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Byggforsk

• 240 personer  Oslo/Trondheim

• Konsernområde i SINTEF

• Privat, selveid stiftelse

• Ikke styrt eller finansiert av myndigheter

• Ikke styrt av eiere

• Alt overskudd går tilbake til driften



Oppdragsforskning

• Forskningsprogrammer

• Utvikling

• Utprøving/testing
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Spesialrådgivning

• Skadeetterforskning

• Prosjektgransking

• Utredninger

Produktdokumentasjon

• Vurdering

• Testing

Byggforsk
Kunnskapsformidling

• Byggforskserien

• Byggebransjens våtromsnorm

• Andre publikasjoner

• Kurs



Oppdragsforskning

• Forskningsprogrammer

• Utvikling

• Utprøving/testing
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Spesialrådgivning

• Skadeetterforskning

• Prosjektgransking

• Utredninger

Produktdokumentasjon

• Vurdering

• Testing

• ByggforskserienHøring næringen Høring myndigheter

Betalende abonnenter



Hva er Byggforskserien?

• Ca. 800 anvisninger

• Anvisning: Vår anbefaling for et begrenset saksområde

• Oppfyller TEK

• Gyldig i hele landet

• Robuste løsninger

• Anvisningene henger sammen

• Revisjonstakt: 1 – 30 år, ca. 10 % hvert år

• Målsetting: Alltid oppdatert (uavhengig av utgivelsesdato)
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Dokumentasjon for oppfyllelse av ytelser TEK17 
§ 2-3

(1) Det skal dokumenteres at de prosjekterte løsningene og 

produktspesifikasjonene oppfyller de fastsatte ytelsene.

(TEK er ytelsesbasert. Preaksepterte ytelser, inneholder ikke dokumenterte 

løsninger.)
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Veiledningen til § 2-3:

• Det er enklest å dokumentere at ytelsene er oppfylt ved å velge 

forhåndsdokumenterte løsninger eller å prosjektere i samsvar med 

standarder.

• Forhåndsdokumenterte løsninger kan være løsninger som har sertifikat 

eller godkjenning, eller som er angitt i anvisninger fra SINTEF 

Byggforsk eller andre anerkjente kilder.
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https://www.byggforsk.no/innhold/125/byggteknisk_forskrift


Hvorfor bruke Byggforskserien?
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• Forhåndsdokumenterte løsninger som tilfredsstiller kravene i 

TEK

• Forenklet dokumentasjonsjobb i prosjektet

• Økt sikkerhet for gode og robuste bygninger



Eks krav: TEK 17

Eks § 13-12 (2)

Tak skal prosjekteres og utføres med tilstrekkelig fall og avløp slik at 

regn og smeltevann renner av. Nedbør, snøsmelting og ising skal ikke 

føre til skader på byggverket.
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Takets oppgave (Byggforsk)
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SKAL

• Holde tett mot regn og smeltevann

• Ha gode avrennings- og nedløpsforhold

• Bære opptredende snølaster, vindlaster og nyttelaster

• Isolere mot varmetap fra oppvarmede lokaler

• Isolere mot utendørs støy

• Hindre brannspredning

• Bidra til å gi bygningen en god estetisk form
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Dokumenterte løsninger
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Brann i rekkehus

• Kan spre seg raskt med stor energi

• Kalde loft med ventilert langs takfoten

• Tørt, støvete og brennbart innhold

• Overtrykk på loftet, sprer seg gjennom himling

• Personsikkerhet ofte ivaretatt (enkel rømning)

• Begrense tap av materielle verdier
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TEK 17 §11-8 Brannceller

• (2) Brannceller skal være utført slik at de forhindrer spredning av 

brann og branngasser til andre brannceller i den tiden som er 

nødvendig for rømning og redning.

Preaksepterte ytelser (Veiledning til TEK)

• I rekkehus, vertikaldelte tomannsboliger og lignende må 

branncellebegrensende vegg mellom boenhetene føres opp til 

yttertaket og ut i takfoten. Takfoten må beskyttes slik at horisontal 

brannspredning mellom loft eller oppforet tak i ulike brannceller

hindres i den forutsatte brannmotstandstiden.
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Krav TEK 17 
• (2) Mellom lave byggverk skal det være minimum 8,0 m innbyrdes 

avstand, med mindre det er truffet tiltak for å hindre spredning av 

brann mellom byggverkene i løpet av den tiden som kreves for 

rømning og redning i det andre byggverket.

• (5) Brannvegg skal prosjekteres og utføres slik at den hindrer at 

brannen sprer seg fra et byggverk til et annet, uavhengig av 

slokkeinnsatsen fra brannvesenet.
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Henvisninger i veiledning til TEK 17
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Oppbygging av Byggforskserien

• Tre delserier: Planlegging, Byggdetaljer, Byggforvaltning
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Aktuelle anvisninger i Byggforskserien
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Trekonstruksjoner

• 520.222 Bjelker av tre. Dimensjonering 

• 520.233 Søyler av tre. Dimensjonering 

• 520.238 Skivekonstruksjoner av tre 

• 522.351 Trebjelkelag. Dimensjonering og utførelse 

• 522.355 Etasjeskiller med trebjelkelag. Varmeisolering og tetting 

• 522.861 Undergolv på trebjelkelag

• 523.251 Bindingsverk av tre i småhus. Dimensjonering og utførelse 

• 523.255 Bindingsverk av tre. Varmeisolering og tetting 

• 524.213 Innervegger med trestendere

• 524.305 Skillevegg mellom rekkehusboliger 

• 525.322 Isolert, kompakt terrasse med trebjelker

• 525.324 Isolert, luftet terrasse med trebjelker

• 542.101 Stående trekledning 

• 542.102 Liggende trekledning 

• 542.645 Kledninger av ubehandlet tre 

• 543.101 Innvendig trepanel

Laster

• 471.041 Snølast på tak. Dimensjonerende laster 

• 471.043 Vindlaster på bygninger

• 471.044 Vindlaster på bygninger. Forenklet beregning av 

vindkasthastighetstrykk

• 520.241 Vindforankring og vindavstivning av småhus av tre 

• 520.243 Vindforankring og vindavstivning av lette trebygninger

Tak

• 525.101 Isolerte skrå tretak med lufting mellom vindsperre og undertak 

• 525.102 Isolerte skrå tretak med kombinert undertak og vindsperre 

• 525.106 Skrå tretak med kaldt loft 

• 525.861 Taktro av tre 

• 525.866 Undertak 

• Diverse om tekking og tekkematerialer



Aktuelle anvisninger i Byggforskserien
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570.001 Krav til produktdokumentasjon for 

omsetning og bruk av byggevarer

Anvisningen gir informasjon om egenskaper og ytelser som 
må dokumenteres for å: 

• kunne omsette en byggevare på det europeiske 
markedet

• benytte byggevaren i et byggverk i Norge

Anvisningen beskriver forskjellen på regelverket som 
gjelder for: 

• omsetning av byggevarer og 
• de tekniske kravene som stilles til å bruke dem

Anvisningen angir hvilket ansvar hver enkelt aktør har for å 
framskaffe tilstrekkelig produktdokumentasjon. 



Teknologi for et bedre samfunn


