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Plan- og bygningsloven (PBL) 

 

Byggeteknisk forskrift (TEK)

 

NS-EN 1990+NA

Eurocode: Grunnlag for 

prosjektering av konstruksjoner

NS-EN 1992+NA

Eurocode 2: Prosjektering av 

betongkonstruksjoner 

NS-EN 13670+NA  

Utførelse av betongkonstruksjoner 

NS_EN 206+NA

Spesifikasjon, egenskaper, 

fremstilling og samsvar

NS-EN 10080 Armeringsstål -

Sveisbar armering – Del 1; 

Generelle krav

Pr. EN 10138  

Spennarmering 

NS-EN 13369

Allmenne regler for 

prefabrikkerte elementer

NS 3420 (revideres årlig)

Fellesbestemmelser og 

beskrivelsestekster

Produkt og prøvestandarder

 

 Produkt og prøvestandarder

 

Produkt og prøvestandarder

 

Produkt og prøvestandarder

 

Forskrift om byggesak 

(byggesaksforskriften)

 

NS-EN 1991+NA

Eurocode 1: Laster på konstruksjoner
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saltvann

innlandet kyst-strøk, sjøvann

XC: Karbonatisering

XD: Avisningssalt

XS: Salt

XF: Frost

XA: Kjemikalier



5



6



7



186642 8

Krav til nominell overdekning: 



9



▪

▪

▪

















▪

▪

▪

▪



19

8 Støping



B35M40

Synk 20 cm
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L3Plasstøpt betong
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Parkeringshusbelegg m/ ekstra membran
Beskrivelse Produkt kg Densitet mm

Priming 0,3

Membran 1,5 1,1 1,36

Slitelag 1,4 1,35 1,04

Sand 3,5 2,67 1,31

Topcoat 0,9 1,45 0,62

TOTAL 4,33
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6.1  FDV-dokumentasjon

Vedlikehold dreier seg om å oppbevare og følge FDV-dokumentasjon. Ved overtakelse av et byggverk, stilles det krav til 

fremlegging av FDV-dokumentasjon i TEK17 /6.1/:

Ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende skal, innenfor sitt ansvarsområde, framlegge for ansvarlig søker 

nødvendig dokumentasjon som grunnlag for hvordan igangsetting, forvaltning, drift og vedlikehold av byggverk, tekniske 

installasjoner og anlegg skal utføres på tilfredsstillende måte.

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. §21-10. /6.5/ FDV-dokumentasjon er en forutsetning for ferdigattest:

Ved ferdigattest skal det, fra tiltakshavers eller de ansvarlige foretaks side, foreligge tilstrekkelig dokumentasjon over 

byggverkets, herunder byggeproduktenes egenskaper som grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold av bygget.

FDV-dokumentasjon går ofte tapt, det må sørges for å oppbevare denne på en sikker måte. Dette er eiers ansvar.

Viktig dokumentasjon med tanke på bestandighet i parkeringshus er:

• Som bygget-tegninger

• Statiske beregninger

• Produktblader med vedlikeholds- og inspeksjonsrutiner



Sjekkliste FDV veiledning til TEK 10



6.2  Vedlikeholds og inspeksjonsrutiner




