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1. Innehaver av godkjenningen 
Direktehandel AS 
Flyplassvegen 22, Vigra Næringspark  
6050 Vigra  
www.byggmann.no 
 
2. Produktbeskrivelse 
2.1 Generelt 
Trehussystemet er basert på fabrikkproduserte elementer til 
yttervegger, leilighetsskillevegger, innervegger, etasje-
skillere og tak. Elementene monteres sammen til moduler i 
fabrikk eller til bygninger på byggeplass. 
 
Prinsipiell oppbygning av konstruksjonene er beskrevet i 
pkt. 2.3 – 2.9. Material- og komponentspesifikasjoner er 
angitt i tabell 1. Konstruksjonsdetaljer for trehussystemet er 
for øvrig beskrevet i «Standard konstruksjonsdetaljer for 
Byggmann trehussystemer tilhørende SINTEF Teknisk 
Godkjenning nr. 2555». Den versjonen av detaljsamlingen 
som til enhver tid er arkivert hos SINTEF utgjøre en formell 
del av godkjenningen.  
 
2.2 Godkjenningens omfang 
Godkjenningen omfatter utførelse av standard 
konstruksjonssystem med tilhørende materialer og 
komponenter som angitt i pkt. 2.3-2.7. 
 
Godkjenningen omfatter ikke innvendige overflate-
behandlinger eller vinduer og dører. Disse komponentene 
spesifiseres separat for hvert enkelt byggeprosjekt. 
Godkjenningen omfatter heller ikke kontroll av montasje på 
byggeplass eller supplerende bygningskonstruksjoner i det 
enkelte byggeprosjekt, inkludert tekniske installasjoner som 
ventilasjonsanlegg, varmeanlegg eller elektriske 
installasjoner. 
 
2.3 Yttervegger 
Fig. 1 viser prinsipiell oppbygning av ytterveggelementer, 
som er basert på bindingsverk med stendere i avstand c/c 
600 mm. Veggene utføres med stenderdimensjon 36 mm 
eller 48 mm x 198 mm eller 148 mm og varme-
isolasjonstykkelse 200 mm, alternativt med innvendig 
påfòring i tillegg og totalt 250 mm isolasjonstykkelse. 
Elementene er etasjehøye, og har lengde tilpasset hustypen.  

 
Horisontalsnitt 
 
Fig. 1 
Prinsipiell oppbygning av yttervegger. Alternativ med 
horisontal utvendig kledning og innvendig påforing. 
 
Ytterveggselementene monteres enten sammen i fabrikk til 
bygningsmoduler, eller leveres til byggeplass med utvendig 
kledning, vindsperre og vinduer montert i fabrikk. Isolasjon, 
dampsperre, innvendig kledning og ytterdører monteres da 
normalt på byggeplass, men kan alternativt monteres i 
fabrikk. Elementene kan leveres med horisontal- eller 
vertikal trekledning utvendig.  
 
2.4 Innervegger 
Fig. 2 viser prinsipiell oppbygning av innerveggelementer. 
Elementene leveres i lengder tilpasset det enkelte hus og 
med standard romhøyde på ca. 2,4 m.  
 

 
 
Fig. 2 
Prinsipiell oppbygning av innervegger.  
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Tabell 1 
Byggmann trehussystemer. Materialspesifikasjoner 

  

Material / Bygningsdel 
Spesifikasjon 
(Ikke spesifiserte materialdimensjoner skal være som angitt i produktbeskrivelse eller i 
samlingen av konstruksjonsdetaljer) 

CE-
Merking 

Trevirke til bærende 
konstruksjonsdeler 

Konstruksjonsvirke i henhold til EN 14081 og EN 338 med fasthetsklasse i henhold til beregninger for 
hvert enkelt bygg. Fuktinnhold maks 18 %. X 

Bjelkelag 

- Konstruksjonsvirke i henhold til EN 14081 og EN 338 med fasthetsklasse i henhold til beregninger 
for hvert enkelt bygg. Fuktinnhold maks 18 %. 

- BN-bjelken i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 20034. 
- Hunton I-bjelken i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 20381. 
- Masonite I-bjelke i henhold til ETA-12/0018. 

 
X 
 

X 
X 

Gulvplater Forestia Gulv sponplater i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 2280. X 

Undertak 

- 18 mm Hunton Undertak i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 2190. 
- Ampatop Aero plus kombinert undertak og vindspere i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 

20415. 
- Mataki Halotex W25 vindsperre og dampåpent undertak i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning 

nr. 20058.  

X 
X 
X 

Trinnlydplater Hunton Silencio 36 eller Hunton Silencio Thermo i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 2330. X 

Lydbøyler Rockwool Lydbøyle eller Glava Lydreduksjonsbøyle  

Varmeisolasjon 
- Glava Extrem 32 i henhold til EN 13162 med deklarert varmekonduktivitet, λd = 0,032 W/(mK). 
- Glava Proff  34 i henhold til EN 13162 med deklarert varmekonduktivitet, λd = 0,034 W/(mK) 
- Glava Økonomi 38  i henhold til EN 13162 med deklarert varmekonduktivitet, λd = 0,038 W/(mK). 

X 
X 
X 

Dampsperre Nortett Halotex dampsperre i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 20535 X 

Vindsperre 

- Siniat Vindgips GU i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 2320 
- 12 mm Hunton Asfalt Vindtett i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 2002. 
- Tyvek Vindsperre i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 2043 
- Norgips GU-X i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 2418. 

X 
X 
X 
X 

Innvendig kledning 
- Siniat GKB Scan i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 2300. 
- 12 mm Forestia sponplater klasse P4 og formaldehydklasse E1 i henhold til EN 13986. 
- Huntonit Bygningsplater i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 2038. 

X 
X 
X 

Utvendig kledning - Min. 19 mm kledningsbord klasse A i henhold til EN 15146 og TS/SN 3186 fra Standard Norge. X 

Våtrom 
- Gulvmembran: Litex Våtromsmembran i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 20503. 
- Veggmembran: Litex Membranplate i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 20006. 
Øvrige materialer og komponenter som anvendes i våtrom skal ha produkt- og miljørelaterte 
egenskaper dokumentert gjennom SINTEF Teknisk Godkjenning eller SINTEF Produktsertifikat. 

 

Mekaniske festemidler Spiker og skruer for feste av utvendig kledning skal ha tilfredsstillende korrosjonsbeskyttelse. X 

Teip Halotex Multitape og Flex tape i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 20531.  

Montasjelim 
Motek MS universal 
Motek MS Direkte 
Motek Trelim 

 

Fugemasse Motek MS40 fugemasse  

Vibrasjonsdemping Sylodyn/Sylomer® viberasjonsdempende oppleggsklosser mellom moduler montert i flere etasjer.  

Vinduer / dører Vinduer og dører er ikke en del av godkjenningen, men produktene som monteres i elementene skal 
tilfredsstille krav til varmeisolasjon og tetthet som angitt i byggteknisk forskrift (TEK).  
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2.5 Leilighetsskillevegger 
Leilighetsskillevegger utføres som dobbeltvegg-
konstruksjon bestående av to etasjehøye elementer av 
bindingsverk med trestendere, se fig. 3. Veggelementene 
har mineralullisolasjon og to lag platekledning på hver side 
av veggen. 
 

 
 
Fig. 3 
Prinsipiell oppbygning av leilighetsskillevegger. 
Dersom hver veggdel er del av en prefabrikkert modul med 
platekledning mot mellomrommet skal fri avstand mellom 
modulene være minst 50 mm.  
 
 
2.6 Etasjeskillere 
Fig. 4 – 6 viser standard oppbygning av etasjeskillere. 
Golvbjelkene kan bestå av heltre eller limtre. Ved behov 
reduseres bjelkeavstanden til mindre enn c/c 600 mm. 
Elementbredden kan variere fra 1,2 m til 3,6 m. Lengden 
tilpasses husbredden. 
 
Etasjeskillerelementene monteres enten sammen i fabrikk 
til bygningsmoduler eller leveres til byggeplass som 
sammensatt bjelkelag med undergolvsplater. Isolasjon, 
himling og golvmaterialer monteres da på byggeplass. 
Golvbjelkene dimensjoneres i henhold til Byggforskserien 
522.351 Trebjelkelag. Dimensjonering og utførelse. 
 

 
Fig. 4 
Standard oppbygning av etasjeskiller mellom rom. 

 
Fig. 5 
Standard oppbygning av etasjeskiller over kryperom. 
 
 

 
Fig. 6 
Standard oppbygning av etasjeskiller mellom ulike 
boenheter. 
 
 
2.7 Takkonstruksjoner 
Takkonstruksjonen utføres som sperretak eller med 
prefabrikkerte takstoler. Takelementer til saltak eller pulttak 
utføres som prefabrikkerte, isolerte takelementer med 
innvendig dampsperre, himlingslekter, kombinert 
vindsperre og undertak og lekter for taktekning. Alternativt 
monteres varmeisolasjon og innvendig dampsperre på 
byggeplass. Elementbredden kan variere fra 1,2 m til 3,6 m. 
Fig. 7 viser prinsipiell oppbygning. Fig. 8 viser prinsipiell 
utførelse av etasjeskiller mot kaldt loft når 
takkonstruksjonen består av takstoler montert på 
byggeplass.  
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Fig. 7 
Prinsipiell oppbygning av sperretakelementer. 
 
 

 
Fig. 8 
Utførelse av etasjeskiller mot kaldt loft i tak med takstoler. 
 
 
2.8 Moduler 
Moduler er fabrikkfremstilte seksjoner basert på 
konstruksjonene som er angitt i pkt. 2.3 – 2.6, og som kobles 
sammen til større bygninger på byggeplass. Modulene 
produseres med en største bredde på ca. 4,2 m, innvendig 
høyde fra ca. 2,4 m til ca. 3,0 m, og total høyde opp til ca. 
4,0 m. Største lengde er 12,6 m. For sammenkopling til 
nabomoduler kan modulene ha åpne langsider, evt. også 
åpne kortsider. Modulene kan leveres med ferdige våtrom. 

3. Bruksområder 
Byggmann trehussystem kan anvendes til boligbygg 
(risikoklasse 4) i brannklasse 1 med inntil 2 etasjer. Bygg i 
risikoklasse 4 med 3 etasjer kan også oppføres i brannklasse 
1 dersom hver boenhet har direkte utgang til terreng uten å 
måtte rømme via trapp eller trapperom. Se pkt. 6 for 
betingelser for bruk. 
 
Trehussystemet kan også anvendes til andre formål enn 
bolighus. Egenskapene og brannkrav må da vurderes 
spesielt i hvert enkelt tilfelle når det stilles andre krav enn 
det som gjelder for boliger. 
 
Trehussystemet kan brukes til bygninger som er 
fundamentert med gulv på grunnen, på ringmur med 
kryperom, åpen fundamentering eller underetasje/kjeller. 
 
4. Egenskaper 
4.1 Bæreevne 
Bærende veggelementer, etasjeskillere, takelementer og 
takstoler dimensjoneres spesielt for hver enkelt leveranse i 
henhold til NS-EN 1995-1-1 og NS-EN 1991-1 med 
tilhørende nasjonale tillegg for Norge. 
 
4.2 Sikkerhet ved brann 
Følgende produkter har brannteknisk klassifisering i 
henhold til EN 13501-1 og EN 13501-2 for bruk på underlag 
av mineralull og trevirke. 
- Hunton Silencio 35/Silencio Thermo E og Efl 
- Hunton Asfalt Vindtett F 
- Tyvek Fire Soft Curb B-s1,d0 
- Tyvek Soft vindsperre E 
- Tyvek Soft Xtra E 
- Tyvek UV Façade  E 
- Konstruksjonsvirke  D-s2,d0 
- Siniat GKB  A2-s1,d0 
- Glava glassull  A1 
 
4.3 Brannmotstand 
Brannmotstanden for bygningsdelene er gitt i tabell 2 og 
hjelder for bygningsdeler med stendere og bjelker av heltre. 
Brannmotstanden er bestemt basert på beregningsmetoder i 
håndboken Brandsäkra Trähus versjon 3 og NS-EN 1995-
1-2 Eurokode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner – Del 
1-2 – Brannteknisk dimensjonering. Oppgitt brannmotstand 
forutsetter den spesifiserte oppbygningen gitt i tabellen. 
 
Dimensjonerende lastkapasitet ved ulykkesgrensetilstanden 
brann etter den angitte brannmotstandstiden er oppgitt i 
tabellen. Dimensjonerende lastkapasitet ved brann for vegg 
er i tabellen gitt som maksimal sentrisk aksial belastning per 
meter vegg (kN/m). Dimensjonerende kapasitet ved brann 
for etasjeskiller og tak er gitt som bøyemoment (kNm) per 
bjelke. Brannmotstanden er gitt for ensidig 
branneksponering fra innsiden for yttervegger, fra 
undersiden for etasjeskiller/tak, og fra en side for bærende 
innervegger med mindre annet er gitt i tabellen. 
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Tabell 2.  
Brannmotstand for bygningsdeler med branncellebegrensende og/eller lastbærende egenskaper 

Bygningsdel, med kledning på branneksponert side og med isolasjon i henhold til 
tabell 1 Brannmotstand 1) 

Dimensjonerende  
last- eller momentkapasitet 

ved brann 2,3) 
Yttervegger, fig. 1 

Alt. A 

- 12 mm sponplate/trefiberplate 
- 50 + 150 mm glassull, densitet minst 15 kg/m³  
- 48 x 148 mm heltrestender, minst fasthetsklasse C18 
- 9 mm gipsplater type EH 

R 15 
EI 15 85 kN/m 4) 

Alt. B 

- 13 mm gipsplate type A 
- 150 mm glassull, densitet minst 15 kg/m³  
- 36 x 148 mm heltrestender 
- vindsperreplate/-duk 

R 15 
EI 15 Full 5) 

Alt. C 

- 2 lag 13 mm gipsplate type A 
- 150 mm glassull, densitet minst 15 kg/m³  
- 36 x 148 mm heltrestender 
- vindsperreplate/-duk 

R 30 
EI 30 Full 5) 

Innervegger, fig. 2, bærende og branncellebegrensende 

Alt. A 
- 2 lag 13 mm gipsplate type A 
- 100 mm glassull, densitet minst 15 kg/m³  
- 36 x 98 mm heltrestender 

R 30 
EI 30 Full 5) 

Innervegger, fig. 2, bærende 

Alt. A 
- 13 mm gipsplate type A 
- 100 mm glassull, densitet minst 15 kg/m³  
- 36 x 98 mm heltrestender 

R 15 Full 5, 6) 

Alt. B 
- 2 lag 13 mm gipsplate type A 
- 100 mm glassull, densitet minst 15 kg/m³  
- 36 x 98 mm heltrestender 

R 30 Full 5, 6) 

Leilighetsskillevegger, fig. 3 

Alt. A 
- 2 lag 13 mm gipsplate type A 
- 100 mm glassull, densitet minst 15 kg/m³  
- 36 x 98 mm heltrestender 

R 30 
EI 30 Full 5)  

Etasjeskiller innen samme boenhet, fig. 4, isolasjon nederst i hulrom 

Alt. A - 13 mm gipsplate type A 
- minst 100 mm glassull, minst densitet 15 kg/m³ R 15 Full 

Alt. B - 2 lag 13 mm gipsplate type A 
- minst 100 mm glassull, minst densitet 15 kg/m³ R 30 Full 

Etasjeskiller mellom ulike boenheter, fig. 6, isolasjon nederst i hulrom 

Alt. A - 2 lag 13 mm gipsplate type A 
- minst 100 mm glassull, minst densitet 15 kg/m³ 

R 30 
EI 30 Full 

Sperretakselementer, fig. 7, isolasjon nederst i hulrom 

Alt. A - 13 mm gipsplate type A 
- minst 100 mm glassull, minst densitet 15 kg/m³ 

R 15 
EI 15 Full 

Alt. B - 2 lag 13 mm gipsplate type A 
- minst 100 mm glassull, minst densitet 15 kg/m³ 

R 30 
EI 30 Full 

Etasjeskiller mot kaldt loft i tak med takstoler, fig. 8, isolasjon nederst i hulrom 

Alt. A - 13 mm gipsplate type A 
- minst 100 mm glassull, minst densitet 15 kg/m³ 

R 15 
EI 15 Full 

Alt. B - 2 lag 13 mm gipsplate type A 
- minst 100 mm glassull, minst densitet 15 kg/m³ 

R 30 
EI 30 Full 

1) Brannmotstand tilsvarende klassifisering i henhold til EN 13501-2 
2) Dimensjonerende kapasitet for bygningsdelen etter 15 og 30 minutter branneksponering. "Full" betyr at det ikke vil oppstå forkulling på 

trekonstruksjonen i løpet av branneksponeringstiden fordi platekledningen beskytter konstruksjonen. Dimensjonerende kapasitet i ordinær 
brudd- eller bruksgrense vil være dimensjonerende.  

3) Dimensjonerende kapasitet i brudd- og bruksgrense kan være dimensjonerende, og må alltid kontrolleres. 
4) Vegghøyde maks 2,4 m 
5) Vegghøyde maks 3,0 m.   

6) Tosidig branneksponering. 
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4.4 Lydisolering 
Forventet luftlydisolasjon i ferdig bygg med leilighets-
skillevegger som angitt i pkt. 3.4 er R´w  ≥ 55 dB. Forventet 
luftlydisolasjon og trinnlydisolasjon med etasjeskiller 
mellom boenheter som angitt i pkt. 3.5 er henholdsvis 
R´w ≥ 55 dB og L´n,w ≤ 53 dB.  
 
Verdiene tilfredsstiller minstekrav til lydisolasjon mellom 
boliger i henhold til veiledningen til TEK, dvs. lydklasse C 
i henhold til NS 8175 uten omgjøringstall for utvidet 
frekvensområde for lavfrekvent lyd. For å tilfredsstille 
SINTEF anbefalte krav til lydisolasjon mellom boliger må 
det gjøres supplerende tiltak, se Byggforskserien 522.511 
Lydisolerende etsjeskillere med trebjelkelag i boliger. 
Lydisolasjonen avhenger bl.a. også av montasjen av 
tekniske installasjoner, noe som må vurderes i hvert enkelt 
byggeprosjekt. 
 
4.4 Varmeisolering 
Varmegjennomgangskoeffisienten, U-verdien, for 
konstruksjoner som angitt i pkt. 2 avhenger av valgt 
isolasjonstykkelse, og bestemmes spesifikt for hver enkelt 
leveranse med referanse til anvisningene i Byggforskserien. 
Konstruksjonene leveres med U-verdier i følgende områder: 
- Yttervegger  U = 0,16 – 0,22 W/(m2K) 
- Gulv mot det fri U = 0,12 – 0,15 W/(m2K) 
- Tak   U = 0,11 – 0,14 W/(m2K) 
 
5. Miljømessige forhold 
5.1 Helse- og miljøfarlige kjemikalier 
Elementene inneholder ingen prioriterte miljøgifter, eller 
andre relevante stoffer i en mengde som vurderes som helse- 
og miljøfarlige. Prioriterte miljøgifter omfatter CMR, PBT 
og vPvB stoffer. 
 
5.2 Inneklimapåvirkning 
Elementene er bedømt å ikke avgi partikler, gasser eller 
stråling som gir negativ påvirkning på inneklimaet, eller 
som har helsemessig betydning.  
 
5.3 Avfallshåndtering/gjenbruksmuligheter 
Elementene skal sorteres som trevirke, metall, restavfall og 
andre aktuelle avfallsfraksjoner på byggeplass og ved 
avhending, og leveres til godkjent avfallsmottak for 
material- og energigjenvinning. 
 
5.4 Miljødeklarasjon 
Det er ikke utarbeidet miljødeklarasjon (EPD) for 
Byggmann Trehussystemer. 
 
6. Betingelser for bruk 
6.1 Prosjektering av bæreevne 
For hver enkelt leveranse av trehussystemet skal det 
foreligge følgende spesifikke dokumentasjon av bæreevne: 
- Statisk dimensjonering av takkonstruksjonen, inkl. 

eventuelle forsterkninger ved åpninger til takvinduer, 
takopplett ol.  

- Bestemmelse av bjelkedimensjoner i etasjeskillere i 
henhold til Byggforskserien 522.351 Trebjelkelag. 
Dimensjonering og utførelse eller SINTEF Teknisk 
Godkjenning for bjelker av limtre.  

- Statisk dimensjonering av veggelementer i henhold til 
Byggforskserien 523.251 Bindingsverk av tre i småhus. 
Dimensjonering og utførelse. 

- Dimensjonering og spesifikasjon av 
vindlastforankringer, inkludert montasjebeskrivelse. 

- Dimensjonering og spesifikasjon av eventuelle 
bærebjelker og søyler med tilhørende understøttelser 
som supplerer trehussystemets standardkonstruksjoner 
beskrevet i godkjenningen. 

 
6.2 Sikkerhet ved brann 
For hver enkelt leveranse må nødvendig brannmotstand i 
henhold til TEK være bestemt for bygningsdeler som skal 
ha bærende og/eller branncellebegrensende egenskap ved 
brann. Dimensjonerende last-/momentkapasitet ved 
ulykkesgrensetilstand brann må kontrolleres ved at 
dimensjonerende kapasiteter som angitt i pkt. 4.4 
kontrolleres mot opptredende dimensjonerende belastning. 
Valg av oppbygning gjøres ut fra behovet for 
brannmotstand. 
 
Valg av produkter for innvendige og utvendige overflater, i 
hulrom bak utvendig kledning, isolasjon, etc. må baseres på 
preaksepterte ytelser gitt i veiledningen til TEK. Ved fravik 
må brannsikkerheten dokumenteres ved brannteknisk 
analyse. Behovet for tiltak for å hindre brannspredning i 
fasaden må vurderes i hvert enkelt byggeprosjekt.  
 
Platekledning monteres i henhold til Byggforskserien 
543.204 Montering av gips- og trefiberplater på vegger og 
himlinger. 
 
Gjennomføringer og føringsveier i bygningsdeler med 
brannmotstand, samt overganger mot andre bygningsdeler, 
må utføres slik at de ikke svekker bygningsdelens 
brannmotstand. Se Byggforskserien 520.342 Branntetting 
av gjennomføringer. 
 
6.2 Prosjektering av varmeisolering 
For hver enkelt leveranse skal nødvendig varmeisolasjon 
for det aktuelle byggeprosjektet være prosjektert. 
 
6.3 Prosjektering av fundament 
Konstruksjonene i trehussystemet skal plasseres på et 
fundament som tilfredsstiller elementprodusentenes krav til 
toleranser når det gjelder dimensjoner og planhet. 
Fuktopptak i trematerialene skal hindres med en 
kapillærbrytende radonsperre. Kryperom skal være 
fuktsikret og tilrettelagt for inspeksjon i henhold til 
prinsippene i Byggforskserien 521.203 Fundamentering 
med ringmur og ventilert kryperom. 
 
6.4 Montasje 
Elementene skal monteres i henhold til byggdetaljene som 
er vist i «Standard konstruksjonsdetaljer for Byggmann 
trehussystemer tilhørende SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 
2555», og de supplerende spesifikasjonene som følger av 
beregninger og dokumentasjon for hver enkelt leveranse 
nevnt i pkt. 7.1.  
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Elementene skal forankres i henhold til beskrivelse som 
utarbeides for hvert enkelt byggeprosjekt.  
 
Elementskjøter i yttervegger skal tettes med kontinuerlig 
klemte omlegg av dampsperren innvendig og remser av 
vindsperremateriale og klemlekt utvendig som angitt i 
standard konstruksjonsdetaljer. 
 
6.5 Taktekning 
Taktekningen skal monteres så raskt som mulig etter at 
undertaket er lagt for å hindre oppfukting av elementer og 
moduler ved nedbør. 
 
6.6 Våtrom 
Våtrom skal utføres med de materialer og komponenter som 
er angitt i tabell 1, og alle konstruksjonsdetaljer skal utføres 
i henhold til spesifikasjonene som gjelder for de enkelte 
komponentene samt prinsippene som er beskrevet i 
Byggforskserien. 
 
6.7 Transport og lagring 
Ferdigproduserte elementer og moduler skal være beskyttet 
mot nedbør under lagring og transport. 
 
7. Produkt- og produksjonskontroll 
Byggmann trehussystemer produseres av Direktehandel 
AS, 6050 Vigra.  
 
Innehaver av godkjenningen er ansvarlig for 
produksjonskontrollen for å sikre at produktet blir produsert 
i henhold til de forutsetninger som er lagt til grunn for 
godkjenningen. 
 
Fabrikkfremstillingen av Byggmann elementer og moduler 
er underlagt overvåkende produksjonskontroll i henhold til 
kontrakt om SINTEF Teknisk Godkjenning. 
 
8. Grunnlag for godkjenningen 
Godkjenningen er basert på en vurdering av systemets 
konstruksjonsdetaljer og følgende anvisninger fra SINTEF: 

- Byggforskserien 522.351 Trebjelkelag. 
Dimensjonering og utførelse 

- Byggforskserien 523.251 Bindingsverk av tre i småhus. 
Dimensjonering og utførelse 

- Byggforskserien 524.305 Skillevegg mellom 
rekkehusboliger 

- Byggforskserien 471.011 U-verdier. Etasjeskillere 
- Byggforskserien 471.013 U-verdier. Tak 
- Byggforskserien 523.255 Bindingsverk av tre. 

Varmeisolering og tetting 
- SP Sveriges Tekniska Forskningsinsitut. Brandsäkra 

trähus v3, 2012 
 
9. Merking 
Ved hver leveranse av elementer og moduler skal det 
medfølge leveransedokumenter som minimum inneholder 
produsentenes navn og adresse, prosjektidentifikasjon og 
montasjespesifikasjoner for det aktuelle byggeprosjekt. 
Konstruksjonsdetaljene skal være i samsvar med detaljene i 
«Standard konstruksjonsdetaljer for Byggmann 
trehussystemer tilhørende SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 
2555». Det kan også merkes med godkjenningsmerket for 
SINTEF Teknisk Godkjenning, TG 2555. 
 

 
 

Godkjenningsmerke 
 

10. Ansvar 
Innehaver/produsent har det selvstendige produktansvar i 
henhold til gjeldende rett. Krav kan ikke fremmes overfor 
SINTEF utover det som er nevnt i NS 8402. 
 

 

 
 
 

for SINTEF  

 
Hans Boye Skogstad 

Godkjenningsleder 
 

   TG 2555 
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