
GØR-DET-SUPER

”Kataloget er alene tænkt som inspiration til ”gør-det-selv”. Dimensionering og materialevalg bør altid afstemmes 

efter den konkrete anvendelse/det konkrete behov under professionel vejledning. SUPERWOOD påtager sig intet 

ansvar for anvendeligheden af tegningerne/anvisningerne eller for resultatet – herunder holdbarheden, dimensioneringen 

og stabiliteten – ved evt. brug af tegninger/ anvisninger fra kataloget”. 
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PLANKEVÆRK

SUPERWOOD har i samarbejde med have- og landskabsarkitekt  
Laila Sølager udviklet et gør-det-selv plankeværk i to modeller.

På de følgende sider giver vi en byggeanvisning på flotte og langstidsholdbare 
plankeværk, der kan tilpasses landskabet og dit hus. Sammen med byggevejled-
ningen får du gode tips til beplantning langs plankeværket.

SUPERWOOD™ er gennemimprægnering er en revolutionerende, effektiv og 
miljøvenlig måde at beskytte træ helt ind i kernen. Træet bliver sikret mod råd 
og svamp fra yderst til inderst, helt uden brug af tungmetaller og organiske op-
løsningsmidler. SUPERWOOD er gedigent, gennemimprægneret nordisk grantræ, 
der er nemt at arbejde med. Det leveres tørt og lyst, og det arbejder naturligt, som 
levende træ gør og stiller kun små krav til vedligeholdelse.

MED HAVE-

ARKITEKTENS 
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Her er plankeværket for de, der helst vil have en varieret indramning af hele haven 
eller blot en lille del af det grønne område. 

Plankeværket er lige velegnet til plant som skrånende terræn. Med en beklædning 
på den ene side er plankeværket gennemkiggelig set lige forfra, mens det fra siden 
er lukket. Helt uigennemsigt bliver hegnet, hvis der skrues beklædning på begge 
sider – forskudt sådan at et bredt bræt dækker for en smal liste og mellemrum på 
den modsatte side.

De smalle afstandslister giver klatreplanter god og solid støtte samt god mulighed 
for at slynge sig opad.

Afstanden mellem lister og brædder er 17 mm og det er nemt at afpasse stolpe-
afstanden efter de givne forhold. Det viste hegn har en stolpeafstand på 184 cm.  
Der anvendte metalbeslag, der fæstner løsholter til stolper er skjulte, så hegnet 
fremstår af rent træ. 

Tekst, plankeværk og akvarel: Laila Sølager, havearkitekt
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Denne model har dobbeltbeklædning og er derfor lige køn på for- og bagside. 
Plankeværket er velegnet til plan og/eller skrånende terræn. På skrånende terræn 
kan hegnet bygges med vandret overkant og falde modulvis eller det kan have en 
skrånende overkant, der følger terrænet.

Stolperne er dækket af med et bredt bræt, så selve konstruktionen er usynlig. På 
hver side af dette bræt er der samlet to felter med udelukkende smalle lister. Det er 
her man planter klatreplanterne, så de nemt snor sig omkring listerne og dermed 
klæder plankeværket på.  

Det er dog også en mulighed blot at plante almindelige planter hist og her langs 
hegnet – og på den måde gøre hegnet grønt og frodigt. De smalle afstandslister 
giver klatreplanter god og solid støtte samt god mulighed forat slynge sig opad.
Under hegnet er der 15 cm luft, som dels har til formål at gøre det let og indby-
dende, men også beskytter træet mod opsprøjt og vandpåvirkning. 

Afstanden mellem lister og brædder er 15 mm og det er nemt at afpasse stolpe-
afstanden efter de givne forhold. Det viste hegn har en stolpeafstand på 184 cm.  

MODEL ANNA
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MATERIALEFORBRUG MODEL JETTE  

SUPERWOOD til et fag/modul
vælg højde
22 x 100 mm SW4 brædder         
25 x 50 cm SW9 afstandsliste
45 x 95 mm SW7 planker (løsholt)

Derudover skal du bruge
75 x 75 mm stolper, som kan tåle jordkontakt, 
(N.B. SUPERWOOD kan kun anvendes over jorden) 
Cement
Skruer 5,0 x 35 mm, søm, 
Beslag: Simpson nr. ANP254460
Maling

Højde 1
170/165 cm

6 stk. x 1,70 m
6 stk. x 1,65 m
3 m  pr. m hegn

Højde 2
110/105 cm

6 stk. x 1,10 m
6 stk. x 1,05 m
2 m pr. m hegn

Materialelisten aflæses sådan:
Til   ”Højde 1” skal du bruge
6 brædder på 1,7 m
6 afstandslister 1,65 m
3,00 m SW planker for hver meter plankeværk
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Start med 
at måle længden ved at afsætte en snor mellem det planlagte plankeværks to yderpunkter. Udfra 
den samlede længde beregner du dit modulmålet/stolpeafstanden.
Afstanden mellem stolperne er modulmål på hegnet. Modulmål på plankeværket på billedet 
foroven, er fx. beregnet på følgende måde:
et 10 cm brædt  + 1.7 cm luft
et 5 cm brædt  +1,7 cm luft =  i alt 18,4 cm
Modulmålet bliver således 18,4 cm x 10 = 184 cm, og regnes fra fra midten af stolpen til 
midten af den næste stolpe.

Hegnet på billedet står på en grund der falder 7 grader. Hvis grunden har et større fald skal 
afstanden mellem stolperne være mindre.

Grav eller bor stolperne ned efter en snor og hæld evt. en pose tørbeton omkring stolperne.
Kontroller at stolperne står i lod. Sav stolperne til i i højden (f.eks. 170 cm) med det samme.
Du kan nu bruge stolpelængden til montering af løsholter (de vandrette planker) ved at montere
løsholten 5 cm lavere end stolpetoppen, på hver anden stople (se monterin-
gen på foto foroven). Fortsæt vandret til næste stolpe (som på billedet til venstre). 
Fra bunden skal løsholten monteres 20 cm op, således  at der er 15 cm frit til jord + 5 cm. 
Kontroller at det passer med et hegnsbrædt længde. Placer det tredje løsholt i midten.

Brædderne monteres så de følger faldet. Man kan lægge et brædt ovenpå et modul/to stokl-
petoppe for at have en retningslinje til at montere brædderne. Et 10 cm brædt monteres så 
det dækker den lodtrette stolpe samt beslag. Brug en tommestok til at sætte afstanden mellem 
brædderne (en tommestoksbredde = 1,7 cm) Husk afstand under brædderne til jord skal være 
på ca.15 cm.

ARBEJDS-
VEJLEDNING

Inden du går i gang
skal du undersøge om der er krav til højde,
levende hegn elller andre krav til udseende.  
Tal også med din nabo om projektet, hvis  I 
deler plankeværk/hegn.
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Planteforslag

Kaprifolie - Kaprifolier f.eks. Lonicera periclymenum – dufter – 
har gule eller rødlige blomster fra juni-oktober. Der findes også stedse-
grønne kaprifolier – Lonicera henryi – med rødlige blomster i juni. De 
stedsegrønne aflange blade er kønne hele året.

Almindelig vildvin – Parthenocissus vitacea – store hånddelte blade, 
der får smukke røde efterårsfarver i oktober. 

Gode klatreplanter til plankeværket

Blåregn – Wisteria sinensis – er en dygtig klatrer, der nemt slynger 
stænglerne omkring de smalle lister i plankeværket

Klatrehortensier – Hydrangea anomala  subsp. petiolaris – 
hvide blomster i juni, frodiggrønne blade

HAVE-

ARKITEKTENS 

PLANTETIPS



Klematis
Der findes et utal af klematis. Vælger man forskellige sorter er der 
blomster på plankeværket fra tidlig forår til sent efterår. 

Rose ’Raubritter’
Klatreroserne skal bindes til de smalle lister på plankeværket. 
Her er det den en gangs og højsommer blomstrende ’Raubritter’.

Stokrose
Har man ikke lyst til at der klatrer planter på plankeværket, kan 
helt almindelige stokroser klæde træværket lidt på. De visner 
ened om vinteren og begynder forfra hvert forår. 

Tobakspibeplante
Store frodigtgrønne blade og snoende stængler kan få tobakspibeplan-
ten til at fylde rigtig meget, når den kommer til vejr op ad et plankeværk.  
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Planteforslag - fortsat


