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Standarden NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg,
anlegg og installasjoner er et standardisert system
av postgrunnlag for delprodukter og ytelser innenfor bygge- og anleggsarbeider. Formålet med
standarden er å danne grunnlaget for utarbeidelsen
av poster i en detaljbeskrevet prisforespørsel.
Standarden inneholder beskrivelse av de enkelte
delprodukters eller ytelsers omfang og prisgrunnlag, og krav til materialer, utførelse, toleranser,
prøving og kontroll. I tillegg fastsetter standarden
regler for mengdeberegning. Systemet som er
beskrevet i standarden, består av et kodesystem
som identifiserer delprodukter eller ytelser på ulike
detaljeringsnivåer. På det laveste (mest detaljerte)
nivået ligger postgrunnlag som, ferdig utfylt, gir
grunnlag for prising.
NS 3420 er tilgjengelig både i papirformat og digitalt. Man kan få tak i hele eller deler av standarden.
I tillegg til den tradisjonelle “abonnement på web”tjenesten er NS 3420 også tilgjengelig som eBok.
Det finnes dessuten fagsamlinger som inneholder
flere deler av den komplette standarden og som
er relevante for ulike fag. Databaseversjonene kan
brukes sammen med programvare for å utarbeide
blant annet beskrivelser, kalkulasjoner, prising og
oppfølging av byggesaker.
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Standarden NS 3459 Overføring av data for
beskrivelser, prisinformasjon og avregning i bygg
og anlegg ivaretar digital dataflyt av prisforespørsel
basert på poster i NS 3420 og Statens vegvesens
prosesskoder. Det betyr at brukerne kan lage en
digital beskrivelse, og sende ut prisforespørsel
elektronisk til aktuelle leverandører. Dermed
unngår man papirutskrifter og postgang.

Hva er nytt høsten 2014?
NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og
installasjoner er en av byggenæringens viktigste standarder, og 1. september utgir Standard
Norge nye og reviderte deler av standarden. I
år er det spesielt fagdelene Q – Tømrerarbeider og Z – Drift og vedlikehold, og NS 3420-1
Fellesbestemmelser som vi har brukt mye tid på
gjennomgang og revisjon av.
Ved utgivelsen i 2014 består NS 3420 av følgende deler:
1

Fellesbestemmelser

A

Etablering, drift og avvikling av bygge- eller
anleggsplass

BE

Bygningselementer

BN

Elektrotekniske systemer

BQ

Heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende
fortau

BR

Gods- og varetransportører

BS

Taubaneinstallasjoner for persontransport

BW Seksjoner av byggverk
C

Forberedende ytelser

D

Undersøkelser, registreringer og kontroll

F

Grunnarbeider – Del 1

G

Grunnarbeider – Del 2

J

Dekke- og banearbeider

K

Anleggsgartnerarbeider

L

Betongarbeider

N

Mur- og flisarbeider

P

Metallarbeider

Q

Tømrerarbeider

R

Montasje- og innredningsarbeider

S

Isolering, tetting og tekking

T

Maler- og beleggarbeider

U

Rør- og sanitærinstallasjoner

V

Ventilasjonsinstallasjoner

W

Elkraft- og teleinstallasjoner

X

Installasjon av teleteknisk utstyr

Y

Spesielle tekniske installasjoner og anlegg

Z

Drift og vedlikehold

Bedre lesbarhet av postgrunnlag
Primært for å bedre lesbarheten av poster
i beskrivelser har vi skiftet fra store til små
bokstaver i matriseteksten. Mengderegel og
enhet er plassert rett under NS 3420-koden og
-overskriften. I databasen er alle postgrunnlag
oppdatert med små bokstaver. Mange lesere av
standarder vil først merke endring i utseende på
postgrunnlag når “deres” delstandard er revidert, slik som for del Q i år.
Forenkling i beskrivelsesarbeidet
Delene BN – Elektrotekniske systemer, BW
– Seksjoner av byggverk og BE – Bygningselementer er spesielt utviklet med den hensikt å
forenkle beskrivelsesarbeidet og hjelpe til med
at “alle” poster er kommet med i beskrivelsen.
Disse delene er bygd opp i mer eller mindre
grad med variantene funksjonsbeskrivelser og
detaljspesifiserte elementer med materialkrav.
Bred deltakelse fra næringen
Rundt 150 fagfolk i ulike komiteer i regi av
Standard Norge jobber med å videreutvikle NS
3420. I arbeidet med 2014-utgaven har det deltatt i underkant av 40 fagfolk fra byggenæringen.
En viktig del av arbeidet med beskrivelsestekstene er å påse at gjeldende krav i europeiske og
internasjonale standarder blir ivaretatt og referert til i standarden.
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Endringer i 2014-utgaven
NS 3420, del 0 Orientering og del 2 Struktur
og stikkordsliste oppdateres årlig. Skal en
beskrivelse være i henhold til 2014-utgaven,
vil du i del 0 finne en oversikt over gyldige
fagdeler som inngår. Denne delen inneholder
en generell orientering om NS 3420, systemet
standarden er bygd opp etter, sammenhengen
mellom fellesbestemmelser og fagdeler, og
mellom kode og tekst. I del 0 er også redigeringsmønsteret for fagdelene forklart, bl.a.
hvordan stoffet er fordelt mellom a)-, b)-, c)-,
d)-, e)- og y)-punkter. Standarden er ordnet
hierarkisk med bestemmelser på flere nivåer
er forklart med eksempel.
I årets utgave av del 2 vil du finne en oversikt
over innholdsfortegnelsene til alle fagdelene
i NS 3420 og stikkord/søkeord for alle fagdelene.
Nedenfor er det en oversikt over hvilke øvrige
deler som er nye eller reviderte.
NS 3420– 1: Fellesbestemmelser
NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg
og installasjoner – Del 1: Fellesbestemmelser inneholder overordnede bestemmelser
og informasjon som gjelder alle de øvrige
delene av NS 3420 i relevant omfang. Bestemmelsene i del 1 gjelder for alle postgrunnlag.
I spesielle tilfeller kan det være gjort unntak
fra del 1 på et lavere nivå, f.eks. der utførelsen
er dekket av en europeisk standard. I slike
tilfeller vil reglene på det lavere nivået gjelde
foran kravene i del 1.
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Delen omfatter følgende:
¼
¼
¼
¼
¼

termer og definisjoner (punkt 3)
omfang og prisgrunnlag (punkt 4, a))
tekniske bestemmelser (punkt 4, b) til e))
mengderegler (punkt 4, x))
spesifikasjon (beskrivelsesveiledning)
(punkt 4, y))
¼ regler for utarbeidelse av poster (tillegg A)
¼ regler for avvik og toleranser (tillegg B)
¼ betegnelse på de enkelte bestanddeler i
utfylte poster (tillegg C).
NS 3420-1:2014 erstatter NS 3420-1:2012. De
viktigste endringer er:
¼ En del termer er harmonisert med NS 3450
Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg Redigering og innhold, som kom ut revidert
i 2014.
¼ Det er gjort en presisering av toleransekontroll av eget arbeid.
¼ Nytt punkt er lagt inn som merknad. Dette
er ikke et krav i standarden, men er en
nyttig informasjon ved bruk av elektronisk
overføring av prisforespørsel og tilbud ved
hjelp av NS 3459:2012. I NS 3459 er det
lagt en begrensning på antall desimaler på
to for enhetspris og seks for mengde på
grunn av elektronisk avrunding.
¼ Et nytt punkt er lagt til. Det forteller at en
prisbærende post klart og entydig skal definere det som som tas inn i posten iht. ny
versjon av NS 3450.
¼ Noen redaksjonelle endringer.

NS 3420 – BE: Bygningselementer
Denne delen av NS 3420 omfatter bygningselementer (bygningsdeler) sammensatt av flere
delprodukter, ofte fra ulike fagdeler. Inndelingen
av elementene er basert på NS 3451. Det finnes
postgrunnlag for elementer basert på funksjonskrav og postgrunnlag for elementer basert på
en detaljspesifisering av prosjekterte løsninger.
Delen kom ut fagrevidert i 2011. Årets utgivelse
er basert på at fagdelene Q, N, R, T og V er revidert etter 2011.
Det er postgrunnlag for elementer basert på en
detaljspesifisering, som må revideres ettersom
disse bygges opp med postgrunnlag hentet fra
andre fagdeler.
NS 3420 – Q: Tømrerarbeider
Del Q omfatter beskrivelsestekster for bærende
konstruksjoner av heltre, trebaserte profiler,
limtre, tømmer og massivtre (dekker/vegg/tak,
kledninger, panel og plater for gulv, vegger og
tak, og gulvbord i heltre og parkett. Tilhørende
delprodukter som dekkbord og belistning er
også med. Del Q omfatter også beskrivelsestekster for reparasjon og restaurering av trekonstruksjoner.
De viktigste endringene sammenlignet med
2009-utgaven av del Q er:
¼ Det er etablert en ny del QA Forberedende
og tilhørende arbeider for trekonstruksjoner.
¼ I denne delen finnes blant annet nytt postgrunnlag for fuktmåling i trekonstruks-
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¼

¼

¼

¼

¼

joner., som er basert på NS 3512 Måling av
fukt i trekonstruksjoner i byggefasen. Den
standarden blir tilgjengelig i vår nettbutikk
ut på høsten. Kodene for fuktbeskyttelse og
vind- og fugetetting er også lagt inn i QA,
slik at de kan anvendes for alle typer konstruksjonsmaterialer av tre (QB – QF).
Komitéen (SN/K 426) har drøftet toleransekravene i del Q. Diskusjonene har pågått
både internt i komitéen og med eksterne
prosjekterende og utførende. Konklusjonen
er at toleransekravene for bærende konstruksjoner av tre er satt til RC og PC. Det
medfører lavere krav enn normalkravene
for ferdige flater i fellesbestemmelsene
(NS 3420-1). Konsekvensen er at den
beskrivende må være bevisst på oppfølgingen med egne postgrunnlag som ivaretar
de avsluttende overflatesjiktene.
Komitéen er også av den oppfatning at
massivtre fortsatt brukes mest i mindre
prosjekter som med fordel kan funksjonsbeskrives. Postgrunnlagene i QT Massivtre
er derfor justert og i større grad blitt tilrettelagt for funksjonsbeskrivelser. Denne
løsningen hindrer ikke detaljerte beskrivelser, hvis dette er ønskelig.
QY Reparasjon og restaurering er revidert
og er nå samordnet med RY i delen NS
3420-R Montasje- og innredningsarbeider
som kom i 2013.
Totalt i del Q refereres det til 47 andre
standarder. De normative referansene er
oppdatert og standarden er ajourført i henhold til disse.
Det er gjennomført en del redaksjonelle

endringer, som i hovedsak er gjort for å
forbedre lesbarheten av innholdet.
¼ Anleggsrelaterte tømrerarbeider skiller seg
faglig fra øvrige steder i Q. Derfor er det
etablert egen bokstavkoding. Anleggsrelaterte tømrerarbeider er flyttet til QG, slik at
QF bare omfatter lafting av bygninger.
¼ Alle konstruksjonsdeler av limtre er nå
samlet under QE. Tidligere QW1 Prefabrikkerte takelementer av limtre er flyttet til
kode QE3.
NS 3420 – Z: Drift og vedlikehold
Et nytt tema som er kommet til i år er drift og
vedlikehold av utendørs idrettsanlegg – vinterdrift. Delen dekker vinterdrift av alpinanlegg,
løyper og andre områder for langrenn og skileik,
hoppbakke, utendørs isanlegg, kunstgressbaner
og ettersyn, drift og vedlikehold av utstyr for
idrettsanlegg.
Det har vært bred deltakelse av private og offentlige aktører og foreninger tilknyttet vinterdrift
og vinteraktivitet ved utarbeidelse av denne
delen.
Deltakere i arbeidet
Følgende virksomheter har deltatt i komitéarbeidet for årets utgave:
Norges Byggmesterforbund, Norsk Treteknisk
Institutt, Multiconsult AS, Tømrermester Kjetil
Eriksen AS, IEC-hus AS, Ratio Arkitekter AS,
Gyproc AS, Norgips AS, Statskraft, Bygganalyse, Hille Mellbye arkitekter, Focus Software,
Norconsult Informasjonssystemer, Veidekke,
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EBA -Entreprenørforeningen Bygg og anlegg,
Kongsberg Prosjektservice, Norsk teknologi,
Statsbygg, Lund+Slåtto Arkitekter AS, Norconsult AS, Jernbaneverket Utbygging, Vegdirektoratet, BNL, Bad, Park og Idrett, Norges
friidrettsforbund, Sandnes kommune, Norges
Fotballforbund, Tønsberg kommune, Natur- og
idrettsforvaltningen, Norges friidrettsforbund,
Multiconsult, Oslo kommune (Park og Idrett),
og Bærum kommune (Natur og Idrett), TMG
Sportsdekke AS, Skiforeningen og Drammen
kommune.
Tilgjengelige format
De ulike delene av NS 3420 tilbys både i papirutgave og som elektronisk bok. De leveres også
som enkeltkjøp eller abonnement via nettstedet
til Standard Norge, www.standard.no.
Standard Norge har gjort databaseutgaven av
NS 3420 tilgjengelig for ulike programvareleverandører som tilbyr databasen til egne
brukere. Programvareleverandørene som nå
bruker databasen, er: Focus Software AS,
Norconsult Informasjonssystemer AS, Holte AS,
Kongsberg Prosjektservice AS, Unit4 Agresso
AB, NELFO, Citec og Buildit AS.
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