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Behovsstyrt revisjon av NS 3420.

• Nye eller revisjon av referansestandarder, som europeiske material – og 

utførelses standarder

• Nye og endringer av teknologi

• Behov av nye beskrivelsestekster innen fagområder



Hovedelementer i et anbudsdokument

• NS 3420 Beskrivelsestekster for 

bygg, anlegg og installasjoner 

beskriver hva som skal bygges/rives.

• NS 3451 fastlegger inndeling i 

bygnings- og installasjonsdeler for 

systematisering, klassifisering, 

koding av informasjon som omfatter 

de fysiske delene av bygningen og 

de tilhørende utvendige anlegg.

• NS 3450 fastsetter regler for 

redigering av og innhold i 

dokumenter som skal ligge til grunn 

for tilbud på eller avtale om utførelse 

av bygg, anlegg, installasjoner, drift 

og vedlikehold.

Sentrale standarder i et tradisjonelt anbudsdokument



NS 3420
Oppslagsverk og/ eller som grunnlag for utarbeidelse av 
prosjektbeskrivelser

• NS 3420 systemet eies og 

utvikles via Standard Norge

• Faglig innhold gjøres av fagfolk 

fra bransjen via komitearbeid

• Selges via nettbutikk 

www.standard.no

• NS 3420 database versjonen 

selges via programvare 

leverandør

http://www.standard.no/


HVA ER BEHOVET FOR NS 3420?

• NS 3420 danner postgrunnlag* for 

utarbeidelsen av poster i en 

prosjektbeskrevet  prisforespørsel

• Postgrunnlag beskriver omfanget 

av det som skal prises

• I postgrunnlag gis krav til: 

− Materialer 

− Utførelse

− Toleranser

− Prøving og kontroll

− Regler for mengdeberegning

• Standardiserer  og systematiserer 

beskrivelsestekster i et 

kodesystem

• NS3420 gjenspeiler ”normale” 

krav til utførelse av slike arbeider i 

Norge.

* Postgrunnlag = spesifikasjon av delprodukt eller ytelser



Inndeling og gyldige deler for NS 3420

NS 3420-0: Orientering, tabell 1

www.standard.no/fagomrader/bygg-anlegg-og-eiendom/ns-3420-/



NS 3420 – hierarkisk oppbygget  systemet



Fagdel NS 3420 Del C, Forberedende ytelser

Gyldige utgave, NS 3420-C: 2008

Omfatter postgrunnlag for miljøsanering, demontering, riving og hulltaking.

Standarden er under revisjon nå, har jobbet i ett år

Revisjonsgruppe sammensatt av representanter fra byggherresiden, 
entreprenører, rådgivere, kommune og Standard Norge.

Frivilling ”utbetalt” arbeid å jobbe med revisjon.

Opprinnelig planlagt ferdig revisjon mai 2017, blir mest sannsynlig flyttet til 
1.1.2017.



STANDARDISERT KODESYSTEM AV POSTGRUNNLAG 

SOM DANNER GRUNNLAG FOR DETALJBESKREVNE PRISFORESPØRSLER

NS 3420 - standardisert system



STANDARDISERTE  SPESIFIKASJONER 

NS 3420   - y) punkter

y) Spesifikasjon 
Regler, informasjon og veiledning knyttet til utfylling av postgrunnlaget  

For utfylling av etterfølgende postgrunnlag
y3.21) Angi under stikkordet Tilgjengelighet
omfang og avgrensning;
om spesielle hindringer eller andre forhold gjør stedet spesielt vanskelig tilgjengelig;
annet.
y3.32) Angi eventuelt under stikkordet Andre krav
krav til utførelsesmetode, for eksempel bruk av gravemaskin, sprengning, meisling, saging, tørr eller våt metode 

m.m.;
spesielle restriksjoner på tillatt utførelse (f.eks. i forhold til bruk av vann, begrensning av støy, om deler av 

bygningen skal opprettholde sin infrastruktur m.m.);
krav til avfallshåndtering ut over det som fremgår av offentlige forskrifter gjeldende reglerverk, så som 

gjenvinningsgradprosent, levering til et bestemt avfallsmottak, utsortering av en bestemt avfallsfraksjon m.m.; 
transportavstand i de tilfeller hvor byggherren vil styre materialene til et bestemt mottak;
spesielle krav i tillatelsen til tiltak rivingstillatelse; 
spesielle hensyn til utførelsesmetode på grunn av senere påbygging eller bruk av eksisternede konstruksjoner;
dokumentasjon som skal overleveres byggherren, for eksempel sertifikater for tømming av tanker;
arbeidstid;
rystelseskrav; 
spesielle tiltak i henhold til byggets beskaffenhet;
annet.



Gjennomgang av NS 3420 – Del C

Link til dokument under revisjon

file://localhost/Users/ArneHugoElde/OneDrive/Elde Consulting, enkeltmannsforetak/Oppdrag/BAK 2016/Foredrag Bak 2016 AHE/2016-01-13_NS 3420-C_2017 (ver. 14).docx


Innspill i den revisjonsprosessen

• Dessverre fortsatt for få beskrivelser som følger NS 3420 

• Revisjonskomiteen ønsker innspill og engasjement , jobber med å få standarden 
enda bedre, enda enklere og mer brukervennlig.

• Ser fram til at enda flere bruker Norsk Standard som grunnlag for beskrivelser, og 
dermed kan omsette en god miljøkartlegging til en god postbeskrivelse

• Ferdig 1.1.2017


