
Bundrammen:

...en del af naturen

Bjælkehuse

Montagevejledning: Bjælkehuse 50mm, 70mm og 92mm

Før du begynder at montere dit nye bjælkehus:
 a) Åben pakken og kontroller, at alle materialer er leveret iht. styklisten.
 b) Del materialerne op så samme bjælker og brædder ligger ved siden af hinanden.

 d) Brug vaterpas hver gang du har monteret en bjælke.

Fundament:
Som udgangspunkt er bundrammen og huset konstrueret til opførelse på et støbt fundament (rendefundament), 
men kan opstilles på punktfundamenter. Dette forudsætter, at der ikke er mere end 115-125cm mellem 
punktfundamenterne i alle retninger. Det anbefales ved brug af punktfundament at der anvendes en type, hvor der 
er støbt et L eller U-jern ned i dem, så bundrammen kan fastgøres.
Hvis du støber fundament, skal du være opmærksom på, at støbe nogle gevindjern og/eller nogle støbebånd ned 
i fundamentet, så du har mulighed for at fastgøre bundramme til fundamentet. Du kan også fastgøre bundramme 
direkte i fundament med bolte.
Husk at lave krydsmål og vater bundrammen, da det er bundrammens montage der afgøre om huset står rigtigt.
Ovenstående er med forbehold for jordbundsforholdene på stedet og Nynorm er på ingen måde ansvarlig for selve 
fundamentet eller bæreevne.

Bundrammen fastgøres. Bundrammen leveres som hovedregel i 2 forskellige dimensioner, og der er på tegningen 
angivet, hvor hhv. de kraftige strøer og de andre strøer skal placeres. Samlingen kan ske ved at skrue strøerne 
sammen med skruer (6/180*). De første bjælker (halve bjælker) skrues fast i bundrammen.

Husets sider:

Bjælkerne monteres oven på hinanden, indtil 4. til 5. række, hvorved der bliver plads til døren. 
Kontroller løbende, at der er boret hul i hjørnesamlingerne, og at de passer udfor hinanden, så du til sidst kan skyde 
de lange gevindjern ned igennem alle bjælker.

Glas vil i standard vinduer og døre være monteret i silikone, og det anbefales

på siden af dem. Derfor kan vinduer og døre monteres efter, at huset er samlet.

derfor at påføre/trække silikone rundt glaslister.

 e) Har du købt 50mm. er der ved montering af vinduer og døre ikke monteret lister 

Glas vil i standard vinduer og døre være monteret i silikone, og det anbefales
derfor at påføre/trække silikone rundt glaslister.

 f ) Har du købt 70mm. eller 92mm.  kan vinduer og døre være leveret uden lister 
på siden af dem. Derfor kan vinduer og døre monteres efter, at huset er samlet.

 c) Læs denne vejledning igennem og gennemgå alle tegningerne, inden du begynder.

bjælker, så vinduer og døre kan skrues fast til denne.
Listen lægges før vinduer og døre monteres ind i udfræsning 2x2cm, der er i 



Nu monteres døren ved at løfte den ned fra oven. De lister, der er monteret uden på døren, glider ned i bjælkerne. 
Efter døren er monteret, fortsættes med bjælker til 6. til 8. række, hvor vinduet monteres efter samme princip. 
Der fortsættes nu med bjælker op til gavlen. Bemærk at der normalt er 4-7cm luft over vinduer og døre til bjælker 
oppe over, hvilket er nødvendigt, da træhuset arbejder meget, og træet vil sætte sig. Dette hul kan proppes med 
mineraluld og bliver dækket af brædderne omkring vinduer og døre. Vinduer og døre er således monteret løst og 

Tagspær:

De medleverede gevindstænger monteres ovenfra, inden gavlene monteres helt til kip. Gavlene tilpasses endeligt 
på stedet. Det er en fordel at lave en prøvesamling af gavle og spær samt efterfølgende udskæring i gavlene på 
”jorden”, inden gavlene monteres. Når tilpasning er foretaget monteres først gavlene og spærene til sidst.

Tagbrædder, gulve og lister m.m.:

Tagbrædder (søm2,5/55*) sømmes på og gulvbrædder (dykker2,5/55*) sømmes på. Bjælkehuset er nu klar til at få 
monteret tagbeklædning. Til sidst monteres brædder rundt vinduer og døre (skrue 4/40*), sternbrædder i sider og 
vindskedebrædder i galv (søm 2,8/65*), samt evt. ”gelænder” ved veranda (skrue 5/70*).

anbefales derfor at påføre/trække silikone glaslister.
påføres silikone rundt dækningsbrædder. Glas vil i standard vinduer og døre være monteret i silikone, og det
skal ikke skrues fast, da de skal have mulighed for at ”arbejde” med bjælkerne. Når hytten har sat sig, kan der

Husets dør/vindue: I en 50mm hytte kan disse monteres til sidst. Se punkt e og f

*Montagesæt bestående af søm og skruer til montering er ekstra tilbehør og leveres ikke med som
standard. Bemærk alt træ er ubehandlet gran/fyr og skal behandles mod råd og svamp i not og fer
inden montering. Bemærk at skruer og søm ikke er rustfri.
Når huset er monteret behandles vægge udvendigt mod råd og svamp.



Isolering af tag:

Dampspær fastgøres ovenpå loftbrædderne. På dampspær sættes spær, hvor dimensionen kan variere, da det er 
afgørende, hvor meget isolering der lægges mellem spærene.

Eksempel på montage af tag
Der følger ikke materialer med byggesættet til beklædning af tag og isolering af vægge og tag

Mellem spær lægges isoleringsmateriale og tagbrædder/krydsfinerplader/lægter lægges ovenpå spær, men husk 
mellem isoleringsmateriale og tagbrædder/krydsfinerplader/lægter, skal der være ca. 4-7 cm luft.

Montage af Shingles:

Den tagklædning du har valgt lægges. Her på billederne er vist Shingles tagpap. Disse er lagt direkte på 
tagbrædderne eller krydsfinerpladerne, men det anbefales at lægge underpap først.

Skrue og søm størrelser:
Skrue 6/180: Ej rusfri 6  =  tykkelse  180  =  længde
Søm firkantet 2,5/55:  2,5 =  tykkelse  55  =  længde
Dykkere 2,5/55:  2,5  =  tykkelse  55  =  længde
Skrue 4/40: Ej rustfri 4  =  tykkelse  40  =  længde
Søm firkantet 2,8/65:  2,8  =  tykkelse  65  =  længde
Skrue firkantet 5/70:  5  =  tykkelse  70  =  længde


