
NS3456 Dokumentasjon for forvaltning, 
drift, vedlikehold og utvikling av bygninger 

(FDVU dokumentasjon)

Standard Morgen: Høringsmøte 13.12.17
Fredrik Horjen - komiteleder



Hvorfor er NKF interessert i NS3456?

• Kommunene er Norges største byggeier og byggherre
• Eier 25 mill kvm (skoler, barnehager, sykehjem, rådhus, idrett/kultur)
• Bygger for 25 mrd kr per år
• Eier 110 000 boliger 
• Bygger 3000 nye boliger i året(mest omsorgsboliger) 
• Kjøper, bruker og bytter ut FDV-systemer
• Viktig at data blir tatt vare på i stabile strukturer





NKF v/Fredrik Horjen (komiteleder)
Standard Norge v/Bjørn Brunstad (komitesekretær)

Næringsbygg Boliger
Oslo Kommune Undervisningsbygg v/Gunnar Slinning 
Østad (leder av næringsbyggruppen)

RIF/Sweco v/ Per Arne Hodne
Helse Sør- Øst THF v/Tom D. Lybeck (Vestre Viken)
Forsvarsbygg v/ Øyvind Ola Lodten
Oslo Kommune Undervisningsbygg v/Runar Berget
Oslo Kommune Omsorgsbygg v/ Per Aronsen
RTD-Bygg og eiendom v/Espen Andersen (Fredrikstad 
Kommune)
Fagforbundet v/John Morten Riiser (Tønsberg Kommune)
RIF/Multiconsult v/Ina Grieg Eide
Helse Sør- Øst THF v/Sigmund Stikbakke

Boligprodusentenes Forening v/Morten Meyer 
(Nestleder av komiteen og leder av boliggruppen)

NITO Takst v/Tor-Gunnar Brandshaug
Norsk Teknologi/NELFO v/ Glenn Sundbakken
Norsk Byggtjeneste as v/Arne Hammerstad
Forbrukerrådet v/Jarle Vinje
Norske rørleggerbedrifters landsforening (NRL) v/Oddgeir 
Tobiassen
USBL v/Frank Vinjerui
Teknologisk Institutt v/Lena Furuberg
Byggevareindustriens Forening v/Øyvind Skarholt
NFRS v/Inger Dahl
SINTEF Byggforsk v/Steinar Nilsen 

REDAKSJON

KOMITE



Mandat
30.04.14

27 komitemøter
X arbeidsgruppemøter

X redaksjonsmøter

3,5 år

Høring 
13.12.17



Interessenter:

Hvem leverer og 
hvem bruker 
FDVU-
dokumentasjon?



Hovedgrep

• NS3451 Bygningsdelstabellen
• Nytt kapittel 1 – Generell informasjon om bygget
• Definerer 11 informasjonstyper (tegninger / modell en av disse)
• Beskriver hvordan hver bygningsdel og bygget skal dokumenteres 

med bruk av informasjonstyper og informative eksempler
• Egne anvisninger for bolig
• Ny komite settes ned for å anvende standarden på BIM-modeller



Høring 

• Ønsker forslag og tilbakemeldinger
• Det er fremdeles åpne felter – der vi ønsker inspill
• Alle kommentarer behandles av komiteen
• Alle kommentarer skal ha forslag til løsning
• Kommentarer uten forslag – behøver ikke komiteen ta hensyn til
• Dokument med link til høringsdokumentet blir sendt ut  
• Bruk høringsløsningen 



10.10.2011 , Sted, tema 9

Takk for oppmerksomheten


	NS3456 Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygninger (FDVU dokumentasjon)�
	Hvorfor er NKF interessert i NS3456?
	Lysbildenummer 3
	NKF v/Fredrik Horjen (komiteleder)�Standard Norge v/Bjørn Brunstad (komitesekretær)
	Lysbildenummer 5
	Lysbildenummer 6
	Hovedgrep
	Høring 
	Lysbildenummer 9

