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De fleste bygninger har lang bruksfase og påfører dermed 
byggeier betydelige kostnader i form av renhold, reparasjon, 
vedlikehold og ev. ombygging. Noen produkter krever spesielle 
rengjørings- og vedlikeholdsprosedyrer, og informasjon må være 
tilgjengelig, også når bygget skifter eier eller driftsansvarlig. 
FDV-dokumentasjonen skal bestå av den informasjon som er 
nødvendig for å kunne drifte og vedlikeholde bygningen.

Hvem skaffer dokumentasjon?
ansvarlig søker skal dokumentere prosjektering og utførelse og 
besørge nødvendig ’som bygget’-dokumentasjon samt relevant 
DV-instruks for materialer og produkter der dette er nødvendig. 
Dette er iht. Sak 10 § 8-2 en forutsetning for å få ferdig attest. 
men dokumentasjonsmengden skal tilpasses brukerens behov. 
Papirmengden eller dokumentasjonsnivået skal ikke være større 
enn nødvendig, da mister brukeren oversikten. Brukeren kan være 
beboer, renholder, vaktmester, ev. håndverkere som skal besørge 
vedlikehold eller ombygging. 

Det er nå mer og mer vanlig å levere fdv-dokumentasjon 
elektronisk, mens den tidligere ble det overlevert i permer. For 
store bygg kan det bli mye dokumentasjon. Ofte ble ikke denne 
informasjonen ajourført når det ble gjort endringer eller ved like-
hold, og den ble dermed lite nyttig for fremtidig drift av bygget. 
Fremtidens måte å lagre dokumentasjon om byggverk (Bim *) vil 
gjøre informasjonsflyten enklere og kunne inneholde material-
opplysninger som f.eks. produktdatablad, HmS faktablad, monte-
ringsveiledninger m.v. – informasjon som alle leverandører nå 
har gjort tilgjengelig på internett. 

Hva slags dokumentasjon?
informasjonen må organiseres logisk, slik at det er enkelt å lete 
seg frem. Behovet er vidt forskjellig ved f.eks. bygging av et 
sykehus kontra bygging av en vanlig enebolig. 

Det skilles mellom to typer dokumentasjon; ’som bygget’-
dokumentasjon og drift- og vedlikeholdsdokumentasjon (DV-
instrukser). 

’SOm ByGGet’-DOkumeNtaSJON
Dette er en type informasjon som ansvarlig foretak skal påse at 
foreligger ved ferdigattest. (PBl § 21-10, 2 ledd). Det står ikke i 
klartekst hvordan den skal avleveres eller oppbevares. 

Det praktiseres mye unødvendig informasjonsinnhenting. Her 
bør man tenke mer på hvilken informasjon som senere vil bli 
etterspurt og som derfor bør følge bygget. 

kommunene har i dag ikke byggesaksarkiver med opplysninger 
på detaljnivå om oppførte bygg. 
Nyttig ’som bygget’-dokumentasjon kan være  

• plan- og detaljtegninger 
• materialbruk 
• beskrivelse av tekniske anlegg 
• helse-og miljødokumentasjon  
• energiberegninger

ansvar l ig foretak, prosjekterende og 
entreprenører ber mater ial leverandørene  
om å levere FDV-dokumentasjon . 
Hva kreves?

* B im – ’ bygn ings i n fo rmas jonsmode l le r i ng ’  –  d i g i ta le  1 : 1 -mode l le r  av  bygg .  B im  beny t tes  i  p lan legg ing ,  p ros jek te r i ng  og  bygg ing  f rem t i l 
e t  g runn lag  fo r  FDV-dokumentas jon ,  De t  anbe fa les  å  beny t te  p rog ramvare  fo r  u tveks l i ng  av  B im g jennom åpne ,  s tanda rd i se r te  f i l fo rmater 
s l i k  som iFC og  j obbe  e t te r  re tn i ngs l i n jene  i  bu i l d i ngSmaRt .  Nå r  man p ros jek te re r  med B im ,  v i l  man kon t i nuer l i g  t i l f ø re  mode l len  ny 
i n fo rmas jon ,  fo r  t i l  s l u t t  å  kunne hen te  u t  tegn inger  og  spes i f i kas joner .

teks t :  a r ne  Nes je ,  S iNteF Bygg fo rsk ,  
sek re ta r ia t s leder  Byggkeramikk  fo ren ingen

i l l us t r . :  yay m ic ro ,  m+b , 
 Byggkeramikk fo ren ingen , 

Flislagte flater: 

FDV-DOKUMENTASJON
Materialleverandørenes ansvar 

Myndighetskrav
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en beskrivelse med detaljløsninger og material oversikt vil 
komme til nytte hvis det senere skal gjøres reparasjoner el-
ler utbedringer. Hvis noe for eksempel skal etterinstalleres i et 
våtrom, må man vite hvor det ligger varmekabler, hvilke effekt 
som er montert, hvilke type membran som er brukt og hvor den 
ligger. Slike opplysninger må følge bygget, og informasjonen må 
oppgraderes når det foretas endringer. 

DRiFt OG VeDlikeHOlDSDOkumeNtaSJON
DV-dokumentasjon skal foreligge på de installasjoner og byg-
ningsdeler som er utsatt for kjemiske eller fysiske påkjenninger 
som medfører renhold, ettersyn, vedlikehold, utskifting m.m.

Det skal ikke leveres DV-instruks for produkter og kompo-
nenter skjult inne i en konstruksjon, som f.eks. bygningsplater, 
membraner, lim eller støpemasser. For overflateprodukter som 
er så robuste og enkle å rengjøre og vedlikeholde at det er 
innlysende hvordan det skal gjøres, trengs heller ikke detaljerte 
beskrivelser. For produkttyper som er ømfintlige for påkjenninger 
og krever spesielle rengjøringsrutiner eller pleieprodukter er det 
derimot viktig at dette framgår i DV-dokumentasjonen. For noen 
produkttyper kan det være aktuelt å levere informasjon om antatt 
levetid/brukstid, reparasjons- eller utskiftingsveiledninger. 

FDV-dokumentasjon  
for materialer i fliskonstruksjoner
Det skilles altså mellom to typer informasjon; ’som bygget’-
dokumentasjon og DV-dokumentasjon. Førstnevnte er utdrag av 
prosjekteringsmaterialet som forteller hva som er bygget, noe 
som vil komme til nytte i bruksfasen, ved vedlikehold eller om-
bygging. DV-dokumentasjon er ’bruksveiledninger’ for nødvendig 
drift og vedlikehold, f.eks. renholdsprosedyrer. 

DV-dokumentasjon skal være enkel å finne frem i og enkel 
å forstå (også for ikke-eksperter). lange instrukser blir sjelden 
lest. informasjonen må være praktisk, men presis vedr. bruksbe-
tingelsene. F.eks. er rengjøring av marmor flis i våtrom forskjellig 
fra renholdsprosedyrer for fliser i et svømmeanlegg. Det er også 
nyttig å ha henvisninger til hvor man kan finne utfyllende infor-
masjon på riktig detaljnivå, f.eks. på leverandørenes hjemmesider. 
Generelt skal det for byggevarer dokumenteres følgende:

Produktbeskrivelse 
•  tilstrekkelig opplysninger til å anskaffe tilsvarende vare 
• antatt levetid/brukstid 
• fuktbestandighet

anvisninger for drift og vedlikehold 
• rengjøring og rengjøringsmetoder 
• ettersyn/kontroll 
• vedlikeholdsinstruks og -intervall 
• forutsetninger for installasjon/bruk, samt ev. garantivilkår

teknisk service 
• produsent/leverandør

PRODuktDOkumeNtaSJON FOR eN FliSlaGt kONStRukSJON:
tabell 1 på neste side viser hvilken informasjon som bør leveres, 
fordelt på ’som bygget’-dokumentasjon og DV-dokumentasjon. 

Lov- og forskriftskrav:
Plan og bygningsloven PBl § 21-10, 2 ledd:  
Sluttkontroll og ferdigattest:
Ved ferdigattest skal det fra tiltakshavers eller ansvarlig foretak 
foreligge tilstrekkelig dokumentasjon over byggverkets, herunder 
byggeproduktenes, egenskaper som grunnlag for forvaltning, drift 
og vedlikehold av bygget. Departementet kan gi forskrift om 
innhold, avlevering og oppbevaring av slik dokumentasjon.

tek10 § 4.1 omhandler hvor FVD-ansvaret ligger:
ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende skal, innenfor 
sitt ansvarsområde, framlegge for ansvarlig søker nødvendig 
dokumentasjon som grunnlag for hvordan igangsetting, forvalt-
ning, drift og vedlikehold av byggverk, tekniske installasjoner og 
anlegg skal utføres på tilfredsstillende måte. 
(2) i tilfeller der slik dokumentasjon åpenbart er overflødig, 
bortfaller kravet.
NB: materialer som er skjult i en permanent bygningsdel som ikke 
utsettes for ytre påkjenninger har ikke krav om DV-instruks iht. 
tek § 10. 4.1 

VeileDNiNGeN til tek 10
Veiledningen skiller mellom ulike bygningskategorier, f.eks. 
boliger og andre bygg. Det gis føring for FDV-dokumentasjon for 

Fo r  p roduk te r  som b l i r  skju l t  i  en  kons t r uks j on  f . eks .  s t øpemasser , 
membraner ,  kab le r  m .v .  leveres  de t  kun  ’ som bygge t ’ -dokumen-
tas j on .  Hv i s  noe  fo r  eksempe l  ska l  e t te r i n s ta l le res  i  e t  vå t rom , 
må man v i te  hvo r  de t  l i gger  va rmekab le r ,  hv i l ken  e f f ek t  som er 
mon te r t ,  hv i l ke  t ype  membran  som er  b ruk t  og  hvo r  den  l i gger

Fo r  f l i s f la te r  som k rever  spes i e l l  omtanke  ved  reng jø r i ng  ( som 
f . eks .  marmor f l i se r  e l le r  r u l les te i nsmosa i kk  på  bade t )  ska l  de t 
leveres  renho lds-  og  ved l i keho lds i ns t r ukser
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Leverandørens logo   
 
DV - dokumentasjon for leveranser av keramiske fliser inkl. fuger 
(Byggkeramikkforeningens mal for FDV- dokumentasjon for flislagte overflater.   
 
Leverandør av 
materialer: 
 

Firma: 
 

Adresse: 
 

Tlf/ e-post: 
 

Kontaktperson: 
 

Byggesak/ 
Adresse/  

Bygning Romtype/ areal: Etasje Annet 

 
Egenskapsdeklarasjon fliser og fuger: ("Som- bygget" dokumentasjon)  
 
Flisprodukt Fabrikat:  Serie/ Farge Typebetegnelse: Dimensjon: 

• Vannopptaksklasse  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
• Sklisikkerhetsklasse (golv)  
• Slitasjestyrke  
• Annet, eks kjemisk 

bestandighet, 
frostbestandighet mm  

Fugemassetype:
   

Fabrikat: Typebetegnelse: Farge: 

Elastisk 
fugemasse:  

Fabrikat: Typebetegnelse: Farge: 

Profiler/ detaljer:   
Annet  
 
Drift og vedlikeholds instruks: 
Pleie- og rengjøringsinstrukser: 
Byggrenhold/ 
førstegangsbehandling  
    

Info om forhold ved sluttrengjøring og ferdigstilling. 
Henvisning til ... 
 

Renhold Renholdsmetoder. Produkter der det kreves spesiell 
rengjøringsteknikker må dette framgå. Bruk evt. 
referanser til web-sider. 

Vedlikehold og pleie Fliser og fuger: Info om nødvendige 
vedlikeholdsrutiner, flekkfjerning m.m Produkter der 
det kreves spesiell rengjøringsteknikker må dette 
framgå. Bruk evt. henvisning til web-sider. 

 
 
 Supplerende tekst/ bilder e.l. 

Skjema fo r  ’ som bygge t ’ -  og  DV-dokumen tas j on  fo r  ma te r ia le r  som inngå r  i  f l i s lag te  kons t r uks j oner .  Den  enke l te  leverandø r  b i d ra r  med 
i n fo rmas jon  om s i ne  p roduk te r ,  og  ansva r l i g  fo re ta k  ang i r  hvo r  i  bygn i ngen  de  u l i ke  mate r ia lene  e r  beny t te t
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Produktgruppe: ’Som bygget’-dokumentasjon DV- dokumentasjon 
Se skjema

Referanse i boken 
alt om flislegging

Fliser (mosaikk) Fabrikk, serie, typebetegnelse, fargekode, dimensjon (iht. NS-eN 14411)
Fuktegenskaper
Sklisikkerhet
Slitasjestyrke (f.eks. Pei-klasse)

Renholdsmetode

Pleie og vedlikehold 
evt. reparasjon av flis

kap12.2.3

kap. 12.3.2

Fugemasser Fabrikk, typebetegnelse (f.eks. CG1 iht. NS – eN 13888), farge Renholdsmetode 
Rensing
ettersyn/utskifting

kap12.2.4

kap12.3.1

lim Fabrikk, typebetegnelse (f.eks. NS-eN 12004 ) ingen 

membraner Fabrikk, typebetegnelse. teknisk dokumentasjon f.eks. teknisk god-
kjenning e.l. (hvis våtrom),

ingen kap. 12.3.2

elastiske fugemasser Fabrikk, farge, klassebenevnelse (f.eks. 20 lm) iht. NS- eN iSO 11600) 
miljødokumentasjon: emisjonsdata

Renholdsmetode
Rensing
ettersyn/utskifting

kap. 12.3.3

Støp/ avrettingsmasser Fabrikk, typebetegnelse (f.eks. NS-eN 12004 ) ingen 

Bygningsplater Fabrikk, typebetegnelse, tykkelse, teknisk dokumentasjon f.eks. 
teknisk godkjenning e.l. Sd-tall (hvis våtrom), fuktegenskaper, evt. 
branndok.

ingen 

Sluk/ renner/ avløp Fabrikk, typebetegnelse, størrelse/kapasitet
evt. jordingsinfo

Vedlikeholdsinstruks/ 
Renholdsprosedyrer

Glassbyggestein Fabrikk, typebetegnelse iht. eN 12725
u-verdi, brannklasse, lydklasse

Renholdsmetode
utskifting av stein

Nødvend ig  dokumen tas j on  fo r  u l i ke  p roduk tg rupper 

produkter/overflater i boliger som skal rengjøres og vedlikehol-
des samt betjening og servicebehov for tekniske installasjoner. 
Også generelle anvisninger for bruk av boligen skal overleveres i 
form av bolig-/bruksmappe. 

For ’andre bygg’ er lista med FDV-dokumentasjon lengre og 
inneholder både ’som bygget’-dokumenter og DV- instrukser. 

Også her gjelder det overordnete prinsippet at dokumentene 
må være relevante. 
Se http://byggeregler.be.no/dxp/content/tekniskekrav/kap-04/1/

Materialleverandørens skriftlige DV-leveranse
BkF har laget et skjema for ’som bygget’- og DV- dokumentasjon 
for materialer som inngår i flislagte konstruksjoner – se motstå-
ende side. 

informasjon kan gjøres mer omfattende om ønskelig, f.eks. de-
taljerte renholdsprosedyrer på ulike underlag. men informasjonen 
må ikke bli for omstendelig eller inneholde unødig informasjon. 

Hensikten med skjemaet er at den enkelte leverandør bidrar 
med informasjon om sine produkter, mens ansvarlig foretak sup-
plerer med hvor i bygget de ulike materialene er benyttet. 

Referanser: 
• Plan og bygningsloven PBl
• teknisk forskrift tek 10
• Veiledning til tek 10
• Om FDV-dokumentasjon, notat no. 23.010 fra Byggtjeneste aS.
• Brev om FDV-dokumentasjon fra tetzchner & CO av 16.12.2011
• Boka alt om Flislegging, SiNteF Byggforsk 2011 og BkF 

MURMØRTEL M5

www.forsand-sandkompani.no post@forsand-sandkompani.no Tlf: 5170 0670  Fax: 5170 0671

- ALLE TYPER FERDIGMØRTEL

KVALITETSMØRTEL
MURMØRTEL M5 
Farge: Koksgrå. Mørtelen er tilpasset 
teglets farge og vannoppsug.

Prosjekt: Oljedirektoratet, Stavanger w
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- Valgt av fagfolk!




