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Fastgørelse af afstandslister i facader 
 
Der er to krav til afstanden a mellem afstandslisters fastgørelser til skelettet. Den ene er at vind-
suget på sømmen kan overføres til skelettet og afhænger af sømmenes trækbæreevne.  Det andet 
er at afstandslisten kan føre (linje)lasten hen til fastgørelserne, hvilket afhænger af afstandsli-
stens bøjningsstyrke.  
 For mindre bygninger kan det regningsmæssige vindsug på facadebeklædninger sættets til  
1 kN/m2. Det antages at afstanden mellem afstandslisterne er 600 mm. Linjelasten er derfor  

q = 0,6 m · 1 kN/m2 = 0,6 kN/m = 0,6 N/mm 

Trækbæreevne 
Sømmene der fastholder afstandslisten skal kunne optage lasten q a. Er sømmets regningsmæs-
sige trækbæreevne F gælder 

a < F/q 

For et 3,1 mm ringet søm er den regningsmæssige gennemtrækningsbæreevnen for hovedet af-
gørende og den er for vindlast mindst F = 0,4 kN = 400 N så den maksimale afstand mellem 
fastgørelserne bliver a = 400/0,6 = 667 mm.  
 Et 3,4 x 80 mm firkantsøm, der når 40 mm ind i stolperne har udtrækningsbæreevnen  
F= 270 N, så a = 270/0,6 = 450 mm. 
 Når afstandslisterne er trykimprægnerede skal der bruges varmgalvaniserede søm. Brug af 
skruer forudsætter de er rustfri og diameteren må højst være 4,5 mm i 45 mm stolper. 
 
Bøjningsstyrke 
Når afstandslistens regningsmæssige bøjningsstyrke sættes til f = 8 MPa kan den nødvendige 
afstand a mellem fastgørelserne af afstandslister med dimensionen 45 x h beregnes idet snitkraf-
ten i en bjælke indspændt i den ene ende er  

M = 0,1 q a2/ = 0,06 N/mm a2 

og momentbæreevne er  

f W = 8 MPa · 45 mm h2/6 = 60 N/mm h2 

hvoraf findes 

a < (60/0,06)0,5 h = 31,6 h ~ 30 h 

Med h = 22 mm findes a = 660 mm. 
 
Anbefaling 
Når beklædningen fastgøres i 22 x 45 mm trykimprægnerede afstandslister kan de fastgøres med 
3,1 x 90 mm ringede og varmgalvaniserede maskinsøm pr. 600 mm.  
 Dette gælder både lodrette og vandrette afstandslister, omend vandrette afstandslister bør 
være større da de skal være friholdt fra vindspærren med 12 mm lodrette afstandslister. 
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