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BYGGEPROSESSEN FOR EN TOMANNSBOLIG 
LEVERT SOM MODULBYGG

Moderne bygging i fabrikk
Profesjonell planlegging og avansert produksjon gjør det mulig å bygge moderne bygg til fornuftige
priser.
Modulene til boligene ferdigstilles på fabrikk. Dette sikrer god kontroll av byggeprosessen i tørre
lokaler. Alle byggfagene som rørlegger, elektriker, flislegger og maler utføres også på fabrikken.

Kort byggetid på byggeplassen
På byggeplassen heises modulene på plass og monteres sammen. Montering av yttertaket blir utført fagmessige 
og i løpet av noen få dager.
Sammenkobling av elektro og rør samt påkobling av vann/avløp og strøm skjer samtidig. Boligen er vanligvis klar 
til innflytting etter seks til åtte arbeidsdager etter monteringen har startet på byggeplass.

Parallell bygging
Tomten klargjøres og fundamenter bygges samtidig som modulene produseres i fabrikken. Dette er med på å 
redusere byggetiden vesentlig.

Produktutvikling
Vi har egen stab med dyktige arkitekter og konstruktører som i fellesskap finner frem til optimale løsninger på det 
teknisk og innen planløsninger og utforming. Kontinuerlig produktutvikling er en selvfølge hos oss.

Produksjon skjer under kontrollerte forhold i våre lyse og trivelige fabrikker.
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Det benyttes kvalitetsprodukter i hele byggeprosessen. Tak og gulv-bjelkelag bygges med splittet limtre.

Et bjelkelag klar for isolering.
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Alle sammenføyninger skjer med skruer for en mer stabil konstruksjon.

Bjelkelagene monteres i jigger for størst mulig nøyaktighet.
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Ferdig isolert takmodul klar for montering av takplater

Alle rør blir montert skjult i bjelkelagene
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Skjult «Rør i rør» systemet er selvfølgelig standard.

Ventilasjonskanaler legges skjult i bjelkelag og vegger.
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Takplater montert på takbjelkelag, med skjult el-installasjon

Gulvmodulen klar for montering av vegger og tak.
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Ferdig takmodul montert på yttervegger

Takelementet leveres med “tett” tak og gangplattform for å lette monteringsarbeid av yttertak.
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Innredningsarbeid på moduler foregår i fabrikken Innredningsarbeid på moduler foregår i fabrikken

Ytterdører montert med beslag og lister
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Flytsparkel på våtrom, klar for fliser

Montering av innerdører
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Prefabrikkering av vindusforinger

Montering av vindusforinger
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Samtidig som boligene blir produsert på fabrikken blir tomt og grunnmur klargjort på byggeplassen

De plasstøpte grunnmurene danner en ventilert krypkjeller under boligene. Impregnerte
sviller boltes til grunnmur og danner opplegg for modulene.
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Modulene pakkes i folie for å unngå smuss og skitt under transport.

Opplasting av moduler på trailere skjer trygt og kontrollert med store trucker
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Klar for avgang fra fabrikken med følgebil. 

En tomannsbolig fra Byggmann på vei til byggeplassen.
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Mobilkranen klar til å plassere modulene trygt på grunnmuren

Boligen er i ferd med å ta form
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Yttertaket monteres med prefabrikkerte takstoler og gavlvegger.

Bilde fra en ferdig montert tomannsbolig
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Møblert stue i en av våre tomannsboliger

Vi kan levere boligene møblert og gjerne helt klar til bruk.
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Bad leveres ferdig med hvitevarer klar for bruk. Her med standard flisvalg og varmekabler. 

Inngangsparti med trapp og rullestol rampe
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SINTEF overvåker intern produksjonskontroll ved inspeksjon på produksjonsstedet. I tillegg blir produktene med 
jevne mellomrom testet i SINTEF laboratorier eller i andre akkrediterte laboratorier.

Godkjenningen
Våre produkter er produsert i henhold til vår SINTEF godkjenning.
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BYGG SMARTERE MED MODULER

VI KAN LEVERE ENEBOLIGER, REKKEHUS,
TOMANNSBOLIGER OG FLERMANNSBOLIGER

• Tørt bygg raskt og effektivt

• Kvalitetsboliger produsert under tak

• Kort byggetid på byggeplassen


