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SINTEF Byggforsk bekrefter at

Hålogaland Element Bygningsmoduler
er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon i henhold til Forskrift om omsetning og dokumentasjon av
produkter til byggverk (DOK) og Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK), for de egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk
som er angitt i dette dokumentet

1. Innehaver av godkjenningen
Hålogaland Element as
8484 Risøyhamn
www.halogaland-element.no
2. Produktbeskrivelse
2.1 Generelt
Hålogaland Element Bygningsmoduler er system for
elementer for vegger, gulv og tak av trekonstruksjoner.
Elementene leveres som elementer for eneboliger, rekkehus
o.l., eller settes sammen til moduler i fabrikken.
Modulene kan leveres med maksimal bredde 4,2 m og
lengde 12 m. Innvendige standard høyder er 2,4 og 2,7 m.
Den
beskrevne
konstruksjonsoppbyggingen
og
materialbruken er prinsipielt den samme for moduler og for
prefabrikkerte elementer som monteres sammen på
byggeplass.
Godkjenningen omfatter bare utførelse av hovedbygningsdelene i modulsystemet, inkludert de tilhørende sammenføyningsdetaljene og tilslutninger til fundament.
Godkjenningen omfatter ikke supplerende komponenter og
konstruksjoner som fundamenter, vinduer og dører, trapper,
balkonger, plassbygget yttertak, tekniske installasjoner og
ventilasjonssystem. Godkjenningen omfatter heller ikke
takdetaljer som utstikk, takrenner og nedløp, som også
prosjekteres og utføres spesielt for hvert enkelt
byggeprosjekt.
2.2Konstruksjonsoppbygging
Oppbygning av modulelementene er vist i pkt. 2.3 – 2.8 og
fig. 1 – 12. Spesifikasjon av de enkelte materialer og
komponenter som inngår i konstruksjonssystemet er vist i
tabell 1. Konstruksjons- og montasjedetaljer er nærmere
beskrevet i ”Standard konstruksjonsdetaljer for
Hålogaland Element Bygningsmoduler tilhørende SINTEF
Teknisk Godkjenning 2557”. Den versjonen av
detaljsamlingen som til en hver tid er arkivert hos SINTEF
Byggforsk utgjør en formell del av godkjenningen.

Fig.1
Prinsipiell oppbygging av standard yttervegger.
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2.3 Yttervegger
Fig. 1 viser prinsipiell oppbygning av yttervegg. Isolering
og montering av dampsperre og innvendig kledning skjer i
fabrikken. Vinduer og ytterdør monteres også i fabrikken.
2.4 Skillevegger mellom moduler
Fig. 2 og 3 viser prinsipiell oppbygning av veggene.

Fig. 4 Prinsipiell oppbygging av standard innervegger.

Fig. 2
Prinsipiell oppbygging av vegger i modulskiller.

2.6 Etasjeskillere
Fig. 5 - 9 viser prinsipiell oppbygning av etasjeskillere over
fundament, mellom moduler og mot kalde loft.
Konstruksjonene er basert på gulvbjelker i avstand c/c 600
mm, med dimensjoner og spennvidder i henhold til
Byggforskserien 522.351 eller SINTEF Teknisk
Godkjenning for den aktuelle bjelketype.

Fig. 5
Prinsipiell oppbygging av etasjeskiller mot kryperom/åpen
fundamentering.

Fig. 3
Prinsipiell oppbygging av standard leilighetsskillevegger.

2.5 Skillevegger i moduler
Fig. 4 viser prinsipiell oppbygging av skillevegger mellom
rom innen en modul.
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Fig. 6
Prinsipiell oppbygging av etasjeskiller mot kjeller.

Fig. 8
Prinsipiell oppbygging av etasjeskiller mellom to moduler.
Øvre del er gulvkonstruksjon i øvre modul, nedre del er tak i
nedre modul.

Fig. 7
Prinsipiell oppbygging av bjelkelag mot annen boenhet i
underetasje.

Fig. 9
Prinsipiell oppbygging av bjelkelag mot kaldt loft.
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2.7 Tak
Takkonstruksjonen over modulene og elementene
spesifiseres spesielt for hvert enkelt prosjekt. Fig. 10 viser
prinsipiell utførelse av standard flatt tak med innvendig eller
utvendig nedløp.
Fig. 11
Oppbygging av vegg med keramiske fliser i våtrom.

Fig. 12
Eksempel på oppbygging av gulv med keramiske fliser i
våtrom.

Fig. 10
Prinsipiell oppbygging av flatt luftet tak med innvendig
nedløp.

3. Bruksområder
Elementer og moduler kan brukes til oppføring av bolighus
i inntil 3 etasjer i brannklasse 1. Modulene kan dessuten
brukes til midlertidige bygninger.

2.8 Våtrom
Vegger i våtrom kan ha kledning av baderomspanel eller
være bygget opp med OSB-plater, våtromsplater og
keramiske fliser, se fig. 11. Gulvet har undergulv av
sponplater, oppbygget fall med innstøpingsmasse eller
fallplater og vinylbelegg. Alternativt kan det legges
våtromsmembran
og
keramiske
fliser
på
innstøpingsmassen, se fig. 12.

Element- og modulsystemet kan også brukes til andre typer
bygninger, men må da prosjekteres og dokumenteres
spesielt for hver enkelt leveranse i henhold til kravene i
TEK som ikke dekkes av egenskaper og ytelser angitt i
denne godkjenningen.

Tabell 1
Materialspesifikasjoner
Material / komponent

Spesifikasjon
(Ikke angitte materialdimensjoner skal være som spesifisert i ”Standard konstruksjonsdetaljer”
eller spesifikt for hvert enkelt byggeprosjekt)

Bærende komponenter

Undergulv

- Konstruksjonsvirke i fasthetsklasse min. C18 i henhold til NS-EN 14081/NS-EN 338.
Fuktinnhold maks 18 %.
- Hunton I-bjelker i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 20381
- K-bjelker i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 2365
- Kerto LVL i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 2365
- Moelven limtre CE-merket i henhold til NS-EN 14080
- K-stender i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 2535
- Forestia taktro ekstra, CE-merket i henhold til NS-EN 13986
- OSB Sterling i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 2030
- Forestia Gulv sponplater i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 2280

Taktekning

Protan takfolie, i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 2008

Stubbeloft

Forestia 9 mm Ekstra sponplate, CE-merket i henhold til NS-EN 13986

Trevirke i vegger,
bjelkelag og tak

Undertak

(forts.)
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Tabell 1 forts.
Isolasjonsmaterialer
Varmeisolasjon
Lydisolasjon

Mineralull, CE-merket i henhold til EN 13162
- Glava proff 35 og Ekstrem 38
- Rockwool B-plate, Flexi A-plate og Flex Ekstrem 33
- Knauf Eco Blanket og Eco Batt
20 mm Stepisol, Sylomer eller Sylodyn mellomleggsplater som underlag for montasje av moduler
i flere etasjer

Sperresjikt
Dampsperre
Vindsperre
Svillemembran

Draken aldringsbestandig polyetylenfolie CE-merket i henhold til NS-EN 13984
- Vempro Vindsperre i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 20017
- Wütop DU300 vindsperre i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr.20047
- Tyvek Vindsperre i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 2043
Isola Svillemembran i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 2044

Kledninger
- Moelven Utvendig Kledning tilsvarende kvalitetsklasse 1 i SN/TS 3186
- Steni Utvendig platekledning i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 2165 og PS 0011
- Vivix fasadeplater fra Formica Group
Utvendig
- Hunton Vindtett i hehold til SINTEF Teknisk godkjenning nr. 2002
underkledning/vindsperre - Vänerply P30 kontruksjonskryssfiner i henholdt il SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 2001
- Knauf KXT 9, CE-merket i henhold til NS-EN 520
- Gyproc GTS 9, CE-merket i henhold til NS-EN 520
- Forestia Ferdigvegg, CE-merket i henhold til NS-EN 13986
- Huntonit Bygningplater i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 2038
Innvendig kledning
- Moelven trepanel, CE-merket i henhold til NS-EN 14915
- Knauf KN13 gipsplate type A, CE-merket i henhold til NS-EN 520
- Polyfloor 2000 PUR
Gulvbelegg
- Polyfloor Classic
Taktekning
- Protan takfolie i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 2008
Festemidler
Spiker og skruer i henhold til NS-EN 14592. Forbindelsesmidlene skal ha tilfredsstillende
Spiker og skruer
korrosjonsbeskyttelse. Forbindelsesmidler til utvendig bruk skal minimum være varmforsinket i
henhold til NS-EN ISO 1461, eller ha tilsvarende korrosjonsmotstand
- StarTac Floor, Combi og Power lim, Bostik AB
- Wood adhesive 700, Bostik ABW
Lim og fugemasser
- Würth MS 40 Lime- og tettemasse, Würth Norge AS
- Purlogic Felx pistolskum, Würth Norge AS
- Fibo Seal fugemasse, Fibo AS
Våtrom
Utvendig kledning

Avrettingsmasse

Conplan Eco VR i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 2126

Membran i baderom

Casco Aquastop Wetstop system i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 2162

Innvendig kledning

Fibo Tresbo Baderomspanel i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 2289
- Wirsbo rør i henhold til SINTEF Produktsertifikat nr. 0017 og 0018
- Uponor i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 20013
- Saint-Gobain støpejern avløpssystem i henhold til SINTEF Produktsertifikat nr. 1373
- Pipelife avløpsrør
Joti i henhold til SINTEF Produktsertifikat nr. 1129

Vannrør
Avløpsrør
Gulvsluk
Diverse
Materialer for
branntetting av
gjennomføringer
Taksluk

- Würth brannhemmende akryl i henhold til SP Fire Research SINTEF AA-149
- Würth rørmansjett i henhold til SP Fire Research SINTEF 030-218
- Würth gjennomføring i henhold til SP Fire Research SINTEF AA-182
Jual taksluk
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4. Egenskaper
4.1 Bæreevne
Bærende konstruksjoner beregnes i sin helhet for hvert
enkelt byggeprosjekt. Hvert individuelt element og modul
dimensjoneres i henhold til NS-EN 1995-1-1 og NS-EN
1991 med tilhørende nasjonalt tillegg NA.
Dimensjonering av vegg- og takelementer kan alternativt
foretas i henhold til Byggforskserien 523.251 og 525.814.
For ordinære småhus i én og to etasjer kan det forutsettes at
veggkonstruksjonene har tilfredsstillende vindavstivning
uten at det er behov for spesielle beregninger.
Gulvbjelkelag dimensjoneres i henhold til stivhetskravene
som angitt i Byggforskserien 522.351. For bjelker med
SINTEF Teknisk Godkjenning kan bjelkelagstabellen i
godkjenningen benyttes.
4.2 Brannmotstand
Med standard konstruksjoner og bruksområder som
beskrevet i pkt. 2 og 3 samt utførelse som angitt nedenfor
har konstruksjonene brannmotstand tilsvarende følgende
brannmotstandsklasser:
Dimensjonerende lastkapasitet ved brann kan beregnes i
hvert enkelt tilfelle, eventuelt bestemmes fra
Byggforskserien 520.322
Yttervegger
REI 30 forutsatt min. 48 x 198 mm bindingsverk
REI 60 forutsatt min. 48 x 198 mm bindingsverk,
isolasjon av Rockwool Flexi A – plate, og 2 lag
13 mm gipsplater type A innvendig
Vegger mellom moduler
REI 30 forutsatt min. 48 x 98 mm bindingsverk
Leilighetsskillevegger
REI 30 forutsatt min. 48 x 98 mm bindingsverk
REI 60 forutsatt min. 48 x 123 mm bindingsverk,
isolasjon av Rockwool Flexi A – plate, og 2 lag
13 mm gipsplater type A innvendig
Etasjeskillere mot underetasje
REI 30 forutsatt min. 48 x 198 mm gulvbjelker, isolasjon
av Rockwool Flexi A – plate
REI 60 forutsatt bjelkehøyde 250 mm, isolasjon av
Rockwool Flexi A – plate fastholdt med ståltråd
eller ståltrådnetting, og 2 lag 13 mm gipsplater
type A i himling
Etasjeskillere mot leilighet i underetasje
REI 30 forutsatt min. 48 x 198 mm gulvbjelker
REI 60 forutsatt min. 48 x 198 mm gulvbjelker, isolasjon
av Rockwool Flexi A – plate fastholdt med
ståltråd eller ståltrådnetting, og 2 lag 13 mm
gipsplater type A i himling
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Etasjeskillere mellom to moduler og mot kaldt loft
REI 30 forutsatt min. 48 x 198 mm takbjelker og
isolasjon av min. 200 mm Rockwool Flexi Aplate i bjelkelag mot kaldt loft.
REI 60

forutsatt min. 48 x 198 mm takbjelker, isolasjon
av Rockwool Flexi A – plate fastholdt med
ståltråd eller ståltrådnetting, og 2 lag 13 mm
gipsplater type A i himling

Tak med luftespalte
REI 30 forutsatt min. 48 x 223 mm takbjelker, isolasjon
av Rockwool Flexi A – plate fastholdt med
ståltråd eller ståltrådnett
REI 60 forutsatt min. 36 x 250 mm takbjelker, isolasjon
av Rockwool Flexi A – plate fastholdt med
ståltråd eller ståltrådnetting, og 2 lag 13 mm
gipsplater type A i himling
4.3 Egenskaper ved brannpåvirkning
Innvendig kledning som angitt i tabell 1 har følgende
brannteknisk klassifisering i henhold til NS-EN 13501-1:
- Spon- og trefiberplater:
D-s2,d0
- Trepanel:
D-s2,d0
- Gipsplater:
A2-s1,d0
- Baderomspanel:
D-s1,d0
4.4 Lydisolering
Med skillekonstruksjoner som vist i pkt. 2, og sammenføyning mellom moduler som angitt i "Standard
konstruksjonsdetaljer
for
Hålogaland
Element
Bygningsmodul tilhørende SINTEF Teknisk Godkjenning
2557", er forventede lydisolasjonsegenskaper som angitt i
tabell 2 for ferdige bygg. Verdiene tilfredsstiller lydklasse
C for boliger i henhold til NS 8175. Ved horisontale
leilighetsskiller mellom to moduler brukes Sylodynklosser
som dimensjoneres for hvert enkelt prosjekt.
Tabell 2
Forventet lydisolasjon i ferdige bygninger med Hålogaland
Element Bygningsmodul
Feltmålt,
Feltmålt, veid
veid
Konstruksjon
lydreduksjonstall
normalisert
R’w
trinnlydnivå
L’n,w
Etasjeskillere mot
leiligheter i
≥ 55 dB
≤ 53 dB
underetasje
Leilighetsskillevegg

≥ 55 dB

-
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4.5 Varmeisolering
U-verdi for yttervegger beregnet i henhold til NS-ISO 6946,
forutsatt isolasjon av mineralull med deklarert
varmekonduktivitet λD = 0,037 W/m2K og vindsperre av
asfaltimpregnerte trefiberplater, er følgende:
- med 36 mm x 198 mm stendere:
0,21 W/m2K
- med 48 mm x 198 mm stendere:
0,22 W/m2K
For etasjeskiller mot kryperom og mot kaldt loft og flatt tak
med innvendig nedløp er U-verdien mellom 0,14 og 0,19
W/m2K avhengig av isolasjonstykkelse, plate-materialer og
bjelketype.
4.6Bestandighet
Moduler med flatt tak har begrenset lufting av takflaten. Det
må forventes at det i perioder, avhengig av lokale
klimaforhold, kan oppstå isdannelse og stående vann på
taket som reduserer taktekningens levetid.
5. Miljømessige forhold
5.1Hels- og miljøfarlige kjemikalier
Produktene som inngår i modulen 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

Produktene som inngår i modulen er bedømt å ikke
avgi partikler, gasser eller stråling som gir negativ
påvirkning på inneklimaet, eller som har helsemessig
betydning.
5.3Påvirkning på jord og grunnvann
Utlekkingen fra produktene som inngår i modulen er
bedømt til ikke å påvirke jord og grunnvann negativt.
5.4Avfallshåndtering/gjenbruksmuligheter
Ved avhending skal elementene sorteres som trevirke,
metall, gips, restavfall og andre aktuelle avfallsfraksjoner,
og leveres til godkjent avfallsmottak der det kan
materialgjenvinnes, energigjenvinnes, deponeres og/eller
behandles som farlig avfall.
5.5Miljødeklarasjon
Det er ikke utarbeidet miljødeklarasjon (EPD) for modulen.
6. Betingelser for bruk
6.1Prosjektering av bæreevne
For hver enkelt leveranse skal det være utarbeidet statiske
beregninger og dimensjonering av modulenes bærevegger
samt takkonstruksjon, basert på relevante nyttelaster og
naturlaster i henhold til NS-EN 1991 for det aktuelle
byggverket. Beregningene skal inkludere vertikal og
horisontal kapasitet, forankring til fundament, forankring av
takkonstruksjon, bæreevne over dør- og vindusåpninger og
nødvendig sammenføyning av moduler. Etasjeskillere med
bjelker av heltre dimensjoneres i henhold til
Byggforskserien 522.351. For bjelkelag med sammensatte
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bjelker bestemmes spennvidden i henhold til relevant
SINTEF Teknisk Godkjenning eller ETA.
6.2Prosjektering av brannmotstand
For hver enkelt leveranse skal nødvendig brannmotstand for
det aktuelle byggeprosjektet være prosjektert, og eventuell
nødvendig forbedring av brannmotstanden utover det som
er angitt i pkt. 4.2 være spesifisert.
6.3 Varmeisolasjon
Der elementenes U-verdi er høyere enn kravet som er angitt
i TEK for den aktuelle bygningstypen må det utføres
omfordelings- eller varmetaps- og rammeberegning for det
enkelte hus. Angitte U-verdier i pkt. 4.5 for yttervegger,
omfatter ikke kuldebroeffekter av ekstra trevirke rundt dørog vindusåpninger etc.
6.4 Fundamenter
Fundamenter dekkes ikke av godkjenningen, men modulene
skal plasseres på fundamenter som er konstruert i henhold
til prinsippene som er vist i Byggforskserien 521.2013.
Fuktinnholdet i luftrommet under etasjeskiller over
fundamentet skal være så lavt at det gir tilstrekkelig
sikkerhet mot fuktskade. Fuktopptak i elementer og
moduler skal hindres med en fuktsperre.
6.5 Montasje generelt
Modulene skal monteres i henhold til sammenføyningsdetaljene som er angitt i "Standard konstruksjonsdetaljer for
Hålogaland Element Bygningsmoduler tilhørende SINTEF
Teknisk Godkjenning 2557", såfremt det ikke er utarbeidet
spesifikke montasjedetaljer for det enkelte byggeprosjektet.
Gjennomføring av tekniske anlegg mellom moduler,
inkludert utførelse av sjakter, skal tettes og utføres i henhold
til anvisninger som er prosjektert for hvert enkelt byggverk,
og som tar hensyn til bibehold av nødvendig brannmotstand
og lydisolasjon.
6.6 Takkonstruksjon
Takkonstruksjon over modulene skal være spesifisert
særskilt for hvert enkelt prosjekt og skal følge prinsippene
som er gitt i Byggdetaljer i 525-serien for tak med lufting.
Flate tak skal som hovedregel ha innvendig nedløp på
permanente bygninger. Midlertidige bygninger kan ha
utvendige nedløp. Takkonstruksjonen kan være en del av
modulene til øverste etasje, men forøvrig skal en tett
takkonstruksjon monteres umiddelbart etter at modulene er
montert.
6.7 Våtrom
Våtrom skal være prosjektert og utført i henhold til
prinsippene som er beskrevet i Byggforskserien og
Byggebransjens Våtromsnorm (BVN) samt SINTEF
produktsertifikater og tekniske godkjenninger for de
materialer og komponenter som inngår i våtrommet, se
tabell 1.
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6.8 Transport og lagring
Modulene skal være beskyttet mot nedbør under transport
og lagring med vanntett emballasje frem til modulene er
dekket av en tett takkonstruksjon.
7. Produkt- og produksjonskontroll
Elementer og moduler produseres av Hålogaland Element
as, 8484 Risøyhamn, Norge.
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.

9. Merking
Ved hver leveranse av modulene skal det medfølge
leveransedokumenter
som
minimum
inneholder
produsentens navn og adresse, prosjektidentifikasjon,
montasjespesifikasjoner for den enkelte leveranse, og
konstruksjonsdetaljer som minst inneholder de relevante
tegningene i ”Standard konstruksjonsdetaljer for
Hålogaland Element Bygningmoduler. tilhørende SINTEF
Teknisk Godkjenning 2557”. Det kan også merkes med
godkjenningsmerket for SINTEF Teknisk Godkjenning; TG
2557.

Fabrikkfremstillingen av produktet er underlagt overvåkende produkt- og produksjonskontroll i henhold til
kontrakt om SINTEF Teknisk Godkjenning.
8. Grunnlag for godkjenningen
Godkjenningen er basert på en vurdering av byggesystemets
konstruksjonsdetaljer med tilhørende dokumentasjon av
delmaterialenes egenskaper, og konstruksjonsegenskaper
fastlagt med referanser i følgende dokumenter:
- SINTEF Byggforsk, Byggforskserien:
- 471.010 – 013 (varmeisolasjon).
- 520.321 Brannmotstand for etasjeskillere
- 520.322 Brannmotstand for vegger
- 521.203 Fundamentering med ringmur og ventilert
kryperom
- 522.351 Trebjeleklag. Dimensjonering og utførelse
- 522.511 Lydisolerende etasjeskillere med trebjelkelag
- 524.305 Skillevegg mellom rekkehusboliger
- SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Brandsäkra
trähus 3. Stockholm 2012

TG 2557

Godkjenningsmerke

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

for SINTEF Byggforsk

Hans Boye Skogstad
Godkjenningsleder

