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NS 3516 vil medføre 
• Hevet kompetanse og kvalitet i alle ledd 
- byggherre – prosjekterende – utførende - kontrollerende – produsenter

• Bedre samhandling og tydeligere ansvarsfordeling 

• Høyere kvalitet på ferdig sluttprodukt 

• Krav og regler som ikke er nødvendige?



Etter Toratti, 2016

Standardhierarkiet
Produkter Design Utførelse
Material-
egenskaper

Eurokoder At prosjektering
følges

Tiltenkt bruk Formelsett for 
beregninger

Monterings-
toleranser

Kontroll av 
material-
kvalitet

Sikkerhets-
faktorer

Fuktsikker 
byggeprosess

Produksjons-
toleranse

Sikrer styrke 
og stivhet 
- med gitte 
antagelser

Tetthet (?)

Fuktinnhold Akustikk (?)



Arbeidsgruppen
4 års arbeid tidkrevende og stort omfang
Støttet av Innovasjon Norge

Frode Østlund Tronrud Eiendom 
Sigurd Eide Splitkon
Per Kristian Ekeberg Norconsult 
Arnold Sagen Takstolprodusentenes forening
Harald Liven og Bård Inge Kjeldstad Moelven
Øivind Ørnevik Byggmesterforbundet
Sveinung Nesheim Sintef Byggforsk
Vivian Meløysund Standard Norge
Espen Tuveng/ Tina Sletbak-Akerø Treindustrien
Preben Aanensen og Kristine Nore Treteknisk



Innhold
NS 3516:2017 omfatter:
• plassbygde trekonstruksjoner 

prosjektert etter NS-EN 1995,
• utførelse med bruk av prefabrikkerte 

treelementer og –moduler,
• framstilling av treelementer og -

moduler der det ikke foreligger en 
produktstandard,

• permanente og midlertidige 
trekonstruksjoner.

NS 3516:2017 omfatter ikke:
• framstilling av prefabrikkerte 

trekonstruksjoner med tilhørende 
produktstandard,

• bruk av spesielle teknologier og 
innovative løsninger,

• spesifikasjon av, produksjon av og 
samsvarsvurdering for materialene 
og produktene som benyttes,

• sikkerhets- og helsemessige aspekter 
ved utførelsen eller sikkerhetskrav 
overfor tredjepart,

• kontrakts- eller ansvarsmessige
forhold for de arbeidene som 
utføres,

• brann, tetthet.



Dokumentasjon og kvalitetsstyring 
• Utførelsesklasser 1-3, 3 er strengest 

(relatert til pålitelighetsklasser)

• Produksjonsunderlag:              
Dokumenter som omfatter alle
tegninger/informasjonsmodeller, 
tekniske data og krav som er nødvendige
for utførelse av et bestemt prosjekt

• Kontroll - hva 

• Krav til kompetanse



Type kontroll og dokumentasjon



Kompetanse-hierarki
Krav til kompetanse:
– for prosjektleder
– byggeplassleder og bas
– montasjeleder for prefabrikkerte trekomponenter, treelementer og -moduler
– tømrer
– kontrolleder for intern systematisk kontroll, der aktuelt
– kontrollør for intern systematisk kontroll, der aktuelt

skal i nødvendig grad være til stede og tilgjengelige der arbeidene utføres



Fuktkontroll-
plan
Ny tilnærming til fuktoppfølging

Krav til fuktnivå fra konstruktør

Oppfølging:
• Mottak
• Lagring
• Værpåkjenning
• Sluttkontroll 



Værbeskyttelse
PL1 Ingen beskyttelse: kun i korte

perioder hvor det ikke er krav til

utseende eller andre tiltak gir

beskyttelse; 

PL2 Skjermet og ventilert

Trefuktighet < 22%

PL3 Beskyttelse med telt eller tak 

over tak:   Trefuktighet < 12%

Lagring (klaring mot terreng min.      10 

cm, god luftsirkulasjon, sperresjikt mot 

grunnen, etc.)



Fuktkontrollplan Skipet

1. Innledning

2. Prosjektets hoveddata

3. Regelverk

4. Splitkon`s organisasjon i
forhold til fuktplan

5. Grenseverdier

6. Fuktkilder

7. Fuktmøter

8. Beskyttelse av 
trekomponenter ved 
transport, lagring og 
montering

9. Fortløpende kontroll og 
ved endelig utførelse

10. Revisjon
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Forbindelser
• Regler fra Eurokode 5 kap. 10 er med 

• forboring 

• størrelse på mutter og skive

• Inntrengingsdybde

• forankringsdybde, etc.

• Korrosjon ikke omtalt à En del av prosjektering!

• Klare og gode veiledninger er utfordrende                                                                
- hver forbindelse er unik! 

15

«Forbindelser skal utføres slik at 

flatene blir plane, sammenfallende 

og får godt anlegg.»

«Konstruksjoner skal settes sammen slik at forbindelser 

ikke overbelastes. Forbindelser som er blitt skjeve, som 

har sprukket eller er dårlig tilpasset, skal erstattes..»

«Smuss og vannansamlende lommer 

i forbindelse forårsaket av 

utførelsen skal ikke forekomme.»



Toleranser
Toleransekrav må til av hensyn til:
- Bæreevne og stabilitet
- Bruksegenskaper
- Montasjeforenlighet for oppføring 

av andre komponenter



Toleranser
• Toleranseklasse 1: Eks. normale toleranser for hovedbæresystem
• Toleranseklasse 2: Eks. bærende elementer
• Toleranseklasse 3: Eks. sekundærbæresystem med strenge krav til 

overflateavvik.

Verdiene for toleranser er en blanding av empiri/skjønn og teoretiske 
betraktninger lagt til grunn i beregninger.



Geometriske 
toleranser for
tre-komponenter

Kraftig forenklet
Må være målbare
Tre måltall



Geometriske toleranser for
trekomponenter

Tabell 5 – Geometriske
monteringstoleranser for 
konstruksjonsdeler som
vegger, søyler, bjelker
og takstoler/takbjelker



Geometriske 
toleranser
Sammensatt 
byggtoleranse, 
overganger og 
forbindelser



Oppsummert - nå må vi forholde oss til

• Utførelsesklasse 1-3 (relatert til pålitelighetsklasser)

àPåvirker omfang og type kontroll  og dokumentasjon

àPåvirker krav til kompetanse på personell/arbeidere 

• Værbeskyttelsesklasse (PL1 – PL3)

• Fuktkontrollplan

• Toleranseklasse 1-3



Videre arbeid
Det arbeides med en europeisk standard på utførelse av 
trekonstruksjoner 

- Norge godt rustet med egen standard

Det jobbes med en ytterligere veiledning for valg av
utførelsesklasse



Framtida!

Gabrielle L. Gjerdset, styreleder i SiO på Kringsjå studentby Hegnhuset Utøya


