet en solid trekloss legges mellam
for a beskytte kanten pa bordene.
mer avanserte byggeplasser er det na vanlig
stape betonggulvene monolitisk, slilr at de avrettes og skures umiddelbart efter at de er stopt.
Arbeidsmetoden eliminerer risikoen for «born» mel10m rast0p og avretting, som eliers ikke sa sjelden
foreltommer. Derti! tilf0res bygningen mindre fuktighet i den Boners del av byggetiden. RIsil<oen for
senere fuktighetsskader pit gulvbelegg blir derfor
mindre, og byggetlden kortes dun.

a.

6

I stedet for a avrette grovt utstopte b.etongdekker
med cementm0rtel harman brukt sand. Sanden kan
fares t0rr inn i bygget, og man far de samme fordeler som ved monolitisk stopte gulv med mindre
tilforsel av fuktighet. Sandlaget er lett a rette av
i vater, og parkettbordene vii alltid ligge kompakt
an mot underlaget. Den ideelle tykkelse pa sand·
laget e1' 20-30 mm, men 1l:an vrel'e fra 10 mm og
oppover. Hvds tykkelsen bUr mer enn 60 mm, b0r
sandlaget enten vibreres eller pal<kes srerlig godt
pa annen mate. Sandens gradering bel' ligge mellam
0-5 mm, men det e1' en fardel at det e1' minst
mulig av de fineste partikler. Fulrtigheten i sanden
bor heIst ikke overstige 1,5 vekt-'J', nar 'leggingen
tar til.
Ogsa her bor arbeidet utfores senest mullg i
byggetlden, og sanden ikke brlnges inn I bygget
for leggingen sImi ta til. Sanden grovplaneres ut
over dekket, og lirer - gjerne 1/~" sblIrel' - rettes
opp I riktig hoyde. Sanden pakl<es godt mellom
lirene og trekkes av med et rett bord, fig. 18. Pa det
ferdlg avrettede sandlag legges en 0,15 mm tyl<k

Pa

Fig. 13. Avretting ov sondloget.

Fig. 14. Oppretting med sand for pcrkett.

folie av polyetylen med ca. 150 rom brede omlegg.
Den brettes 40-50 mm opp langs veggene, bvortil
de sencre blir klemt med fotlistene, Selve leggingen
utferes som beskrevet foran for parkettbord pa
avrettet betong.
Et sandlag gil' bedre trinnlydisolasjon enn et
nvrettet betongunderlag, men om trinnlydisolasjonen lili:cvel @nskes bedre, Itan det med fordel
Jegges inn en pores trefiberplate mellom parltett~
bordene og plastfoHen. Ved bruk av trefiberplater
vii ogsa leggingen falle lettere, isrer hvis det
skaJ legges parkettelementer i ruter,
Pat'kellelcmeulcl' i 1'Itte1' Iegges pa savel avrettet belong med !wrltsmulepapp, som pft avrettet
sandlag, fig. 14. Fig. 14 er hentet fra en eksisterende

bygning hvor gulvet heller 30 mm. Da det simile
legges nytt gulvbelegg, ]mnne denne skjevhet ikke
ukseptel'es, For u spare h0yde valgte man a rette
,---Folie
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Fig, 15, Vinkelen legges opp punktvis pc. platekapp slik
at fjcnren PCI clementet smelter innunder
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Fig. 16, Arbeidsgongen ved legging av ruteparkett,

opp med sandlag fro 10-40 mm tykt og a iegge
13 mm tykke pnrltettelementer i ruter.
Arbeidet med ruteparkett fordrer en neye tilrettelegging av arbeidet for a fa mansteret til a
passe noenlunde Iangs veggene. Snarrette bard rna
utlegges i rett posisjon og i nayaktig 90· vinknl.
Dersom man sImI legge elementene direltte pa sandlaget, vii det lenne seg a ha laget vinkelen med l1odvendig avstivning ferdig f@r sanden rettes avo Vinkelen Imn da bare man teres mil' avrettingen er foretatt.
Vlinkelbordene monteres pa punkter slilt at fjreren
pa ruteelementene akkurat smetter inn under bordene, lig.15.
Selve leggingen av ruteelementer faUer noe anderledes enn med bard i lengder, Leggingen begyn·
ner inne i vinltelens bunn og fartsetter opp langs
begge vinkelben, som det ses av /'ig. 14. Derefter
fylles med ruter diagonalt frem mellom vinkeibena,
som vist pa fig. 16. Parketten avsluttes ca. 10 mm
fra Yegg, og for ca. hver 3. rute stemples det av
med en korlthit. Efter at hele gulvflaten mellom
retningsbordene er fylt, tas disse vekk, og elementer sam eventuelt er tilpasset, legges pa plass. Aile
ruter som ligger til Yegg, skal limes til hverandre
og til tilstatende elementer, slik at de danner en
snmmenhengende ramme amkring gulvet.
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