
STORFORMATFLISER
FALL / TOLERANSER



FRA 15X15

1998 : NS EN ISO 10545-2 – Basert på formater med sidekant under 40 cm

VIA 30X30

TIL 60X60



160 cm

32
0 

cm

5,12 kvm

Tynnformat keramisk flis Overflate under 0,36 kvm
Ingen sidekanter over 600 mm

Tynnformat stor keramisk flis Overflate over 0,36 kvm
Ingen sidekanter over 1200 mm

Tynnformat keramisk plate Overflate over 1 kvm
Sidekanter over 1200 mm

ISO/TR 17870-1  (NBKF Faktablad 05 – 2019)

Bruker fortsatt samme toleranser i ISO 10545-2

Er det tynnformat når vi kan produsere i 12 og 20 mm? 





Hvor store fliser 
kan vi bruke på 
våtrom?

Tenk også 
transportering.

Kan dette utføres 
med BVN?



NS 3420
y1.5)
Ved strenge krav til overflateplanhet og sprang mellom fliser må 
produktgruppe vurderes slik at det ikke blir motstrid mellom 
tilvirkningstoleranser og aktuelle krav.

Det er vel toleransenivå på flisene som må vurderes.



Planhetsavvik måles fra flisoverflaten. Lokale planhetsavvik som skyldes flistypens tilvirkningstoleranse, 
regnes ikke med i fliskonstruksjonens planhetsavvik.

Merknad: Storformatfliser kan ha tilvirkningstoleranse som ligger utenfor tillatt planhetstoleranse for ferdig flislag.

NS 3420 – NH d)

• Dette betyr ikke at flisens planhetsavvik kommer i tillegg uansett!

• Flisene skal måles og være innenfor maks toleranse i NS-EN 14411 

• Har ikke flisene avvik, skal ikke flisavviket NS-EN 14411 komme i tillegg!

Avvik kan fravikes, men må avtales med byggherre



EN-ISO 10545-2 - toleranser

Overflateplanhet kan ha + 0,5 % avvik målt diagonalt
• Større flis - større avvik

Med større formater kom maks toleranse på + 2 mm i 
tillegg til 0,5%
• Større flis - mindre kan avviket være i %

Ny overflatetoleranse på høring: + 0,4 % – maks + 1,8 mm



HVORFOR MÅLES KUN PLANHETSAVVIK, HVA MED FLISSTØRRELSE ?

EN 14411 måler også:
Sidens retthet, rettvinkelhet, midtkrumming, kantkrumming 
og tykkelse



EN-ISO 10545-2 – toleranser

Fuger kan variere maks + 20 % men her kommer ikke flisens 
toleranse i tillegg.

Flislengde og bredde kan variere + 0,6 %  eller + 2 mm.

Avvik i flisstørrelsen kan derfor fort overstige maks fugeavvik.

• Bør NS 3420 endres slik at toleranseavvik på flisstørrelsen  
kommer i tillegg til  toleransen på overflateplanhet?

Ny størrelse-toleranse på høring: + 0,3 % – maks +1,5 mm



EN-ISO 10545-2 – toleranser

Hva kan vi gjøre:

Legge med større fugebredder for å kunne ta opp toleransen i flisen.

(må prosjekteres)
• Benytte monorektifiserte fliser som har bedre toleranse enn vanlig 

rektifiserte fliser og som holder seg innenfor en toleranseklasse.      



STORFORMATFLISER – lim-dekning

Ved toleranser på underlag samt på flis med krumning kan det være 
vanskelig å få god lim-dekning.

For å få så god vedheft som mulig bør flisene dobbelt-limes.
Rillene i limet skal trekkes i samme retning både på gulvflaten og på
Baksiden av flisen. 

Selv om flisene sitter godt Kan bom misforstås med akustikk som 
noen da feilaktig setter i TG 2 etter NS 3600.



NS 3420 - toleranser

Storformatfliser bør prosjekteres med PA

Tabell 1 – normalkrav til toleranser for overflater i og på bruksklare bygninger

MERKNAD 2: Kravet i fagdelen som gjelder

NS 3420 kap. NH – flisarbeider
d1) Planhetstoleranse for overflate på innervegg er PB

Type 
toleranse

Yttervegg 
(23)

Innervegg 
(24)

Dekke
(25)

Utv. 
Kledn., 

Overflate
(235)

Innv. 
Kledn., 

Overflate
(236)

Kledning
Overflate

(246)

Gulv

(255)

Himling

(256)

Retning RD RC RC RB RC
Planhet PD PC PC PB PC



PROSJEKTERING ER VIKTIG!
Ikke bruk lik horisontal-linje langs alle vegger

Det vil kunne medføre:
• For mye fall på korte strekk, 
• For lite fall på lange strekk
• Toleranseavvik på sprang der 

ulike fall møtes.

• Husk å prosjekter fall og høyder før sluk blir montert!
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BVN 34.706
Ved bruk av større fliser, kan støpe fall diagonalt.

Sett høyder i prosjekteringen.
Ved fast dusjvegg. 
Mulighet for vannansamling.



BVN 34.705

Ved valg av større fliser, 
ønsker man da å kappe opp til mindre?

Bør være mulighet for lekkasjevann og 
komme under fast dør.

Illustrasjon NBKF

God løsning også ved nedsenk.

Viktig med god kommunikasjon med kunde.



Vanskelig, men mulig å legge storformat mot 20x20 sluk.



BVN 30.100- fallkrav
HVA KAN VI GJØRE I VÅTROMSNORMEN?

Kan vi legge storformatfliser uten 
å komme i strid med toleranser i 
NS 3420?

Bør BVN endre til 1:200 i 
lekkasjedelen?
- eller tilnærme seg TEK17

Det viktigste er at utførende kan 
legge fliser uten å komme i 
konflikt med toleransekrav 
i NS 3420

Fall på minst 1:50 i nedslagsfelt
Fall på minst 1:100 i resten av rommet
Maks fall 1:25



BVN 30.100 - Pkt. 23, nedsenk 

• Min. 10 mm nedsenk
• Maks 10 mm oppkant
• 1:50 fall

Fig. 23 c - Nedsenket dusjgrube

-Høyde mellom sluk/fall og tilstøtende rom er ofte en utfordring.
- Bør BVN ha mer samsvar med TEK 17 for å spare høyde
(Kan eventuelt lage avviksskjema etter 10.200 pkt. 224)

For å oppfylle krav om trinnfri tilgang til 
dusjplassen kan kanten på dusjgruben ikke være 
høyere enn 10 mm. - tilgjengelighet



BVN 30.100 – tabell 36

Tillatt variasjonsområde for høydeforskjell 
(nivåforskjell ved kontroll av fall på gulv med 1,0 m lang rettholt/vater

BVN har større tillatt høydeforskjell enn NS 3420-PB

1:142 – 1:77
1:72 – 1:38

NS 3420 / BVN 30.100 pkt. 33, tabell 33



Alt. 1a Alt. 1b Alt. 1c

Fall på̊ minimum 1:50 Fall på̊ minimum 1:100 Fall til sluk på̊ minimum 1:100

TEK17 §13.15 Våtrom - Veiledning til 2. ledd bokstav B - (preaksepterte løsninger)

Betyr minimumskravene at toleranseavvik bare går en vei?

Både TEK 17 og BVN har ytelseskrav med minimumskrav til fall

BVN:  Fall på minst 1:50 i nedslagsfelt, Fall på minst 1:100 i resten av rommet



DiBk:

Toleranser i NS 3420 kommer i tillegg til ytelseskravene
- Intensjonen er å oppfylle funksjonskravet i TEK 17

Avvik som oppstår mellom gitt kravsnivå i prosjektering og målt utførelse må 
vurderes med bakgrunn i gitte toleranser eller de alminnelige toleranseregler 
(herunder NS 3420-serien)



• Skal vannet renne tilbake uansett i lekkasjedelen?

• Er dette en estetisk feil eller en funksjonsfeil?

Svanker på gulv

Funksjonskravet i TEK 17 § 13.15
1) Våtrom skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår skade på konstruksjoner 

og produkter på grunn av bruksvann, vannsøl, lekkasjevann og kondens.



• Dette sto også tidligere i Byggforskserien 520.008 som utgikk i 2017.

BVN 30.100 pkt. 32 – Viktige og mindre viktige avvik

Mindre avvik som ikke har noen reell eller praktisk betydning, bør aksepteres selv 
om de går ut over toleransekravene. Toleranser må ikke utnyttes slik at de gir et 
urimelig resultat for brukeren eller den utførende. 



LETTEST MED STORFORMAT ER NEDSENK OG RENNESLUK
- FOR Å SPARE HØYDE OG MED HENSYN TIL TOLERANSER 

TEK 17
MED NEDSENK OG 1-VEIS FALL MED RENNESLUK

Gir mulighet for å benytte en stor flis i dusj
REF. TEK 17 § 13.15, 2. LEDD, BOKSTAV B, PREAKSEPTERT LØSNING 1B

I LEKKASJEDELEN: LETTERE MED FALL MINDRE ENN 1:100
• Mindre sprang mellom fliser for å tilfredsstille toleransekrav i NS 3420
REF. TEK 17 § 13.15, 2. LEDD, BOKSTAV C, PREAKSEPTERT LØSNING 1B

Kan vi bruke dette i BVN?



BVN 10.200 – SKAL BVN FØLGES FULLT UT ELLER DELVIS
Tabell 21 – Eksempler på forskjellige måter å kontraktsfeste bruk av BVN

Fravike tekniske 
løsninger



BVN 10.200 – 224 
BVN følges men med enkelte fravik

Løsningen fraviker BVN 30.100 men oppfyller 
TEK 17 §13.15 – ledd 2, bokstav B, preakseptert løsning 1B 
(nedsenk og fall min. 1:100 – for å spare høyde)

I lekkasjedel benyttes : 
TEK 17 § 13.15 – ledd 2, bokstav C, preakseptert løsning 1B
(fall < 1:100, men uten motfall – for å forhindre kantsprang)

Dette gir ingen tekniske konsekvenser og oppfyller 
funksjonskravet i TEK 17 § 13.15

Bruk av preaksepterte løsninger i TEK17



HVORDAN BRUKE BVN I TEK 17

- BVN istedenfor preaksepterte ytelser i TEK 17

- Kan verifisere etter TEK 17  § 2.1 (Dokumentasjon for oppfyllelse av krav) 
som da oppfyller funksjonskravet i TEK 17 § 13.15



HVORFOR FØLGE BVN?

• BVN har dokumentasjon på konstruksjon og detaljer som oppfyller TEK.

• BVN har gode skjemaer for prosjekterende, utførende og kontroll

Forskrift til avhendingslov:
• Man slipper å borre hull dersom boligen er nylig oppført eller renovert 

og har våtromssertifikat.



Tilstandsanalyse av bolig 
NS 3600:2018 – Tabell 1A

• Svikt i vedheft ved elastisk fuge
• Skade på overflate som bom, riss, svelling, oppsprekking
• Fuktskade på overflaten
• Svertesopp registrert.
• Misfargede fuger

Overflater -
vegger og himling

Overflater - Gulv

• Symptom på avvik som svikt i vedheft ved elastisk fuge,  oppsprekking 
og riss i fuger, bom i fliser, noen defekte fliser / defekt belegg

• Svertesopp registrert.
• Ikke tilfredsstillende fall til sluk / høydeforskjell fra topp av sluk til topp 

av membran

TG 2

Kan akustikkutfordring mistolkes som bom?

Forslag: Vesentlig bom som kan resultere i skade?

Fuktskade i overflaten bør være synbare skader - kalk/saltutslag



NS 3600:2018 – Termer og definisjoner

3.5 - fagmessig utførelse
Bygget i henhold til lov, forskrift, preaksepterte eller dokumenterte faglige 
løsninger, standarder, normer, monteringsanvisninger og god håndverksmessig 
utførelse

Utførende har utfordringer med toleranser på fliser og underlag.
Sitter flisene godt er det en i utgangspunktet en god håndverksmessig utførelse!

Hva sier bransjen?



NS 3600 – TG 2 – faglige løsninger

NS 3420 NH
c1) Vedheft mellom festemasser og underlag samt mellom festemasse og flis skal være tilstrekkelig for å ta opp de 
belastninger flislaget er spesifisert for.

c1.5) Utendørs og ved stor vannbelastning (svømmebasseng-industrigulv etc.) skal det tilstrebes 100% limkontakt.

• På flater i tørre rom og i ordinære våtrom har NS 3420 ikke definert hvor stor andelen av flaten mellom flis og 
lim som skal ha full kontaktflate.

Byggforsk 740.215 pkt. 122:
• Noe hulrom under flisene utløser ikke skader så lenge limet holder flisene på plass.   

Men hvis større deler av flisarealet er uten god vedheft, betraktes det som en mangel som kan eller har 
resultert i skade.



NS 3600 – TG 2 – faglige løsninger
Norsk Byggkeramikkforening
• Hullydregistrering er alene ikke måten å vurdere om flisene har tilstrekkelig limdekning og om arbeidet er 

korrekt utført.

• I prinsippet er det kun utførelse som fører til en reel skade som kan betraktes som en mangel ikke kun lyden av 
bom

NS 3600 bør endres for å hindre økt konfliktnivå mellom utførende og 
takstmenn, som videre kan føre til flere saker.



Geir W. Sørensen

Tilstandsvurdering- Uavhengig kontroll – Prosjektering - Rådgivning Kurs

www.aktivconsult.no - gs@aktivconsult.no - (+47)906 96 285

http://www.aktivconsult.no/
mailto:gs@aktiveconsult.no
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