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Sammendrag 

Tittelen på oppgaven: Kritisk vurdering av NS 3420 – BE:2008.  

Standard Norge kom i 2008 ut med en ny del til beskrivelsesstandarden, på initiativ fra 

byggebransjen. Den skal beskrive hele bygningselementer i motsetning til å beskrive hvert 

sjikt separat, som er den tradisjonelle beskrivelsesmåten. Standarddelen ble utgitt som et 

pilotprosjekt og var derfor ikke komplett, i tillegg har det blitt oppdaget en del andre 

svakheter ved bruk. Et revisjonsarbeid er derfor påbegynt, og ny utgave skal komme høsten 

2010. Dette danner utgangspunkt for problemstillingen: 

 Vi skal gi en kritisk vurdering av NS 3420 – BE: 2008. Positive og negative sider skal trekkes 

fram med hensyn på brukervennlighet (for både den beskrivende og den utførende), 

kompatibilitet mellom fagdelen NS 3420 og elementdelen, og egnethet til navngiving av 

bygningselementer i BIM – modeller. Vi skal gi forslag til forbedringsalternativer til eventuelle 

svakheter og sammenlikne disse med det revisjonsarbeidet Standard Norge foreløpig har gjort. 

Eget teori -, registrering - og analysearbeid, intervjuer av personer med relevant faglig 

kompetanse, samt diverse kilder, er grunnlaget for oppgavens innhold. I tillegg har diverse 

standarder og dataprogrammer blitt benyttet (NS 3420 – BE:2008, NS 3420 fagdelen, NS 3451, 

Holte Byggsafe sin kalkulasjonsnøkkel og SmartKalk). Arbeidet har ført fram til konklusjonen: 

Det må gjøres endringer i NS 3420 – BE:2008, for at den skal fungere tilfredsstillende som 

beskrivelsesverktøy for både beskrivende og utførende. Det viste seg at brukerne etterlyste en 

mer detaljert elementstandard, slik at flere elementer kan beskrives. BE - standarden er ikke 

kompatibel med NS 3420 fagdelen, fordi matrisene i de to standarddelene gir ulike 

valgalternativer. Revisjonsarbeidet som er gjort løser imidlertid dette problemet. I teorien 

passer elementstandarden til navngiving av bygningselementer i BIM – modeller, men 

standarden må bli komplett før man kan se hvor godt den egner seg. Gruppen har fremlagt 

flere forslag til nytt kodeoppsett. Et av forslagene er konkludert som det beste alternativet og 

har blitt sammenliknet med revisjonskomiteens forslag. Etter sammenlikningen mener 

fortsatt gruppen at deres eget kodeoppsett er best. Ved oppbygging av en standard går det an 

å kombinere noe av revisjonsarbeidet med gruppens forslag. For eksempel ved å bruke 

samme postgrunnlag, men med andre henvisninger.     
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1. Innledning 

1.1 Introduksjon 

For at leseren lettere skal kunne orientere seg i oppaven, vil dette avsnittet forklare 

rapportens oppbygging og litt om innholdet i de ulike kapitlene. 

Kapittel 1: Innledning 

1.1 Introduksjon, fungerer som en slags veiledning til hvordan oppgaven bør leses og klargjør 

inndeling samt innhold. Deretter følger problemstillingen (avsnitt 1.2). Denne oppsummerer i 

få setninger hva som er hovedmålet med arbeidet. Avsnitt 1.3 Bakgrunn, gir informasjon om 

hva slags gevinst gjennomføringen av oppgaven vil gi, både for samfunnet og for 

prosjektdeltakerne.  

Kapittel 2: Informasjon for forståelse av oppgaven 

Dette kapittelet gir kunnskap og forklaringer til kilder, terminologier og begreper som brukes i 

oppgaven. Slik får leseren en bredere forståelse for arbeidet som har blitt utført.  

Kapittel 3: Teori og fremgangsmåte 

3.1 Avgrensing av oppgave, forteller om hvilke rammer som er satt for oppgaven. 

Prosjektgruppen har vært nødt til å begrense fordypningsområdet, for at arbeidsmengden 

ikke skulle gå ut over kvaliteten. Avsnitt 3.2 Teori, presiserer problemstillingen og gir 

utgangspunkt for videre gjennomføringer og analyse, som til slutt skal oppsummeres i 

konklusjonen. (Det er utarbeidet 6 teorier som underbygger problemstillingen.) 3.3 

Fremgangsmåte, beskriver hvordan prosjektet ble gjennomført og hvilke arbeidsmetoder som 

har blitt benyttet.  

Kapittel 4: Undersøkelser og gjennomføring 



                                      Kritisk vurdering av NS 3420 – BE:2008  

  

 

 

 

6 

 

Kapittelets første avsnitt omhandler forprosjektet som er vedlagt oppgaven. Dette ble 

gjennomført for å kunne forme problemstillingen med tilhørende teorier. Det er helt vesentlig 

at forprosjektet leses for å se sammenheng i det videre arbeidet. Det er også viktig å merke 

seg at forprosjektet ble gjennomført på et tidlig stadium. Konklusjoner som her ble trukket er 

ikke gjeldene i større grad enn at de gir utgangspunkt for videre analyse i hovedoppgaven. I de 

påfølgende avsnittene er det foretatt undersøkelser og registreringer, for å teste de seks 

teoriene fra kapittel 3. Hvert avsnitt tar for seg én teori. Det er viktig å merke seg at oppgaven 

er bygget opp slik at teoriene i kapittel 3, gir grunnlag for gjennomføringene i kapittel 4. 

Videre, gir resultatene fra kapittel 4 utgangspunkt for analyse i kapittel 5.  

Kapittel 5: Analyser og drøfting 

Kapittelet deles inn i avsnitt, hvor undersøkelsene til hver teori analyseres. Målet med 

analysen er å styrke eller forkaste teoriene, slik at man kommer frem til en tilfredsstillende 

konklusjon. Gruppen har valgt å plassere konklusjonene som tilhører hver enkelt teori, i 

kapittel 5. Den endelige konklusjonen er en oppsummering av disse, og står alene slik at den 

skal bli så oversiktlig og presis som mulig.  

Til Teori 3, er det utarbeidet forslag til hvordan en revidert BE – kode kan se ut. I analysen blir 

forslagene vurdert, og det beste alternativet blir trukket ut. Dette forslaget representerer 

gruppens syn på hvordan nytt oppsett for elementkode bør se ut.  

Kapittel 6: Sammenlikning og konklusjon 

Kapittel 6 er delt i to avsnitt. I avsnitt 6.1 sammenliknes gruppens forslag til ny BE – kode, med 

forslagene som er resultat av det revisjonsarbeidet Standard Norge foreløpig har utført. 

Avsnitt 6.2 er selve konklusjonen. Her blir hver teori styrket eller forkastet, og eventuelle 

problemstillinger/spørsmål til teoriene blir besvart. I tillegg blir oppgavens problemstilling 

gjort rede for. 

 

1.2 Problemstilling 

Vi skal gi en kritisk vurdering av NS 3420 – BE: 2008. Positive og negative sider skal trekkes 

fram med hensyn til brukervennlighet (for både den beskrivende og den utførende), 

kompatibilitet mellom fagdelen NS 3420 og elementdelen, og egnethet til navngiving av 
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bygningselementer i BIM – modeller. Vi skal gi forslag til forbedringsalternativer til eventuelle 

svakheter og sammenlikne disse med det revisjonsarbeidet Standard Norge foreløpig har 

gjort. 

1.3 Bakgrunn  

Under følger informasjon om hvorfor vi skriver oppgaven. Både i samfunns – og 

utdanningsmessig sammenheng. 

Samfunnsmessig henseende: Holte Byggsafe leverer blant annet kalkulasjonsprogrammet 

SmartKalk til byggebransjen. De senere årene har datateknologien tatt mer og mer over, også 

i denne bransjen. Nye terminologier er tatt i bruk, som for eksempel BIM (Building 

Information Modeling). I korte trekk går BIM ut på at man, i svært tidlig fase, lager en 

datamodell av byggeprosjektet. Modellen følger hele konstruksjonen/installasjonens 

livssyklus. Poenget med modellen skal være at alle aktører i byggeprosjektet skal kunne bruke 

og forme modellen. Tidligere har arkitekt og ingeniører innenfor bygg, elektro og VVS hatt 

ulike dataassisterte tegneprogrammer. Problemet har ofte vært at noe informasjon har gått 

tapt for hver gang en ny bidragsyter i prosjektet har tatt det i ”eierskap”. Tilegning av allerede 

innhøstet informasjon, grunnet utydelige tegninger og for lite dokumentasjon, er både 

kostbart og tidkrevende. I tillegg kan det føre til feil: kollisjoner mellom for eksempel 

elektriske installasjoner og bygningselementer er et vanlig problem. Med BIM og en fildeling 

som er den samme for alle aktørene (IFC), blir disse problemene løst. Men for å gjennomføre 

en slik forandring kreves det en viss datakompetanse blant arkitekter og ingeniører, samt 

byggherre, i tillegg til at en rekke nye spørsmål og ”problemer” dukker opp. 

Holte ByggSafe ønsker å være et foregangsselskap innenfor BIM – teknologien, og vil derfor 

bidra til å løse en av utfordringene den bringer med seg: Identifisering av bygningsdeler i BIM 

– modellen. Kalkulasjonsprogrammet SmartKalk mottar IFC - filer fra eksempelvis arkitekt eller 

rådgivende ingeniør. Programmet leser filen, og man får se en modell av bygget som skal 

kalkuleres. I kalkulasjonsprogrammets database ligger en rekke veggelementer som hver har 

sin egen kode utviklet av Holte Byggsafe. Veggelementene er prissatt. I prisberegningene er 

alle komponenter (alt fra spiker, til maling og beis) samt arbeidskraft tatt med. Utfordringen 

er nå å identifisere veggene i den mottatte BIM – modellen, som selvsagt ikke er navngitt med 

de samme kodene som SmartKalk benytter. Holte Byggsafe ser for seg at hvis veggelementene 

kunne navngis med standardiserte koder, fremfor egne koder i hvert enkelt program, det 

være seg tegne – og modelleringsprogrammer til beregnings – og kalkulasjonsprogrammer, vil 



                                      Kritisk vurdering av NS 3420 – BE:2008  

  

 

 

 

8 

 

det gjøre jobben med å finne riktige veggelementer langt enklere. Norsk Standard har 

utarbeidet en standard for hele bygningselementer, NS 3420 – BE:2008. Denne er potensielt 

et godt verktøy for å identifisere bygningsdeler fra tegnemodeller, fordi kodene navngir hele 

elementer fremfor hvert sjikt. Spørsmålet er om BE – standardens koder, slik de er utformet i 

dag, gir tilstrekkelig informasjon om elementene. Et arbeid med å belyse styrker og svakheter, 

samt gi forslag til forbedringer av standarden, slik at BE - kodene gir en tilfredsstillende 

beskrivelse av elementene, vil langt på vei bidra med enkel identifisering av bygningsdeler. 

Dette fører til fremgang innenfor BIM - teknologien. /1/ 

Faglig henseende: Ved å gjennomføre denne oppgaven vil prosjektdeltakerne få innsikt i hva 

BIM - teknologien går ut på, hvilke problemer den løser, og hvilke utfordringer den bringer 

med seg. Det vil også arbeides mot å løse en av problemstillingene innenfor BIM: 

standardisert navngiving til bygningselementer slik at de lettere kan identifiseres i forskjellige 

dataprogrammer. Deltakerne får innblikk i Holte Byggsafe sitt kalkulasjonsprogram SmartKalk 

og vil både lære å bruke det, samt se hvordan kalkylen er bygget opp. Gruppen vil se på 

forskjellige veggelementer, og dermed forstå sammensetningen av disse. Dette vil gi lærdom 

om vanlige dimensjoner, materialer og priser. I tillegg vil prosjektdeltakerne bli kjent med 

standarden NS 3420 – BE:2008, og lære seg å anvende denne. Det skal også gjøres en kritisk 

vurdering av dens innhold. En sammenlikning av fagdelen i NS 3420 og elementdelen (BE) vil 

bli foretatt, for å peke på områder der det er mangel på kompatibilitet. Dette krever at 

prosjektdeltakerne også har god kjennskap til NS 3420. I tillegg må gruppen orientere seg i NS 

3451 (bygningstabell), fordi NS 3420 – BE:2008 bygger på denne standarden. Målet vil være å 

legge frem et forslag til en forbedret utgave av elementdelen til beskrivelsesstandarden (NS 

3420 – BE:2008). Gjennom dette arbeidet vil deltakerne få innblikk i hvordan prosessen med å 

revidere norske standarder foregår. Til slutt vil det bli sett på Standard Norge sitt siste utkast 

til revidert standard, som skal komme ut høsten 2010. Forbedringer som har blitt gjort skal 

undersøkes og vurderes opp mot egne endringsforslag.  
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2. Informasjon for forståelse av oppgaven 

2.1 Ordforklaringer 

SmartKalk: Holte Byggsafe sitt kalkulasjonsprogram. 

SmartKalk-vegg: vegg som er beskrevet i kalkulasjonsprogrammet SmartKalk. Samtlige sjikt i 
veggen er tatt med, inkludert festemidler, lister og maling. 

Kalkulasjonsnøkkel: en perm med informasjon om veggene som er beskrevet i SmartKalk. 

BE-kodet vegg: SmartKalk-vegg beskrevet ved hjelp av NS 3420-BE:2008. 

Elementstandarden = BE – standarden = NS 3420 – BE:2008  

BE – kode: Element beskrevet etter NS 3420 – BE. 

 NS: Norsk Standard. 

NS 3420 – kode: detalj beskrevet etter NS 3420 fagdelen. 

BIM: Building Information Modelling (Mer informasjon i avsnitt 2.2.1). 

IFC: Industry Foundation Classes (forklart nærmere i avsnitt 2.2.1). 

IFD: Intarnational Farmework of Dictionaries (forklart nærmere i avsnitt 2.2.1). 

IDM: Information Delivery Manual (forklart nærmere I avsnitt 2.2.1). 

Utførende: Representant fra bedrift som mottar beskrivelse, og skal utføre dette arbeidet, for 
eksempel prosjektutvikling og kalkulasjonsberegninger. 

Beskrivende: Representanter fra rådgivende bedrifter som utarbeider beskrivelser til 
byggeprosjekter. 

Funksjonskrav: Krav til hva et bygningselement skal tåle med hensyn til påkjenning og/eller 
andre faktorer (for eksempel: brannmotstand, lydreduksjonstall og U – verdi). 

Brannmotstand: Den evne en konstruksjon har til å hindre brann i å spre seg fra eksponert 
side til ueksponert side. 
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Lydreduksjonstall: Et mål for nivået på lydisoleringen fra et rom til et annet og måles i dB. 

U – verdi: Varmegjennomgangskoeffisient er et mål som brukes for å angi en bygningsdels 
varmeisolerende evne. 

 

2.2 BIM – teknologi og Building Smart 

2.2.1BIM 

BIM står for ”Building Information Modeling”. Ordet BIM brukes om to forskjellige begreper. 

Bygningsinformasjonsmodell, er et ferdig produkt en kan sende videre som en fil, og 

Bygningsinformasjonsmodellering, går på utarbeidelsesfasen frem mot et endelig produkt. 

BIM kan gå på tvers av faglige områder som VVS, elektro, bygg osv. Slik blir det en komplett 

modell for hele konstruksjonen. Med en tverrfaglig BIM modell, kan det utføres krasj - tester. 

Da sjekkes det for eksempel om rør fra VVS treffer bærende elementer i konstruksjonen. På 

denne måten kan man rette feil på et svært tidlig stadium i byggeprosessen (VVS - modellen 

kan omgjøres slik at røret går utenom bæreelementet). I enhver BIM modell ligger det 

informasjon (BIM) om objektene, eksempelvis en vegg med brannklasse, lydreduksjonstall 

osv. Informasjon kan også legges til på objektene underveis i modelleringen. 

For at BIM skal kunne utnyttes til det fulle må tre ”ingredienser” være tilstede: IFC, IFD og 

IDM. 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.2.1 
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IFC(Industry Foundation Classes) 

En modell består av flere objekter og hver av objektene inneholder viktig informasjon. IFC er 

et felles lagringsformat for mange forskjellige programmer. Hvis en fil blir overført mellom to 

forskjellige dataprogrammer vil ikke informasjonen fra objektene bli borte i prosessen dersom 

begge programmene kjenner igjen formatet IFC.  IFC kjenner det igjen som et element med 

informasjon. IFC er et åpent format og er ikke eid av ett spesielt software program. /2//3//4/ 

IFD (International Framework for Dictionaries) 

For at en skal forstå BIM må det være et felles språk, en enighet rundt begreper brukt i BIM. 

IFD Library fungerer som en internasjonal standard for terminologien i BIM. IFD Library 

stammer fra ISO 12006-3.  

Når en IFC fil dataoverføres skal den videreføre informasjon som finnes fra før. IFD fungerer 

da som et rammeverk for at modellen og objekter lett kan kjennes igjen. De får derfor en egen 

ID(GUID) som er felles for alle språk. Hvis en bruker direkte oversettelse fra et språk til et 

annet kan det oppstå misforståelser. Med IFD som standard, vil et objekt bli linket opp mot 

riktig objekt selv om ulike språk er benyttet. Et eksempel er det engelske ordet beam. På 

norsk kan det oversettes til bjelke, stråle, turnbom osv. IFD sørger her for at beam blir linket 

opp mot bjelke, og misforståelser blir unngått. 

Ideelt sett skal IFD fungere slik det er beskrevet over, men fordi BIM – teknologien er 

forholdsvis ny for de fleste bedrifter i byggebransjen, er ikke navngivingen til 

bygningselementene lik i alle dataprogrammer. De fleste bedrifter opererer med interne 

navngivingskoder. (For mer informasjon se avsnitt 4.3). /3//4//5/ 

IDM(Information Delivery Manual) 

IDM er en manual som beskriver hvilke krav en modell skal ha ved en gitt forretningsprosess. 

Følgende må være beskrevet: 

 hvem som produserer 

 hva modellen skal inneholde 

 til hvilket formål 

 hvem som er mottaker av produkt 

 tidspunkter for forskjellige faser i prosessen 
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Det utvikles derfor IDM’er som skal dekke dette behovet. Dette er under et utviklingsstadium 

og målet er å få internasjonale IDM’er. /3//6/ 

 

2.2.2 Building Smart 

BuildingSMART er en organisasjon, en teknologi og et initiativ for å bedre lønnsomheten og 

effektiviteten rundt et byggeprosjekt. Organisasjonen er internasjonal og har representanter 

fra Nord-Amerika, Europa, Asia og Australia. Dette er ingeniører, arkitekter, software – 

bedrifter, entreprenører og flere med ønske om effektivisering av byggeprosessen ved hjelp 

av datamodeller. Teknologien ligger i utformingen av et felles filformat og standarder som 

effektiviserer bruken av modeller for et byggeprosjekt (IFC, IFD, IDM). I Norge har vi også et 

initiativ som heter BuildingSMART Norge. Norge er meget aktiv når det gjelder BuildingSMART 

og får statlig støtte, som viser at dette er et tema det satses på også fra offentlig hold. /4//7//8/ 

 

2.3 Veiledere  

2.3.1 Holte ByggSafe 

Holte Byggsafe holder til i Oslo og Tønsberg, med hovedkontor på Skøyen. 

Holte Byggsafe er Norges ledende leverandør av programvare og tjenester til 

bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen. De leverer og selger programmer og 

tjenester innenfor kalkulering, og har over 30 års erfaring hvor de har 

tilegnet seg god kompetanse innen fagområdet. De tre mest etterspurte 

kalkulasjonsprogrammene innen bygg er: 

 Holte Byggsafe SmartKalk 

 Byggsafe Total 

 HolteProsjekt Produksjon 

I tillegg til å selge og produsere kalkulasjonsprogrammer, kan de også hjelpe med selve 

kalkulasjonen.  

Figur 2.3.1 /9/ 
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De har en klar forretningsidé som sier at de skal skape resultater gjennom deres kompetanse, 

fagkunnskap og teknologi. De skal bidra til å forenkle og effektivisere byggenæringen gjennom 

utvikling og levering av brukervennlig programvare. I samarbeid med den enkelte bedrift 

finner de frem til gode løsninger tilpasset bedriftens behov. 

Holte Byggsafe har også et forretningsmål om å være en lønnsom bedrift gjennom å betjene 

sine kunder på en god måte, og ved å ha et aktivt forhold til Bedriftens Sosiale Ansvar (BSA). 
/9/   

2.3.2 SmartKalk   

SmartKalk er Holte Byggsafe sitt eget kalkulasjonsprogram. 
Programmet er utarbeidet for å gjøre beregningene av et 
byggeprosjekt til en enklere og mer tidsbesparende prosess.  

SmartKalk er koblet opp mot IFC og BuildingSMART. Det gir 
muligheter til automatisk overføring av tegninger til kalkyle og 3D visualisering i 
kalkyleprosessen. Man kan hente informasjon om byggverket rett fra IFC-filen og koble dette 
direkte opp mot SmartKalk. Da genererer programmet straks en kalkyle og rapporter. 
Programmet henter mengde og type bygningselementer som kobles opp mot tallene i Holte 
Byggsafe’s kalkulasjonsnøkkel. ”Nøkkelen” kalkulerer blant annet material- og timeforbruk pr. 
etasje. Dette tar langt mindre tid enn å lese alt ut fra papirtegninger, som er blitt gjort 
tidligere.  

Holte Byggsafe har utviklet en egen kalkulasjonsnøkkel, som er grunnlaget for programmet. 
Den integrerte 3D-visualiseringskomponenten er slik at man hele tiden kan se hvor i bygget 
man gjør prisberegninger og endringer. Det er dermed lett å følge med og opprettholde 
oversikten på byggverket. 

En utfordring for programmet er at det opererer med egne koder og disse er ikke 
ensbetydende med de kodene som ligger i IFC filen. Dette kan by på problemer både for 
arkitekten og for den som kalkulerer. Arbeid med å tolke koder for å finne tilsvarende 
element, samt misforståelser med påfølgende retting av feil, kan bli resultatet. Problemet kan 
forhindres ved å innføre et entydig kodesystem til elementene som alle parter bruker. Slik kan 
man unngå misforståelser og identifiseringen av elementer tar adskillig kortere tid. /10//11//12/ 

  

Figur 1.3.2 /10/ 
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2.4  Standarder 

2.4.1 Hvordan en standard lages 

Standardiseringsarbeidet foregår som prosjekter. Et standardiseringsprosjekt kan være å 

arbeide fram en ny standard på bakgrunn av en ny idé eller et forslag. Det kan også være å 

revidere en allerede eksisterende standard. Et eksempel på at en eksisterende standard 

trenger revisjon, er når ny teknologi gjør at den ikke er tilstrekkelig lenger. 

Det er tekniske komiteer på nasjonalt, europeisk og globalt nivå som styrer 

standardiseringsprosjektene. Standardene utarbeides i arbeidsgrupper. De tekniske 

komiteene og arbeidsgruppene består av deltakere fra bedrifter, forskning, myndigheter, 

frivillige organisasjoner, forbrukere og arbeidstakerorganisasjoner. 

                                                         

I europeisk og global sammenheng kommer deltakerne fra de landene som har vist interesse 

for å delta i det nye arbeidet. Deltakerne i de tekniske komiteene er nasjonale delegater, 

mens de som deltar i arbeidsgruppene, er fageksperter innenfor det området som den nye 

standarden skal omhandle. På de områdene der arbeidsmengden blir veldig stor, kan de 

tekniske komiteene opprette underkomiteer. Dette gjøres for å fordele arbeidet innenfor én 

teknisk komité, i stedet for å dele den opp i flere. Den nasjonale standardiseringskomiteen 

Figur 2.4.1 /13/ 
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utarbeider nasjonale standarder og/eller følger arbeidet som foregår internasjonalt. Hvis det 

er standardiseringsarbeid på nasjonalt nivå som blir fulgt, omtales ofte komiteen som 

”speilkomité” eller ”normkomité”.   

En bestemt prosedyre må følges når en ny standard skal lages. Prosedyren går fra idé eller 

forslag og helt fram til ferdig standard. Arbeidet er delt inn i ulike stadier. Ideen eller forslaget 

kan komme fra hvem som helst. Det forventes generelt at den som kommer med forslaget 

skal delta i det praktiske standardiseringsarbeidet, men det er ikke et krav.  

Standardiseringsarbeidet baseres på følgende hovedprinsipper:  

 Åpenhet 

Alle berørte interesseparter som bedrifter, myndigheter, forbrukere, 

forskningsinstitusjoner og arbeidstakere kan delta i standardiseringsarbeidet.  

 Frivillighet 

Standardiseringsarbeidet er basert på frivillig deltakelse fra de berørte parter. Selve 

arbeidet foregår etter regler og retningslinjer som alle må følge.  

 Konsensus 

Standarder skal utarbeides med det som mål å komme fram til størst mulig grad av 

enighet, men ikke nødvendigvis enstemmig oppslutning om det endelige resultatet. 

I henhold til de internasjonale avtalene er Standard Norge og Norsk Elektronisk Komité 

forpliktet til å offentliggjøre alle standardiseringsprosjekter og nye standarder. Det omfatter 

både nasjonalt, europeisk og globalt standardiseringsarbeid. /13/ 

 

2.4.2 NS 3420, Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner 

NS 3420 er et komplett system for beskrivelse og kalkulasjon av bygge- og anleggsarbeider, 

inkludert tekniske installasjoner. Kodene i standarden står for delprodukter og grupper av 

delprodukter. Inndelingen i standarden er slik at den kan brukes som grunnlag for lagring og 

behandling av data hos alle involverte i prosjektet. I tillegg til å være et beskrivelses- og 

kalkulasjonssystem inneholder standarden krav til materialer og utførelse, i form av 

henvisninger til mer spesialiserte standarder. NS 3420 består av en rekke deler som 

omhandler de forskjellige prosessene av beskrivelser og kalkulasjoner, og kom i ny utgave i 

oktober 2008 (utgave 4.0). NS 3420 leveres både i papirform og digitalt. 
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NS 3420 brukes mest som et juridisk grunnlag for utarbeidelse av prosjektbeskrivelser for 

entreprisekontrakter. Grunnlaget for systemet er kodede postgrunnlag som ferdig utfylt 

danner postene i beskrivelsen og gir en detaljert spesifikasjon av de arbeidene som skal 

utføres. Standarden inneholder også regler for hva prisene skal inkludere og hvordan 

mengden av de enkelte arbeidene skal avregnes. 

I den nyeste utgaven (4.0) av NS 3420 er det introdusert et utvidet kodesystem som gir større 

rom for fremtidig utvikling av bransjen. /4//14/ 

 

2.4.3 NS 3451, Bygningsdelstabell 

NS 3451 fastlegger inndeling i bygnings- og installasjonsdeler for systematisering, 

klassifisering, koding m.m. av informasjon som omfatter de fysiske delene av bygningen og de 

tilhørende utvendige anlegg. Inndelingen kan brukes til byggebeskrivelser, statistikk og 

tilbakeføring av erfaringer om kostnader, bruksegenskaper, varighet og annet. Den kan videre 

benyttes i forbindelse med referansesystemer for merking av bygningsdeler av tegninger, 

skjemaer osv. og i det utførte bygget. /15/ 

 

2.4.4 NS 3420 – BE:2008, Bygningselementer 

NS 3420-BE:2008 startet som et pilotprosjekt i 2004, etter ønske fra bransjen. Tanken bak den 

nye standarden er å kunne beskrive sammensatte elementer av flere delprodukter på en 

enklere og mer oversiktlig måte. Siden oppstarten i 2004 har det vært 16 møter om hvordan 

dette skal gjøres. Det er en gruppe satt sammen av forskjellige aktører fra byggenæringen 

(arkitekter, entreprenører, og bedrifter som beskriver og kalkulerer ), som er med på å 

utforme den nye standarden på etterspørsel fra nettopp bransjen. 

 

Denne delen av NS 3420 inneholder som sagt komplette bygningselementer satt sammen av 

to eller flere delprodukter. NS 3420-BE er basert på NS 3451 Bygningsdelstabell ved at første 

siffer etter bokstavkombinasjonen BE er det samme som annet siffer i hoveddel bygg i NS 

3451.  
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Matrisene er bygget opp slik at man ser fra utsiden og innover i elementet, således ovenfra og 

nedover. Det skal derfor i hovedsak ikke by på misforståelser i henhold til rekkefølgen. Det er 

tre funksjonskrav som er tatt spesielt hensyn til i standarden: Brannklasse, lydreduksjonstall 

og U-verdi. Disse kravene representerer de fire første sifrene i alle BE-kodene. Det har blitt 

utelatt en del spesielle produkter/materialer for å gjøre standarden enkel og oversiktlig. Disse 

produktene vil derfor heller bli beskrevet med sifrene 0/00 for valgfrie elementer, eller 9/99 

for andre krav som ikke er spesifisert i standarden. Plasstøpte betongkonstruksjoner er utelatt 

fra NS 3420-BE:2008, men vil være med i den reviderte utgaven som skal komme i oktober 

2010. I mellomtiden forutsettes det at det beskrives med vanlige postgrunnlag fra NS 3420-L. 

 

Det er visse mangler i 2008 versjonen av BE-delen. I den reviderte utgaven vil mye av dette 

være endret. Eksempelvis vil den nye versjonen inneholde matriser fra fagdelen NS 3420, slik 

at de to standarddelene er kompatible. Elementstandarden har delt veggelementer 

hovedsakelig i to deler: Yttervegger og innervegger, som igjen er delt inn i flere undertyper. 

Hver BE - kode har en egen oppskrift på hvor mange siffer som følger. Der det står ”x”, skal 

denne erstattes med to siffer, mens der det står ”-”, skal denne erstattes med ett siffer. Dette 

er vist nærmere under./4//16//17/ 

 

YTTERVEGGER  BE3 

Yttervegg uten materialkrav   -  BE3.1x--- 

Murt yttervegg  -  BE3.2x-------- 

Yttervegg med bindingsverk av tre  -  BE3.3x-------x----- 

Yttervegg med bindingsverk av stål tynnplateprofiler  -  BE3.4x--------------- 

 

INNERVEGGER  BE4 

Innervegg – valgfrie materialer  -  BE4.1x- 

Murt innervegg  -  BE4.2x------- 

Innervegg med bindingsverk av tre  -  BE4.3x----x--- 

Innervegg med bindingsverk av stål tynnplateprofiler  -  BE4.4x----------- 
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Eksempel på en BE-kode: 

BE3.34105625119961881 

 

BE3.3x-------x----- 

Yttervegg med bindingsverk av tre 

 Matrise Krav Kode fra 
matrisen 

Brannklasse BE:1 REI 30 41 
Lydreduksjonstall BE:2 Uspesifisert 0 
U-verdi BE3:1 0,22 5 
Utvendig kledning BE3:2 Stående panel med dobbelfals 6 
Utlekting – utside BE3:5 36x48 2 
Vindsperre – lag 1 BE3:3 Isola, rims 5 
Vindsperre – lag 2  BE3:3 1x9  gips 1 
Materiale  BE:3 Enkelt bindingsverk heltre 1 
Dimensjon BE:4 36x198 99 
Isolasjonstykkelse BE:5 200 mineralull 6 
Dampsperre BE3:4 Diffusjonstett plast 1 
Utlekting – innside BE3:5 Ingen  8 
Innvendig kledning – lag 1 BE:6 Ingen  8 
Innvendig kledning – lag 2 BE:6 13 mm gipsplate 1 
 
Lokalisering: (del 1, 4, y5) 
Veggtykkelse: 
Vegghøyde: 
Underlag: 
Materialkrav 
Utførelseskrav: 
Andre krav: Ja _ Nei _ 
Areal [m2] 
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3.  Teori og fremgangsmåte 

3.1 Avgrensning av oppgave 

Fordi arbeidet i utgangspunktet skulle bidra med å gi standardiserte koder til veggelementer 

fra Holte Byggsafe sin prisdatabase, tok vi for oss et utvalg av nettopp disse veggene da vi 

begynte arbeidet med BE – kodingen. Vi så raskt at det var et møysommelig arbeid å kode 

veggene etter BE – standarden, og bestemte oss for å begrense utvalget av vegger til de som 

var i bindingsverk av tre. Vi ville se på både inne – og yttervegger, da matrisene i BE – delen er 

forskjellig for disse bygningselementene. NS 3420 – BE:2008 omfatter flere typer inne - og 

yttervegger, samt dekker og yttertak. For å få et helhetlig bilde av hvilke endringer som burde 

gjøres for å forbedre den nåværende standarddelen, burde inngående analyse av kodene til 

alle bygningsdelene vært foretatt. Tidsbegrensninger har dessverre gjort dette umulig for oss. 

Vi har sett på det som mer hensiktsmessig å fordype oss i veggene nevnt ovenfor, da vi mener 

omstendelig analyse av et lite område gir tydeligere indikasjoner på svakheter i standarden, 

enn hvis vi hadde sett på noen få bygningselementer fra hver ”kategori”.  

Våre beskjedne ferdigheter i modellering i dataassisterte tegneprogrammer, har satt 

begrensninger for arbeidet med å kartlegge behovet for standardiserte koder på 

bygningselementene i BIM - modeller. Likevel har vi sett på en del ferdige modeller, hvor 

omfang av informasjon om bygningsdelene har vært i varierende grad, samt at informasjonen 

har vært beskrevet på ulikt vis.  Gjennom disse erfaringene har vi fått et bilde av hvordan en 

elementstandard kan være nyttig som navngivingsverktøy i BIM – teknologien. Vi har likevel 

valgt å rette større fokus mot styrker og svakheter ved nåværende elementstandard NS 3420 

– BE:2008, og hvilke endringer som skal til slik at den fungerer tilfredsstillende som 

beskrivelsesverktøy. Et fremtidig mål vil nok være å bruke revidert elementstandard i 

sammenheng med IFD og BIM – teknologi, men vi velger å la være å fordype oss i dette 

temaet i oppgaven.  

En viktig del av prosjektet har vært å finne ut hva slags respons elementstandarden har fått 

fra brukerne. Vi har både vært i kontakt med bedrifter som driver med beskrivelse og 

bedrifter som gjør prisberegninger og utførende arbeid. Tankene om BE – standarden som vi 

har innhøstet, er selvsagt subjektive og vi kan ikke med sikkerhet si at de er representative for 

alle som benytter BE – standarddelen. Likevel har det vært interessant å se på meninger om 

elementstandarden som kommer fram av intervjuene. Vi har forståelse for både ulemper og 

fordeler som har blitt nevnt, og vil tro at disse gjelder for de fleste brukere. 
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I samtale med Standard Norge og Holte Byggsafe (som har representanter i komiteen for 

revisjon av BE – standarden), har det kommet frem at det er en del uenigheter om hvordan ny 

standarddel bør se ut. Dette er kanskje ikke så rart med tanke på at komiteen er satt sammen 

av representanter fra forskjellige bedrifter med spisskompetanse innenfor ulike områder, og 

alle er opptatt av å utforme standarden slik at den er best mulig tilpasset deres spesialfelt. 

Holte Byggsafe, for eksempel, er opptatt av at BE – kodene skal kunne brukes til å identifisere 

veggelementer fra datamodeller, som de mottar for prisberegninger i 

kalkulasjonsprogrammet sitt. Standard Norge legger vekt på at standarden fortsatt skal utgis 

på papirform, ikke bare som et dataverktøy, og dette setter en del begrensninger for 

utformingen. I tillegg er det viktig at beskrivelsen skal være grunnlag for kontraktinngåelse, og 

det er derfor vesentlig at BE – standarden og tilhørende koder er egnet for dette formålet. 

Denne diskusjonen er høyst aktuell for revisjonsarbeidet. Vi har valgt ikke å gå inn på temaet i 

større grad i oppgaven, annet enn å nevne det her og ved enkelte punkter, fordi det ville blitt 

for omfattende. Ved vurdering av respons fra ”brukerne” blir derfor de som vurderer anbud 

utelatt. 

 

3.2 Teori 

En del hypoteser om styrker og svakheter ved nåværende elementstandard, NS 3420 – 

BE:2008, er utarbeidet med resultatene fra forprosjektet som støttepunkt. I oppgaven skal 

disse teoriene bearbeides og prøves. Målet vil være å komme frem til en tilfredsstillende 

konklusjon som enten styrker eller avkrefter hypotesene. 

Teori 1: 

NS 3420 – BE:2008 er ikke kompatibel med NS 3420 fagdelen på enkelte punkter.  

Teori 2: 

Det er behov for standardiserte koder som kan brukes i et IFD bibliotek. Med visse endringer, 

egner elementstandarden (BE) seg godt til dette. 

Teori 3: 



                                      Kritisk vurdering av NS 3420 – BE:2008  

  

 

 

 

21 

 

NS 3420 – BE:2008 kom ut som et pilotprosjekt og er ikke fullstendig. Endringer må til for at 

standarddelen skal fungere tilfredsstillende som beskrivelsesverktøy. 

Teori 4:  

NS 3420 – BE:2008 har blitt godt mottatt av de som beskriver, mens de utførende er mer 

skeptiske til den ”nye” standarddelen. 

Teori 5: 

Misforståelser og feil grunnet mangler i NS 3420 – BE:2008, kan føre til rettslige tvister. 

Teori 6: 

Standard Norge jobber med å revidere elementstandarden. BE - delen som kommer ut høsten 

2010 dekker manglene i utgaven fra 2008. 

 

3.3 Fremgangsmåte 

3.3.1 Fremgangsmåte og metoder 

Oppgaven ble tildelt som et forslag fra Holte ByggSafe. Vi kom i kontakt med dem gjennom 

intern veileder ved Høgskolen, Christian Nordahl Rolfsen. Forslaget som ble gitt, var at 

oppgaven skulle dreie seg rundt problematikken med å ensrette navngiving av 

bygningselementer i BIM – modeller, for lettere å kunne kjenne igjen elementet i ulike 

dataprogrammer. På daværende tidspunkt hadde ingen av prosjektdeltakerne kjennskap til 

BIM – teknologi, men forstod raskt at det var et viktig og innoverende område innenfor 

byggebransjen. For å få en større forståelse for BIM, både muligheter og utfordringer, deltok 

prosjektgruppen på et tre dagers BIM – seminar i regi av ”BuildingSmart Norge”. 

 Prosjektgruppen ble også introdusert for den forholdsvis nye standarddelen NS 3420 – 

BE:2008, som gir koder til hele elementer. Tanken har vært at denne kan bidra som verktøy til 

identifiseringen av elementer i BIM – modeller. BE – delen kom ut som et pilotprosjekt i 2008, 

og har fått en del kritikk for å være mangelfull. Prosjektdeltakerne var derfor interessert i å 

finne ut hvordan den fungerte ved å tilegne seg egne erfaringer. Med dette som utgangspunkt 

ble det satt i gang et forprosjekt for å komme frem til nærmere presisering av hovedoppgave 
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med problemstilling. 31 vegger, samtlige i bindingsverk av tre, fra Holte Byggsafe sin 

prisdatabase ble BE – kodet og deretter analysert med hensyn på pris, for å se hvor mye 

informasjon om veggen som kom med i BE – koden. (Se vedlegg1, for mer inngående 

beskrivelse av gjennomføringen av forprosjektet). Til dette arbeidet ble 

kalkulasjonsprogrammet SmartKalk, NS 3420 – BE:2008, NS 3420 fagdelen og NS 3451 

benyttet. Resultatene viste at problematikken ligger i for lite detaljering i BE – standarden, 

samt mangel på kompatibilitet mellom fagdelen i NS 3420 og elementdelen NS 3420 – 

BE:2008. Dette ble utgangspunktet for videre arbeid med selve hovedprosjektet. Et utvalg av 

de BE – kodede veggelementene fra forprosjektet ble også kodet på tradisjonelt vis, dvs. med 

koder fra NS 3420 fagdelen. Dette for å belyse eventuell mangel på ensrettet 

beskrivelse/tolking. Holte ByggSafe bidro med et dataprogram som effektiviserte 

koderegistreringen. 

Møter med eksterne veiledere (Aleksander Bjaaland og Harald Rosingaunet fra Holte 

ByggSafe) ble satt i stand flere ganger underveis i arbeidsprosessen. Dette var nødvendig for å 

kvalitetssikre arbeidet, få svar på spørsmål og for å få informasjon knyttet til oppgaven. Intern 

veileder, Christian Nordahl Rolfsen, var også behjelpelig med å svare på spørsmål og gi råd 

underveis i prosessen.  

Prosjektgruppen var i kontakt med Standard Norge, for å høre om det var påbegynt 

bearbeidelse av BE – delen til NS 3420. Det viste seg at revisjonsarbeidet var langt på vei, og at 

ny utgave skal komme ut allerede høsten 2010. Det ble derfor avtalt et møte med 

representanter fra Standard Norge, slik at deltakerne kunne få innblikk i hvilke endringer som 

er gjort. Gruppen ble også tipset av Eilif Hjelseth (faglig ansvarlig for buildingSMART - BIM 

komiteen i Standard Norge), om en masteroppgave skrevet av Dler Jaf, masterstudent ved 

universitetet i Ås, om ”Implementering av beskrivelsestekster”. Denne oppgaven har blitt 

brukt som kilde og gitt supplement til egne erfaringer.  

Ut i fra egne analyser, informasjon fra overnevnte møter, og diverse kilder (se referanseliste), 

gjorde prosjektdeltakerne seg opp en mening om hva som er de største svakhetene ved den 

nåværende elementstandarden NS 3420 – BE:2008, og forslag til endringer ble utarbeidet.  

I møtet med Standard Norge fikk gruppen innføring i arbeidet som har blitt gjort med 

endringer av NS 3420 - BE:2008. Disse endringene ble kritisk vurdert og sammenliknet med 

egne forbedringsforslag. I tillegg ble en del spørsmål rundt oppbygging, tolking samt 

utarbeidelse av nye og reviderte standarder besvart på møtet. 
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Prosjektgruppen var også i kontakt med et advokatfirma (Wiersholm) med spesialkompetanse 

på entrepriser og saker innenfor byggenæringen, for å høre om de hadde kjennskap til 

rettslige tvister i forbindelse med den nye elementstandarden. Også fagfolk innenfor 

byggebransjen (entreprenører og byggingeniører) ble intervjuet, for å kartlegge hvordan 

responsen har vært fra ”brukerne”. 

For å vurdere om NS 3420 – BE:2008 egner seg som verktøy til å navngi bygningselementer i 

BIM – modeller, så prosjektdeltakerne på IFC – filer med ferdiglagde BIM – modeller. I 

vurderingen ble det lagt vekt på hva slag informasjon som lå i programmet om hvert enkelt 

bygningselement, hvordan de var navngitt, og om posisjonen elementene hadde i bygget var 

utslagsgivende for eventuell BE - koding.  

Til slutt ble all gjennomføring og registrering analysert og satt i sammenheng, for å sette 

svakheter ved NS 3420 – BE:2008 i søkelyset. I tillegg ble det forsøkt å gi konstruktiv kritikk og 

en del forbedringsforslag ble lagt fram. 

 

3.3.2 Vurdering av fremgangsmåte og metoder 

For å få en så ryddig oppgave som mulig, har gruppen lagt vekt på å gjennomføre prosjektet 

etter en streng struktur. Arbeidet har foregått i tre faser: 

 Fase 1: Tilegning av informasjon og kunnskap for å komme frem til teorier som 

skulle danne grunnlag for registrering og analyse. Her ble det gjennomført et 

forprosjekt, slik at gruppen ble bevisst på forskjellige angrepsvinkler til temaet. 

Teorier ble fremstilt, og problemstillingen utformet. 

 Fase 2: Registrering. Prosjektgruppen tok utgangspunkt i teoriene sine, og 

gjennomførte arbeid som skulle bli grunnlaget for å finne ut om hypotesene 

kunne styrkes eller avkreftes i fase 3. Her ble flere arbeidsmetoder benyttet: 

Egne observasjoner ved å arbeide videre med resultatene fra forprosjektet, 

innhøsting av informasjon fra aktuelle kilder, og intervjuer av personer med 

fagkompetanse og/eller erfaring innenfor temaet. 

 Fase 3: Analyse med konklusjon. Resultatene fra fase 2 ble drøftet for å komme 

frem til en tilfredsstillende konklusjon til teoriene i fase 1.   
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Noe av arbeidet ble fordelt på de tre prosjektdeltakerne, men mesteparten har blitt foretatt i 

plenum. I fase 1 og 2 hadde gruppemedlemmene ulike oppgaver for å effektivisere 

produksjonen, mens i fase 3 ble absolutt alt arbeid gjort i samarbeid. Dette, for at samtlige 

gruppemedlemmer skulle tilegne seg kunnskap og kompetanse innenfor alle områder som 

oppgaven har berørt. Deltakerne har lest gjennom og kommentert de andres arbeid, slik at 

det kontinuerlig har vært utveksling av informasjon og intern kvalitetssikring. Denne måten å 

arbeide på har vært bra, fordi samtlige gruppemedlemmer har vært involvert i alle 

arbeidsoppgavene vedrørende prosjektet, som igjen gir en bedre helhetlig forståelse. I tillegg 

til at diskusjoner og utveksling av ulike synspunkter underveis har ført til bedre resultater. 

Ulempen har vært at metoden er tidkrevende, og diskusjoner har til tider ført til at prosessen 

har gått sakte fremover. Hvis mer av arbeidet hadde blitt fordelt, ville analysegrunnlaget 

kanskje vært større og konklusjonene mer utfyllende.  

Mye av informasjonen som blir drøftet i oppgaven, kommer fra kilder og intervjuer. Denne 

informasjonen er subjektiv og det har vært viktig at gruppen har stilt seg kritisk til kilde – og 

intervjumaterialet. 
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4. Undersøkelser og gjennomføring 

4.1 Forprosjekt 

Se vedlegg 1 

 

 4.2 Sammenligning av vegger kodet etter NS 3420 fagdelen, og vegger kodet etter 

NS 3420 – BE:2008, testing av teori 1 

”NS 3420 – BE:2008 er ikke kompatibel med NS3420 fagdelen på enkelte punkter.” Teori 1 

I dette avsnittet er fem innervegger og fem yttervegger (alle i bindingsverk av tre), kodet etter 
NS 3420 – BE:2008 og etter NS 3420 fagdelen. Dette skal danne grunnlag for sammenlikning 
og analyse til teori 1. 

INNERVEGGER 

Innervegg med bindingsverk av tre    BE4.3----x--- 

 

BE 4.332978199987, 1.241.11.4 (Innervegg – Bindingsverk av tre, liggende kledning)  

NS 3420 kode Materialer Materialer som kommer med av BE-koden 
QM5.11202 Gulvlist furu, ferdig malt  
QM5.41202 Taklist furu, ferdig malt  
TB4.28 Maling  
QH3.122118 Faspanel, gran, liggende Kledning side 1  -  7 
QB2.1180 Enkelt bindingsverk heltre Type bindingsverk  -  1, Dimensjon  -  99  
SB1.11128 Mineralull A-plate – vegg Isolasjonstykkelse  -  9  
QH3.122118 Faspanel, gran, liggende Kledning side 2  -  7   
TB4.28 Maling  
QM5.41202 Taklist furu, ferdig malt  
QM5.11202 Gulvlist furu, ferdig malt  

Tabell 4.2.1 
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BE4.332978199987, 1.241.11.2 (Innervegg – bindingsverk av tre, enkelt, panel) 

NS 3420 kode Materialer Materialer som kommer med av BE-koden 
QM5.11202 Gulvlist furu, ferdig malt  
QM5.41202 Taklist furu, ferdig malt  
QH3.122158 Møllerstuepanel gran, 

stående 
Kledning side 1  -  7 

QB2.1180 Enkelt bindingsverk, heltre Type bindingsverk  -  1, Dimensjon  -  99 
SB1.11128 Mineralull A-plate – vegg Isolasjonstykkelse  -  9 
QB8.131 Spikerslag til innvendig 

stående panel 
 

QH3.122158 Møllerstuepanel gran, 
stående 

Kledning side 2  -  7 

QM5.41202 Taklist furu, ferdig malt  
QM5.11202 Gulvlist furu, ferdig malt  

Tabell 4.2.2 

 

 

BE 4.332918199881, 1.241.11.1 (Innervegg – Bindingsverk av tre, enkelt, uisolerte) 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4.2.3 

 

NS 3420 Materialer Materialer som kommer med av BE-koden 
TB4.28 Maling  
QH5.3212 Gipsplate, innvendig 

kledning 
Kledning side 1  -  1 

QB2.1180 Enkelt bindingsverk heltre Type bindingsverk  -  1, Dimensjon  -  99 
QH5.3212 Gipsplate, innvendig 

kledning 
Kledning side 2  -  1 

TB4.28 Maling   
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BE 4.332318199981, 1.241.11.3 (Innervegg – Bindingsverk av tre, enkelt, plater) 

NS 3420 Materialer Materialer som kommer med av BE-koden 
QM5.11202 Gulvlist furu, ferdig malt  
QM5.41202 Taklist furu, ferdig malt  
TB4.28 Maling   
QH5.3212 Gipsplate innvendig 

kledning 
Kledning side 1 – 1 

QB2.1180 Enkelt bindingsverk heltre Type bindingsverk - 1, Dimensjon – 99 
SB1.11128 Mineralull A-plate - vegg Isolasjonstykkelse – 9 
QH5.3212 Gipsplate innvendig 

kledning 
Kledning side 2 – 1 

TB4.28 Maling  
QM5.41202 Taklist furu, ferdig malt  
QM5.11202 Gulvlist furu, ferdig malt  

Tabell 4.2.4 

 

BE 4.300018113881, 1.241.11.7 (Innervegg – Bindingsverk av tre, gipsplater) 

NS 3420 Materialer Materialer som kommer med av BE-koden 
QM5.11232 Gulvlist furu, ferdig malt  
QM5.41202 Taklist furu, ferdig malt  
QH5.3212 Gipsplate innvendig 

kledning 
Kledning side 1 – 1 

QB2.1181 Enkelt bindingsverk heltre Type bindingsverk - 1, Dimensjon – 13 
QH5.3212 Gipsplate innvendig 

kledning 
Kledning side 2 – 1 

QM5.41202 Taklist furu, ferdig malt  
QM5.11232 Gulvlist furu, ferdig malt  

Tabell 4.2.5 

Kommentarer til tabellene: 

Det som står i fet skrift under materialer er det som ikke kommer med i BE – koden. De tallene 

som er markert med forskjellige farger er dekket av BE – koden, og er dermed beskrevet i 

begge standarddelene. BE4.3 indikerer at vi snakker om ”Innervegg – bindingsverk av tre”. 4-

tallet står for innervegg, mens 3-tallet står for bindingsverk av tre. Tallene markert med denne 

fargen er betegnelse på funksjonskravene, de to første er brannkrav, mens det siste er 
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lydreduksjonstall.  Begge 8-tallene representerer underkledning i BE - standarden, i disse 

veggelementene er det ikke noen underkledning og er dermed beskrevet med tallet 8 som 

står for ”UTEN”. Naturlig nok blir det da ikke beskrevet i NS 3420. De resterende tallene, med 

farger, er beskrevet nærmere i tabellene over. 

 

 

YTTERVEGGER 

Yttervegg med bindingsverk av tre BE3.3x-------x----- 

BE 3.34193328119961181, 1.231.11.1 (Yttervegg – bindingsverk av tre, panel stående) 

NS 3420 Materialer Materialer som kommer med av BE-koden 
TB8.6312 Beis  
QH2.11118 Tømmermannspanel Utvendig kledning – 3 
QH1.113 Utlekting på fasade c/c 600 Utlekting – utvendig – 2 
QH1.115 Sløyfer, impregnert vegg  
PN4.2361 Musebånd, 125 cm  
QM8.4138 Klemlist  
QH5.21212 Gipspl. utvendig underkledn Vindsperre – lag 2  -  1 
QB2.1181 Enkelt bindingsverk heltre Materiale - 1, Dimensjon – 99 
SB1.11161 Mineralull A-plate – vegg Isolasjonstykkelse – 6 
SF1.121 Diffusjonstett plast Dampsperre – 1 
QB2.1180 Enkelt bindingsverk, heltre 

innvendig 
Utlekting – innside – 1 

SB1.11161 Mineralull A-plate – vegg Utlekting – innside – 1 
QH5.3212 Gipsplate, innvendig 

kledning 
Innvendig kledning – lag 2 - 1  

TB4.28 Maling   
QM5.41101 Taklist gran rund, 

ubehandlet 
 

QM5.11233 Gulvlist, lakkert på tre  

Tabell 4.2.6 
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BE 3.33205689119961881, 1.231.11.13 (Yttervegg – bindingsverk av tre, panel liggende) 

NS 3420 Materialer Materialer som kommer med av BE-koden 
TB8.6312 Beis  
QH2.22138 Liggende utvendig panel Utvendig kledning  -  6 
QH1.115 Sløyfer vegg  
PN4.2361 Musebånd, 125 cm  
QM8.4138 Klemlist   
SF1.221 Vindsperre-remse Isola, Rims  Vindsperre – lag 1 
QH5.21212 Gipspl. utvendig, 

underkledning 
Vindsperre – lag 2 

QB2.1181 Enkelt bindingsverk heltre Materiale - 1, Dimensjon – 99 
SB1.11161 Mineralull A-plate – vegg Isolasjonstykkelse – 6 
SF1.121 Diffusjonstett plast (vegg) Dampsperre  -  1 
QH5.3212 Gipsplate innvendig kledning Innvendig kledning – lag 2  -  1 
TB4.28 Maling   
QM5.41202 Taklist furu, ferdig malt  
QM5.11202 Gulvlist furu, ferdig malt  

Tabell 4.2.7 

BE 3.39909321919961881, 1.231.11.10 (Yttervegg – bindingsverk av tre, panel stående, 
dobbel vindtetting) 

NS 3420 Materialer Materialer som kommer med av BE-koden 
TB8.6312 Beis  
QH2.11118 Tømmermannspanel  Utvendig kledning  -  3 
QH1.113 Utlekting på fasade c/c 600 Utlekting – utside  -  2 
QH1.115 Sløyfer, impregnert vegg  
PN4.2361 Musebånd 125 cm  
QM8.4138 Klemlist  
QH1.113 Vindsperreremse,Isola,Rims  
QH5.21212 Gipspl. utvendig, underkledn Vindsperre – lag 1  -  1 
SF1.221 Vindsperresjikt på vegg Vindsperre – lag 2  -  9 
QB2.1181 Enkelt bindingsverk heltre Materiale  -  1, Dimensjon  -  99 
SB1.11161 Mineralull A-plate – vegg Isolasjonstykkelse  -  6 
SF1.121 Diffusjonstett plast (vegg) Dampsperre  -  1 
QH5.3212 Gipsplate innvendig kledn Innvendig kledning – lag 2  -  1 
TB4.28 Maling   
QM5.41202 Taklist furu, ferdig  malt  
QM5.11202 Gulvlist furu, ferdig malt  

Tabell 4.2.8 
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BE 3.34105329119961881, 1.231.11.15 (Yttervegg – bindingsverk av tre, panel stående) 

NS 3420 Materialer Materialer som kommer med av BE-koden 
TB8.6312 Beis   
QH2.11118 Tømmermannspanel Utvendig kledning  -  3 
QH1.113 Utlekting på fasade c/c 600 Utlekting – utside  -  2 
QH1.115 Sløyfer, impregnert vegg  
PN4.2361 Musebånd 125 cm  
QM8.4138 Klemlist  
SF1.221 Vindsperre-remse,Isola, Rims Vindsperre – lag 1  -  9 
QH5.21212 Gipspl. utvendig, underkledn  Vindsperre – lag 2  -  1 
QB2.1181 Enkelt bindingsverk heltre Materiale  -  1, Dimensjon  -  99 
SB1.11161 Mineralull A-plate – vegg Isolasjonstykkelse  -  6 
SF1.121 Diffusjonstett plast (vegg) Dampsperre  -  1 
QH5.3212 Gipsplate innvendig kledning Innvendig kledning – lag 2 -  1  
TB4.28 Maling  
QM5.41202 Taklist furu, ferdig malt  
QM5.11202 Gulvlist furu, ferdig malt  

Tabell 4.2.9 

BE 3.34106328111751187, 1.231.11.18 (Yttervegg – bindingsverk av tre, stående 
villmarkskledning) 

NS 3420 Materialer Materialer som kommer med av BE-koden 
TB8.6312 Beis  
QH2.22998 Villmarkspanel m u.ligger Utvendig kledning  -  3 
QH1.113 Utlekting på fasade c/c 600 Utlekting – utside  -  2 
QH1.115 Sløyfer vegg  
PN4.2361 Musebånd, 125 cm  
QM8.4138 Klemlist  
QH5.21212 Gipspl. utvendig, underkledn Vindsperre – lag 2  -  1 
QB2.1181 Enkelt bindingsverk, heltre Materiale  -  1, Dimensjon  -  17 
SB1.11146 Mineralull A-plate – vegg Isolasjonstykkelse  -  5 
SF1.121 Diffusjonstett plast (vegg) Dampsperre  -  1 
QB2.1180 Enkelt bind.verk heltre, innv Utlekting – innside  -  1 
SB1.11126 Mineralull A-plate – vegg Utlekting – innside  -  1 
QB8.131 Spikerslag c/c 600  
QH3.111218 Skyggepanel, furu, stående Innvendig kledning – lag 2  -  7 
QM5.41202 Taklist furu, ferdig malt  
QM5.11232 Gulvlist furu, ferdig malt  

Tabell 4.2.10 
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Kommentarer til tabellene: 

Det som står i fet skrift under materialer er det som ikke kommer med i BE – koden. De tallene 

som er markert med forskjellige farger er dekket av BE – koden, så de er dermed beskrevet i 

begge standardene. BE3.3 indikerer at vi snakker om ”Yttervegg – bindingsverk av tre”. 3-

tallet står for yttervegg, mens det andre 3-tallet står for bindingsverk av tre. Tallene markert 

med denne fargen er betegnelse på funksjonskravene, de to første er brannkrav, neste er 

lydreduksjonstall, og det siste er U-verdi.  Begge 8-tallene representerer forskjellige elementer 

som ikke er med i veggen, og er dermed beskrevet med tallet 8 som står for ”UTEN”. Naturlig 

nok blir det da ikke beskrevet i NS 3420. De resterende tallene, med farger, er beskrevet 

nærmere i tabellene over. 

Merk: Sifrene som står ramset opp etter BE – kodene er Holte Byggsafe sine interne koder i 

SmartKalk. /16//18//22/ 

 

4.3 standardiserte koder til IFD - biblioteket, testing av teori 2 

”Det er behov for standardiserte koder som kan brukes i et IFD bibliotek. Med visse endringer, 
egner elementstandarden (BE) seg godt til dette.” Teori 2 

For å teste om det er behov for standardiserte koder som kan navngi bygningselementer i BIM 

– modeller, har vi sett på en IFC – fil fra et reelt prosjekt som Holte Byggsafe har jobbet med å 

prisgi (se vedlegg 3) 

Til høyre i vedlegget vises 3D - modellen av bygget. Vinduet til venstre viser alle 

bygningselementene listet opp under hverandre. Elementene er navngitt som ”Notdefined – 

Solid Fill 400”. Hvis man trykker på et vilkårlig element, kommer det opp en tekstboks med 

informasjon (se nederst til venstre). Informasjonsboksen viser at både navn og elementtype 

blir kalt ”Solid Fill 400”. Dette gjelder for samtlige bygningselementer i modellen. Elementets 

dimensjoner er oppgitt.  
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4.4 Forslag til BE – koder, testing av teori 3 

”NS 3420 – BE:2008 kom ut som et pilotprosjekt og er ikke fullstendig, endringer må til for at 
standarddelen skal fungere tilfredsstillende som beskrivelsesverktøy.” Teori 3 

Under følger fire forslag til hvordan en ny BE – kode kan utformes. Disse forslagene er 

utarbeidet for å bedømme om det finnes andre løsninger som er bedre enn eksisterende BE – 

kode. Det er viktig å merke seg at forslagene ikke er fullstendig utviklet, og at det ikke har blitt 

lagt stor vekt på hvordan oppsettet i tilhørende standard skal se ut. Forslagene tar 

utgangspunkt i veggelementer, men meningen er at kodene skal passe til alle typer elementer 

BE – standarddelen omfatter. 

Forslag 1: 

Et alternativ til ny BE – kode kan være å angi elementtype og funksjonsbeskrevne løsninger 

(brannklasse, lydreduksjon og u – verdi) med siffer, og beskrive detaljløsninger med koder 

etter NS 3420 fagdelen. NS 3420 – kodene kommer da som en lang rekke bak 

funksjonskravene. Man ser tydelig hva slags arbeid som skal utføres og koden blir lettere 

forståelig til tross for at den er lang. Et dataprogram vil, for eksempel, ikke ha noe problem 

med å lese en slik kode. I tillegg kan den være forståelig for beskrivende som er kjent med NS 

3420 fagdelen. Eksempel og forklaring på en slik kode er vist under, både for en innervegg og 

en yttervegg 

Innervegg: 

BE4.3329(TB4.28)(QM5.11202)(QM5.41202)(QH3.122118)(QB2.1180)(SB1.11128)(QH3.122118)  

(QM5.41202)(QM5.11202)(TB4.28) 

        
Betegnelse for innervegg – bindingsverk av tre       
Brannmotstand        
Lydreduksjon        
       
        

        

NS 3420 Materialer       

(TB4.28) Maling        
(QM5.11202) Gulvlist furu, ferdig malt       
(QM5.41202) Taklist furu, ferdig malt       
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(QH3.122118) Faspanel, gran, liggende       
(QB2.1180) Enkelt bindingsverk heltre       
(SB1.11128) Mineralull A-plate – vegg       
(QH3.122118) Faspanel, gran, liggende       
(QM5.41202) Taklist furu, ferdig malt       
(QM5.11202) Gulvlist furu, ferdig malt       
(TB4.28) Maling        

        
SmartKalkkode: 1.241.11.4, Innervegg – bindingsverk av tre liggende kledning     

Yttervegg: 

BE3.33205(TB8.6312)(QH2.22138)(QH1.115)(PN4.2361)(QM8.4138)(SF1.221)(QH5.21212) 

(QB2.1181)(SB1.11161)(SF1.121)(QH5.3212)(TB4.28)(QM5.41202)(QM5.11202) 

          
Betegnelse for yttervegg – bindingsverk av tre         
Brannmotstand          
Lydreduksjon          
U - verdi          
          
          

NS 3420 Materialer         

(TB8.6312) 2 strøk beis, flater          
(QH2.22138) Liggende, utvendig panel m/dobbelfals          
(QH1.115) Sløyfer vegg         
(PN4.2361) Musebånd 125cm         
(QM8.4138) Klemlist          
(SF1.221) Vindsperre-remse, Isola, Rims         
(QH5.21212) Gipsplate utvendig underkledning          
(QB2.1181) Enkelt bindingsverk heltre         

(SB1.11161) Mineralull A-plate – vegg         
(SF1.121) Diffusjonstett plast (vegg)         
(QH5.3212) Gipsplate innvendig kledning         
(TB4.28) Maling          
(QM5.41202) Taklist furu, ferdig malt         
(QM5.11202) Gulvlist furu, ferdig malt         

          
SmartKalk kode: 1.231.11.13, Yttervegg – bindingsverk av tre panel liggende       
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Forslag 2: 

Et annet forslag kan være at betegnelsen for type element, sammen med funksjonsbeskrevne 

løsninger, danner koden. Slik vil det bli lettere å skille mellom funksjonskravene og de 

detaljspesifiserte løsningene. Detaljbeskrivelsen er ramset opp under selve koden med NS 

3420 – koder. Dette oppsettet gjør at man står fritt til å velge alle mulige 

materialsammensetninger: Tabellene i NS 3420 – BE:2008 blir ikke lenger begrensende, og 

elementstandarden vil kunne omfatte et hvilket som helst element (også ”spesialløsninger”). 

Da vil all informasjon om elementet komme med, i motsetning til slik koding etter NS 3420 – 

BE:2008 er nå, der noen komponenter er utelatt. Koden med funksjonskravene og hva slags 

veggtype det er, kan gi grunnlag for anbudsrunde og undertegnelse av kontrakt. Det er lettere 

å sammenligne anbudene ved å se på noen få tall, som kanskje gir den viktigste 

informasjonen, enn en lang rekke uforståelige sifre.  

Eksempel på en slik kode er vist under (Både en innervegg og en yttervegg): 

Innervegg: 

BE4.3323 

- QM5.11202 

- QM5.41202 

- TB4.28 

- QH5.3212 

- QB2.1180 

- SB1.11128 

- QH5.3212 

- TB4.28 

- QM5.41202 

- QM5.11202 

Betegnelse for innervegg – bindingsverk av tre 

Brannmotstand 

Lydreduksjonstall 

 

Smartkalk kode: 1.241.11.3, Innervegg – bindingsverk av tre, enkelt, plater 
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Denne innerveggen består av disse komponentene: 

 Gulvlist furu, ferdig malt 

 Taklist furu, ferdig malt 

 Maling 

 Gipsplate innvendig kledning 

 Enkelt bindingsverk heltre 

 Mineralull A-plate – vegg 

 Gipsplate innvendig kledning 

 Maling  

 Taklist furu, ferdig malt 

 Gulvlist furu, ferdig malt 

Yttervegg: 

BE3.34105 

- TB8.6312 

- QH2.11138 

- QH1.113 

- QH1.115 

- PN4.2361 

- QM8.4138 

- SF1.221 

- QH5.21212 

- QB2.1181 

- SB1.11161 

- SF1.121 

- QH5.3212 

- TB4.28 

- QM5.41202 

- QM5.11202 

 

Betegnelse for yttervegg – bindingsverk av tre 

Brannmotstand 

Lydreduksjonstall  

U – verdi  
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Smartkalk kode: 1.231.11.0, Yttervegg – bindingsverk av tre, panel stående 

Denne ytterveggen består av disse komponentene: 
 2 strøk beis, flater 

 Stående panel med dobbelfals 

 Utlekting på fasade c/c 600 

 Sløyfer vegg 

 Musebånd 125cm 

 Klemlist  

 Vindsperre-remse, Isola, Rims  

 Gipsplate utvendig underkledning 

 Enkelt bindingsverk heltre 

 Mineralull A-plate – vegg 

 Diffusjonstett plast (vegg) 

 Gipsplate innvendig kledning 

 Maling 

 Taklist furu, ferdig malt 

 Gulvlist furu, ferdig malt 

 

Forslag 3: 

Slik NS 3420 – BE:2008 er utformet, kan man velge materialsammensetning helt uavhengig av 

hva funksjonskravene angir. (For eksempel kan en vegg være beskrevet med 

brannmotstandskrav REI 60, mens beskrivelsen til materialesammensetningen i veggen 

tilfredsstiller brannmotstandskrav EI 30.) Et tredje forslag er derfor at man først bestemmer 

hvilket type element som skal beskrives (for eksempel innervegg/yttervegg), for deretter å 

velge funksjonskravene. Videre er tanken at ettersom funksjonskravene bestemmes, vil valg 

av detaljspesifiserte løsninger bli begrenset av disse. På den måten sikres det at elementet 

alltid tilfredsstiller de gitte funksjonskravene. For at dette forslaget skal kunne fungere, er det 

nødvendig å utvikle et dataassistert verktøy.  Dette må programmeres slik at 

materialevalgene, samt dimensjoner, innskrenkes etter hvilke funksjonskrav man velger. 
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Forslag 4: 

I dette forslaget tas det utgangspunkt i en BE – kode etter NS 3420 – BE:2008. Ved beskrivelse 

etter denne standarden, kommer ikke alle detaljer i elementet med.  Dette er vist med et 

eksempel under. Her er det tatt utgangspunkt i to veggelementer, som er kodet etter BE – 

delen.  Veggelementene inneholder flere komponenter enn det som kommer fram i BE – 

koden, og en mulighet kan være å beskrive disse komponentene med en tilleggstekst:  

Innervegg: 

BE 4.332978199987 

Tilleggsbeskrivelse: 

- Gulvlist furu, ferdig malt, dimensjon 15x70 (QM5.11202) side 1 

- Taklist furu, ferdig malt, dimensjon 21x45 (QM5.41202) side 1 

- Spikerslag til innvendig stående panel (QB8.131) 

- Taklist furu, ferdig malt, dimensjon 21x45 (QM5.41202) side 2 

- Gulvlist furu, ferdig malt, dimensjon 15x70 (QM5.11202) side 2 

 

Betegnelse for innervegg – bindingsverk av tre 

Brannmotstand 

Lydreduksjonstall 

Detaljbeskrivelse 

SmartKalk kode: 1.241.11.2, Innervegg – bindingsverk av tre, enkelt, panel 

Innerveggen består av disse komponentene: 

 Gulvlist furu, ferdig malt 

 Taklist furu, ferdig mal 

 Møllerstuepanel gran, stående 

 Enkelt bindingsverk heltre 

 Mineralull A-plate – vegg  

 Spikerslag til innvendig stående panel 

 Møllerstuepanel gran, stående 

  Taklist furu, ferdig malt 

 Gulvlist furu, ferdig malt 



                                      Kritisk vurdering av NS 3420 – BE:2008  

  

 

 

 

38 

 

Yttervegg: 

BE 3.33209628111351181 

Tilleggsbeskrivelse: 

- 2 strøk beis, flater (TB8.6312) 

- Sløyfer vegg, dimensjon 23x48 (QH1.115) 

- Musebånd, 125 cm (PN4.2361) 

- Maling (TB4.28) 

- Taklist gran rund, ubehandlet, dimensjon 21x34 (QM5.41101) 

- Gulvlist, lakkert tre, dimensjon 15x70 (QM5.11233) 

 

Betegnelse for yttervegg – bindingsverk av tre 

Brannmotstand 

Lydreduksjonstall 

U – verdi 

Detaljbeskrivelse 

 

SmartKalk kode: 1.231.11.4, Yttervegg – bindingsverk av tre, panel liggende, innv. utlektet 

Ytterveggen består av disse komponentene: 

 2 strøk beis, flater 

 Liggende, utvendig panel med dobbelfals  

 Sløyfer vegg 

 Musebånd 125cm 

 Gipsplate utvendig, underkledning 

 Enkelt bindingsverk heltre 

 Mineralull A-plate – vegg  

 Diffusjonstett plast (vegg) 

 Enkelt bindingsverk, heltre innvendig  

 Mineralull A-plate – vegg  

 Gipsplate innvendig kledning 

 Maling 

 Taklist gran rund, ubehandlet 

 Gulvlist, lakkert på tre    /16//18//22/ 
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4.5 Mottagelse av NS 3420 – BE:2008 i byggebransjen, testing av teori 4 og 5 

4.5.1 Respons fra ulike aktører i byggebransjen 

”NS 3420 – BE:2008 har blitt godt mottatt av de som beskriver, mens de utførende er mer 

skeptiske til den ”nye” standarddelen.” Teori 4 

For å finne ut hva brukerne mener om BE – standarddelen, har prosjektgruppen vært i kontakt 

med noen bedrifter innenfor byggebransjen. Både bedrifter som lager beskrivelser, og 

bedrifter som driver med utførende arbeider (deriblant kalkulasjonsberegninger).  

To sett med spørsmål ble laget avhengig av om bedriften gjorde beskrivende eller utførende 

arbeid: 

Spørsmålssett 1 (beskrivende) 

1) Hvorfor har dere valgt å ta i bruk elementstandarddelen? 

2) Hvordan har dere opplevd bruken av NS 3420 – BE:2008? Positive og negative sider. 

3) Hvordan har responsen fra de utførende som har mottatt beskrivelsen deres vært?  

4) Forslag til forbedringer/endringer? 

5) BE – koden beskriver både funksjonskrav og materialer. Blir det kvalitetssikret at 

materialsammensetningen tilfredsstiller funksjonskravene? 

6) Har dere tro på at koding av hele bygningselementer i beskrivelsen vil ta over for 

tradisjonell NS 3420 – koding i fremtiden? 

Spørsmålssett 2 (utførende) 

1) Hvordan har dere opplevd beskrivelse utført med NS 3420 – BE:2008 koder? Positive 

og negative sider. 

2) Gir BE - beskrivelsen tilfredsstillende informasjon for kalkulasjonsberegninger? 

3) Forslag til forbedringer/endringer? 

4) Følger det med dokumentasjon på at funksjonskrav og valg av materialer stemmer 

overrens fra den beskrivende? Kvalitetssikrer dere dette på noen måte? 

5) Har dere tro på at koding av hele bygningselementer i beskrivelsen vil ta over for 

tradisjonell NS 3420 – koding i fremtiden? 
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Intervju med representanter fra rådgivende bedrifter (de beskrivendes synspunkter): 

En av representantene som ble intervjuet, forklarte at han hadde måttet ta BE – 

standarddelen i bruk etter ønske fra byggherren. Byggherren ønsket dette, fordi han mente 

koding etter NS 3420 – BE:2008 var tidsbesparende i forhold til NS 3420 - koding. I tillegg 

hadde byggherren kommet frem til at den rimeligste entrepriseformen for prosjektet var en 

totalentreprise, og BE – koding egner seg best til nettopp denne typen entreprise.  

På spørsmålet om hvordan bedriftene hadde opplevd bruken av NS 3420 – BE:2008, var et av 

svarene at den fungerte godt til beskrivelse av enkelte elementer, men at standarddelen var 

for mangelfull til å beskrive alle typer. Et av intervjuobjektene sa at han personlig brukte BE – 

standarden så langt det var forsvarlig. Hvilket vil si at hvis BE – beskrivelsen utelater vesentlige 

deler av elementet, ville han ikke bruke den. Ellers stilte de beskrivende seg positive til den 

nye standarddelen. Registreringen av koder, til elementer som blir dekket av BE – delen, går 

raskere enn ved ”tradisjonell” NS 3420 – koding. Samtlige av de som ble intervjuet mente at 

den største svakheten ved elementstandarden, er at den ikke kan anvendes på mange nok 

elementer. Så lenge ikke alle bygningsdeler kan beskrives og NS 3420 fagdelen fortsatt må 

benyttes, er det begrenset hvor mye ressurser man er villig til å bruke på å tilvenne seg en ny 

beskrivelsesform. 

Noen av representantene nevnte at bedriftene som hadde mottatt beskrivelsen for å gjøre 

utførende arbeider, hadde henvendt seg til dem for å få mer utfyllende informasjon. 

Dokumentasjon på samsvar mellom materialvalg og funksjonskrav, og tilleggsbeskrivelser på 

komponenter som BE – koden ikke dekket, var ting som ble etterlyst. Ellers var det varierende 

respons fra de utførende (se intervju med utførende bedrifter). 

Intervjuobjektene ble spurt om de hadde gjort seg opp noen tanker om forbedringsmuligheter 

for NS 3420 – BE:2008. Alle mente at endringer må til for at standarddelen skal være 

tilfredsstillende som beskrivelsesverktøy – den må kunne beskrive flere typer 

bygningselementer. Likevel hadde ingen tenkt på konkrete forslag til endringer. Noen mente 

at BE - standarddelen kunne forbli slik den er og at man må ta hensyn til begrensninger: kun 

bruke NS 3420 – BE:2008 i totalentrepriser, sørge for at tilstrekkelig tilleggsinformasjon blir 

gitt der elementstandarden ikke er dekkende, og benytte NS 3420 fagdelen til koding av 

elementer som ikke kan beskrives etter BE standarden eller ved andre entrepriseformer. 

I spørsmål 5 ble det spurt om det blir foretatt kvalitetssikring av samsvar mellom materialvalg 

og funksjonskrav i BE – koden. En av bedriftsrepresentantene svarte at kvalitetssikring av 
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veggelementene, slik at de tilfredsstiller gitte krav til funksjon, er viktig uansett hvilken 

standard man beskriver etter. Selv om BE – koden inneholder beskrivelse av både 

funksjonskrav og materialer, må det fremlegges dokumentasjon på at kravene er tilfredsstilt.  

Svarene på spørsmålet om koding av hele bygningselementer etter hvert vil ta over som 

beskrivelsesmåte, var forskjellig. Noen mente at elementstandarden kan brukes, men at NS 

3420 fagdelen også må benyttes på grunn av mangler i NS 3420 – BE:2008. Andre mente at BE 

– delen, med visse endringer, vil ta over som beskrivelsesverktøy. Et av intervjuobjektene så 

det i sammenheng med BIM – teknologien, som er i utvikling, og mente at elementstandarden 

egnet seg godt til å beskrive elementer i datamodeller. 

Intervju med bedrifter som gjør utførende arbeider 

De bedriftene som ble kontaktet, driver i hovedsak med kalkulasjon og prosjektutvikling. 

Tilbakemeldingene på hvordan disse bedriftene opplever elementstandarden er forskjellige. 

Det ene intervjuobjektet stilte seg svært negativ til NS 3420 – BE:2008. Grunnen til det, var at 

kalkulasjonsprogrammet som bedriften benytter er tilpasset NS 3420 fagdelen. Programmet 

er bygget opp slik at bygningskomponenter deles inn i poster som tilsvarer kapitlene i NS 

3420. Å bruke dette programmet til BE – kodete bygningselementer er lite hensiktsmessig, 

fordi hver enkelt post blir stor (se vedlegg). ”Dette medfører at vi må inkludere en haug med 

ressurser (timeverk, materialer, underentrepriser) i en og samme post” Sitat Morten Henriksen, 

Hersleth Entreprenør AS. I tillegg ble det vanskelig hvis bygningselementet består av 

komponenter som krever forskjellig arbeid (for eksempel både mur – og tømrerarbeider). 

Fordi postene er inndelt etter nettopp arbeider, blir spørsmålet i hvilken post elementet skal 

plasseres.  I en annen bedrift lå ikke problemet i programmets utforming, men i at BE - koden 

gir så mange valgmuligheter til den beskrivende, at kodene sjelden blir like. Å holde en 

prisdatabase for bygningselementer oppdatert i kalkulasjonsprogrammet, når 

kodekombinasjonene for elementene er utallige, så de på som umulig. Dette medførte at 

bedriften måtte analysere bygningselementene hver gang de mottok et nytt prosjekt. På 

grunn av disse tingene, brukte begge bedriftene mye lenger tid på kalkulasjon enn tidligere. 

Det var kun én av de utførende bedriftene som stilte seg positiv til NS 3420 – BE:2008. Denne 

bedriften ville integrere BIM – teknologi i kalkulasjonsprogrammet sitt og mente at BE – 

standarden kunne passe bra som beskrivelsesverktøy i den sammenhengen. Riktignok med en 

del endringer.   

Som nevnt over mente de fleste bedriftene at BE – kodene gjorde kalkulasjonen mer 

komplisert. I tillegg ble det kommentert at kodene ikke dekket alle komponentene i 
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bygningselementene. Dette gjør at man ikke kan beregne en eksakt pris bare basert på koden, 

man er avhengig av at informasjon blir gitt som supplement.   

Samtlige av de intervjuede mente at NS 3420 – BE:2008 trengte forbedringer for at den skulle 

kunne fungere til deres bruk. Et forslag var at BE – delen burde inneholde kjernen i 

bygningsdelen, slik at kun komponenter som er avgjørende med hensyn til funksjon, kommer 

med.  Andre bedrifter var inne på tanken at funksjonskrav burde beskrives i BE og resten 

(beskrivelse av materialer) etter NS 3420 fagdelen. 

Intervjuobjektene ble spurt om det fulgte med dokumentasjon på at materialene i 

beskrivelsen tilfredsstilte funksjonskravene. De utførende bedriftene mente at det er 

beskrivende/prosjekterende som står ansvarlig for at materialsammensetningen oppfyller 

funksjonskravene, og de gikk derfor ut i fra at det som står beskrevet stemmer. Det ble nevnt 

at funksjonskravene er lite utslagsgivende med hensyn på pris, og derfor ble det ikke tatt noe 

større hensyn til tallene som beskriver funksjon i BE - koden. For de som utfører byggingen, er 

det viktig å sikre at valgte materialer stemmer med gitte funksjonskrav og her vil det være en 

fordel med vedlagt dokumentasjon fra den beskrivende. 

På spørsmål om elementkoding vil ta over som beskrivelsesmåte i fremtiden, var meningene 

delte blant de intervjuede. Noen ønsket å forkaste NS 3420 – BE:2008, mens andre mente at 

BE – delen med enkelte forbedringer, ville gjøre både beskrivelse og kalkulasjon mindre 

tidskrevende. Integrasjon av BIM – teknologi ble også nevnt i denne sammenhengen. 
/11//12//23/ 

 

4.5.2 Rettslig hensyn 

”Misforståelser og feil grunnet mangler i NS 3420 – BE:2008, kan føre til rettslige tvister.” 

Teori 5 

Målet med å teste denne teorien er ikke i hovedsak å styrke eller forkaste den. Bakgrunnen 

for teori 5, er å rette oppmerksomhet mot eventuelle konflikter som kan oppstå ved bruk av 

NS 3420 – BE:2008. Dette er viktig, fordi det kan bidra til at endringer blir gjort slik at man 

unngår mulige tvister. 
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Det kan være vanskelig å forutse fremtidige uoverensstemmelser, likevel ble tre kilder valgt 

som grunnlag for analysen: Egne erfaringer fra koderegistreringen, intervjuer med brukere, og 

et advokatfirma med ekspertise på rettsspørsmål vedrørende byggebransjen og entrepriser. 

 Fra registrering og analyse av BE – koder, var det enkelte momenter som prosjektdeltakerne 

så for seg at kunne føre til misforståelser: 

 Det viser seg at NS 3420 - BE:2008 er for lite detaljert for å beskrive et fullstendig 

”SmartKalk” - veggelement 

 Matrisene i BE – delen er ikke ensrettet med matrisene i NS 3420 

 For lite detaljering gjør at én BE – kode kan beskrive flere elementer 

I Intervjuer med brukere (se avsnitt 4.5.1), viser det seg at det største problemet ligger i at 

ikke alle elementer kan beskrives etter NS 3420 – BE:2008. Dette skyldes at matrisene i 

standarddelen gir begrensninger for valg, og at detaljer ikke blir beskrevet. I tillegg byr BE – 

koden på en ny utfordring fordi funksjonskrav også er beskrevet i koden. Det er viktig at de 

detaljspesifiserte løsningene tilfredsstiller funksjonskravene, så ikke koden blir 

selvmotsigende. 

Advokatfirmaet som ble kontaktet, fikk spørsmål om de hadde kjennskap til NS 3420 – 

BE:2008, og om de hadde hatt saker i forbindelse med beskrivelse etter standarden:  

”Jeg drister meg til å svare på vegne av oss alle at den problemstillingen som her er beskrevet 

ikke er kjent for oss. 

Grunntanken – gitt at BE – delen er mangelfull og heller ikke er kompatibel med fagdelen på 

enkelte punkter – om at dette kan føre til misforståelser må være riktig.  

Som jurister er vi ofte borti problemstillinger knyttet til at beskrivelser er upresise/mangelfulle 

og at motstrid forekommer. Slikt blir det ofte konflikter av – og løsningene er sjelden opplagte.  

Lykke til med oppgaveskrivingen! 

 Mvh Ronny” 

Sitat: Ronny Lund, partner i Wiersholm 
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En siste problemstilling som kan føre til usikkerhet rundt beskrivelsen, er i hvilken rekkefølge 

komponentene i elementet skal beskrives. Dette er drøftet i avsnitt 5.3.2 ”svakheter ved BE – 

koden”. Det er definert i standarden at elementer skal beskrives fra utsiden og systematisk 

innover ved vertikale elementer, og ovenfra og nedover for horisontale elementer. For 

innervegger, skal beskrivelsen orienteres fra høyre mot venstre. Disse definisjonene er ikke 

alltid entydige, og misforståelser kan lett forekomme. /17/ 

 

 4.6 NS 3420 – BE:2010, testing av teori 6 

”Standard Norge jobber med å revidere elementstandarden. BE - delen som kommer ut høsten 

2010 dekker manglene i utgaven fra 2008.” Teori 6 

Etter at NS 3420 – BE:2008 ble utgitt, har en del mangler blitt påvist. På grunn av dette ble det 

satt i gang revisjonsarbeid for å forbedre elementstandarden. En gruppe satt sammen av 

forskjellige aktører fra byggebransjen sitter i komiteen for dette arbeidet. Det har vært flere 

diskusjoner om hvordan den nye standarden skal formes, slik at den vil fungere best mulig for 

alle parter. Den reviderte utgaven er planlagt utgitt i oktober 2010.  

De viktigste endringene er: 

 Mer komplett tilpasning til NS 3451 

 Klarere skille mellom postgrunnlag for funksjonsbeskrevne løsninger, og 

detaljspesifiserte løsninger. 

 Nytt system for å fange opp de faglige valgene og kravene fra de enkelte fagdelene. 

Den største, og kanskje viktigste, endringen som er gjort er å dele funksjonskravene og 

materialkravene inn i to forskjellige postgrunnlag, slik at det blir lettere å skille mellom de 

ulike kravene. Det er nå mulig å beskrive et element med bare funksjonskrav, eller bare med 

materialdetaljer (I NS 3420 – BE:2008 var disse kombinert i samme postgrunnlag). Under er 

det vist hvordan de nye postgrunnlagene vil se ut. 
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BE3.1 Yttervegger (23) – funksjonsbeskrevet løsning 

 

BE3.221 Yttervegger med bæresystem av tre 
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I NS 3420 – BE:2008 var elementer av plasstøpt betong utelatt. Det forutsettes at disse 

elementene beskrives med vanlig postgrunnlag fra del L (betongarbeider). I den reviderte 

utgaven har det imidlertid kommet med elementer av plasstøpt betong. I tillegg har det 

kommet med laftede vegger, vegger av betongelementer og sandwichvegger. 

Den reviderte standarden er bygget opp slik at man først bestemmer hva slags type element 

man ønsker å beskrive. Eksempelvis en yttervegg i bindingsverk av tre. Hver elementtype har 

et postgrunnlag med forskjellige poster ramset opp under. Etter postene står henvisning til en 

BE – matrise. Dette er samme type oppsett som i 2008 – versjonen, men både postgrunnlag 

og matriser har blitt mer utfyllende i den reviderte utgaven.  De nye matrisene er ”samkjørt” 

med NS 3420, slik at hele elementet blir beskrevet. Valgmulighetene i BE - matrisen er 

nummerert med sifre som skal benyttes i BE - koden. I matrisen, etter hvert valgalternativ, 

står en NS 3420 - kode. Denne føres opp som tilleggsinformasjon til BE – koden. Det er også 

mulig å fylle ut koden ytterligere, med informasjon om komponentene, ved å gå til matrisene i 

NS 3420 fagdelen. Et eksempel på en BE – matrise er vist under. 

 

 

 

 

 

 

 

Det er planlagt at NS 3420 – BE:2010 skal være et dataprogram. I programmet bør matrisene 

til NS 3420 ligge, slik at man med enkelthet kan følge henvisningene til disse matrisene og 

beskrive komponentene til minste detalj. Når det er utfylt en BE – kode etter den nye 

elementstandarden vil man først få opp BE – koden, og under vil alle kodene etter NS 3420 

med spesifikasjoner ligge. Dette gjør at man lett kan skille ut hva slags arbeid som skal gjøres 

(tømrer, maler osv).  
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Under er det vist eksempel på hvordan oppsettet kan se ut med NS 3420 – matrisene 

integrert: 
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I beskrivelsen vil ikke alle detaljene som er vist over være synlige. Alternativer til hvordan 

koden skal se ut, i en beskrivelse, er vist under (beskrivelse av detaljspesifiserte løsninger). 

Alternativ 1: 

 

BE3.2211181111181 

QK2.11178 

SF1.221 

QK1.111 

SB1.11926 

QB2.111511 

SB1.11141 

SF1.121 

QK1.124 

SB1.11926 

QK3.31A 

QK3.1111158 

 

Alternativ 2: 

BE3.221 QK2.11178 SF1.221 QK1.111 SB1.11926 QB2.111511 SB1.11141 SF1.121 QK1.124 SB1.11926 
QK3.31A QK3.1111158 

Under er det vist eksempel på funksjonskrav beskrevet med BE – kode. 

BE3.14365 

Yttervegg 

Betegnelse for funksjonsbeskrevet løsning 

REI 90 – brannmotstand  

52 dB – lydreduksjon  

0,22 – U-verdi 

/21/ 
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5. Analyser og drøfting 

5.1 Sammenlikning av NS 3420 og NS 3420 - BE:2008, analyse til teori 1 

I dette avsnittet er det foretatt analyse med drøfting av tabellene i punkt 4.2 

Tabellene viser tydelig at det er en god del av komponentene i veggelementene som ikke 

kommer med i BE – koden.(Se fet skrift under ”materialer” i tabellene). Hvis ikke det blir gjort 

endringer i BE – standarden er en tilleggsbeskrivelse helt nødvendig. 

NS 3420 fagdelen beskriver samtlige sjikt i veggen, men stiller ikke krav til funksjon slik BE – 

delen gjør. I elementstandarden har veggelementene et fast oppsett for de ulike sjiktene i 

veggen, det blir henvist til matriser der man finner riktig tallkode til det materialet veggen 

inneholder. Hvis veggelementet mangler et eller flere sjikt, vil de likevel få en tallkode, 

eksempelvis tallet 8, som står for ”UTEN”. Dette fører til at BE – koden kan inneholde 

overflødige tall som kun gir informasjon om at sjiktet ikke eksisterer i veggelementet. Dette 

unngår man med tradisjonell NS 3420 – koding.  

I tillegg ser man at informasjonen som kommer med i både BE – koden og i NS 3420 – koden, 

ikke er beskrevet på samme måte. For eksempel gir utlekting med isolasjon på innsiden to NS 

3420 – koder, mens dette sjiktet kun gir ett siffer til BE – koden (se tabell 4.2.10). Matrisene i 

elementstandarden er heller ikke like detaljert som matrisene i NS 3420. For at det ikke skal 

oppstå misforståelser, bør matrisene i de to standarddelene være like. 

Som nevnt inneholder BE – koden funksjonskrav (brannklasse, lyd og u – verdi). Spørsmålet er 

om disse kravene bør være sammen med beskrivelsen av materialene i én og samme kode. 

Sånn koden er i dag, står man fritt til å velge funksjonskrav og materialer som ikke står i 

sammenheng. Et eksempel kan være at dimensjonen på bindingsverket ikke tilfredsstiller 

brannkravet som er gitt.  

 Fra tabellene i punkt 4.2, ser man at NS 3420 - kodene er hentet ut fra Q - delen av 

standarden som omfatter tømrerarbeider.  Alle kodene i NS 3420 er delt inn i kapitler med 

hver sin bokstav som indikerer hvilket arbeid som skal utføres. (Eksempelvis står L for 

betongarbeider, N for murarbeider, Q for tømrerarbeider osv.) I veggene kodet i punkt 4.2, er 

man ikke avhengig av denne type koding fordi hele veggen skal utføres av tømrere, men 

hadde veggen bestått av, for eksempel, både mur - og tømrerarbeider, ville kodingen gjort det 
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enkelt å fordele arbeidet til underentreprenørene. BE – koden sier ingenting om hva slags 

arbeid som skal utføres, og egner seg derfor best til totalentrepriser. 

 

5.2 Linke BE – kodene opp mot et IFD – bibliotek, analyse til teori 2 

I dette avsnittet blir eksempelet fra punkt 4.3 brukt som utgangspunkt for analysen. Målet er 

å finne ut om det er behov for standardiserte koder som ”navngivere” til bygningselementer i 

BIM – modeller.  

Holte ByggSafe mottok denne IFC – filen fra arkitekten, for å gjøre prisberegninger. I analysen 

blir dette lagt til grunn, og det blir sett på hvilken informasjon som er tilgjengelig for en som 

skal gjøre kalkulasjonsberegninger uten kjennskap til tegneprogrammet som ble benyttet til 

modelleringen.   

Som nevnt i avsnitt 4.3, har samtlige elementer i modellen samme navn. Dette er 

problematisk fordi det blir umulig å gjenkjenne elementet, navnet gir ingen indikasjon på 

hvilken bygningsdel det dreier seg om. Hvis man åpner informasjonsboksen til elementene, får 

man oppgitt dimensjoner og en ID bestående av en lang rekke symboler, som er umulig å 

tolke hvis man ikke kjenner programmet modellen er tegnet i. For å kunne nyttegjøre seg av 

dimensjonene som er oppgitt, må man lete seg gjennom elementene i 3D – modellen. Når 

man finner riktig bygningsdel, for eksempel en yttervegg, må man gjøre egne forutsetninger 

for å komme frem til pris. Ut i fra dimensjonene og plasseringen av elementet, som er de 

eneste retningslinjene, må man finne materialesammensetningen som tilfredsstiller påkrevde 

funksjonskrav for bygget. Dette er en enormt tidskrevende jobb, som i tillegg nærmest er 

meningsløs. At den utførende klarer å gjette seg fram til hvilke løsninger byggherren har tenkt 

seg, er lite trolig. Konklusjonen er altså at det ikke ligger tilstrekkelig med informasjon i denne 

modellen. (I virkeligheten måtte Holte byggsafe be arkitekten om mer informasjon for å kunne 

prisgi bygget.) Det er viktig å påpeke at dette er et skrekkeksempel. Prosjektgruppen har sett 

på andre IFC – filer hvor informasjonen om de enkelte bygningselementene har vært langt 

mer utfyllende. Det er viktig å merke seg at i eksemplet er det ikke programmet som gir 

begrensinger for informasjonsmengden, det er arkitekten som ikke har beskrevet 

bygningsdelene godt nok. 

Hvis arkitekt/ingeniør har gjort en god jobb med å fylle ut informasjon om hvert element, kan 

den som skal utføre kalkulasjonsberegninger lese informasjonen og finne et tilsvarende 
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bygningselement i sitt eget kalkulasjonsprogram. Selv om det foreligger tilstrekkelig 

informasjon, er det fortsatt mye arbeid med å finne riktig element. Bygningselementene har 

riktignok en egen identitetskode, men denne koden er intern og blir derfor ikke gjenkjent i 

andre dataprogrammer. Hvis man hadde utviklet et felles kodesystem, ville 

gjenkjennelsesprosessen gått adskillig raskere. Velfungerende BE – koder kunne passe til 

dette formålet.  

Hvis man tar for seg eksempelet fra avsnitt 4.3, kan man bytte ut ”Notdefined Solid Fill 400” 

med en BE – kode. Ved å klikke på hver enkelt kode, vil informasjonsboksen komme frem som 

før. Men ideelt sett er man ikke avhengig av å åpne informasjonsboksen: Ved overføring av BE 

– koden fra et program til et annet, vil all informasjon automatisk følge med og bli gjenkjent i 

programmet som mottar koden.  

Argumenter for å bruke nettopp BE – koden, er at disse standardiserte kodene uansett vil bli 

utarbeidet til bruk i beskrivelse, og man behøver ikke å lage et nytt kodesystem for benyttelse 

i BIM.  En annen fordel med å bruke BE til ”navngivning”, er at man kun får én kode per 

element. (I motsetning til koder for hvert sjikt som tradisjonell NS3420 – koding gir). 

For at BE – kodene skal fungere optimalt som navngivere i BIM – modeller, må det gjøres 

endringer i NS 3420 – BE:2008. BE – kodene må dekke flere typer bygningselementer enn de 

gjør i dag, og informasjonen som blir gitt om elementene må være heldekkende. I tillegg må 

det gjøres en del andre forbedringer (se avsnitt 5.3.2). 

 

5.3 NS 3420 – BE:2008 – styrker og svakheter, analyse til teori 3 

5.3.1 Styrker ved BE – koden 

Ved koderegistreringen av veggelementer fra Holte ByggSafe sin prisdatabase (se forprosjekt 

avsnitt 4.1), ble prosjektgruppen kjent med NS 3420 – BE:2008. Det gikk forholdsvis raskt å 

sette seg inn i standarden, kodeoppbyggingen er logisk og står i god sammenheng med 

hvordan et veggelement er bygget opp. Matrisene er som regel lette å forstå og inneholder, i 

stor grad, tilfredsstillende valgalternativer for de veggelementene vi kodet (inne - og 

yttervegger i bindingsverk av tre).  
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Fra egne erfaringer og intervjuer med bedrifter som har tatt elementstandarden i bruk, ser vi 

at NS 3420 – BE:2008 er enkel å beskrive etter. Arbeidet med å kode veggelementer går langt 

raskere med denne standarddelen, enn hvis man benytter fagdelen til NS 3420. 

BE: 2008 kom ut som et pilotprosjekt og har derfor en del mangler. Blant annet er ikke 

veggelementer i betong tatt med. Dette skyldtes at betongstandarden var under revisjon idet 

elementstandarden ble utviklet. Vi ser likevel for oss at BE – standarden, med en del 

utbedringer, kan egne seg godt som beskrivelsesverktøy for bygningselementer i 

datamodeller. BE – koden gir ”navn” til hele bygningselementer i stedet for hvert enkelt sjikt. 

”Navnet” beskriver oppbyggingen av elementet og er helt unik for akkurat denne 

sammensetningen av materialer. Ved bruk av BE – koden i BIM – modellering, vil det bli 

lettere å gjenkjenne bygningselementer uavhengig av hvilket dataprogram man benytter.  

En fordel med at BE – standarden gir koder til hele bygningselementer, er at man også kan 

stille krav til funksjon (brann, lyd og u – verdi). Når funksjonskrav kommer med i beskrivelsen, 

gir dette større sikkerhet til at bygningsdelene faktisk oppfyller kravene byggherren ønsker. 

NS 3420 fagdelen beskriver hvert enkelt sjikt i veggen, og krav til funksjon kommer derfor ikke 

med.     

 

5.3.2 Svakheter ved BE – koden.  

NS 3420 – BE:2008 er ikke komplett. Blant annet er ikke veggelementer av betong tatt med 

(se avsnitt 5.3.1).  

Elementdelen er ikke kompatibel med fagdelen i NS 3420. Matrisene i BE – delen gir andre 

valgalternativer enn det matrisene i NS 3420 gjør. På grunn av for lite detaljering i standarden 

kan to veggelementer, eksempelvis med forskjellig kledning (liggende/stående), få samme BE 

– kode. I tillegg kommer ikke all informasjon om veggelementene med. Disse svakhetene kan 

føre til misforståelser og feil: Hvis beskrivelsen ikke er entydig, må utførende gjøre egne 

forutsetninger som kanskje ikke tilfredsstiller byggherrens ønske. 

BE – kodene består kun av tall i motsetning til NS 3420 – kodene som inneholder en bokstav. 

Bokstavene henviser til hvilket kapittel i standarden som sjiktet tilhører og forteller om 

arbeidet som skal utføres. Det er ikke mulig å lese dette ut ifra BE – koden, noe som 

vanskeliggjør utskillelsen av arbeid til underentreprenørene.  
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Fra intervjuer med aktører i byggebransjen, har det vist seg at flere av de 

bedriftene/personene som driver med utførende arbeid, ikke er fornøyd med BE – 

standarden. Flere grunner til misnøye ble nevnt: Blant annet at kalkulasjonsprogrammene 

ikke er tilpasset BE – kodene, og som nevnt over, at det ikke kommer klart fram av BE – koden 

hvilket arbeid som skal utføres. (For mer utfyllende informasjon se avsnitt 5.4.1) 

Fordi BE – koden følger et fast oppsett for hvilke sjikt som skal tas med i beskrivelsen, for 

eksempel innvendig kledning lag 1 og 2, vil ”overflødige” tall kunne forekomme. Dette 

forklares med et eksempel: Hvis en vegg kun har et lag innvendig kledning, kan ikke ett av 

tallene for innvendig kledning sløyfes. Man må kode lag 1 eller 2 med tallet ”8” som står for 

”UTEN”. På den måten forteller ikke bare BE – koden om hvilke sjikt veggelementet består av, 

mens også hvilke sjikt som ikke er med. 

Med de valgalternativene man har ved koding etter NS 3420 - BE:2008, innskrenkes type 

veggelementer som kan beskrives. Det er med andre ord ikke mulig å kode et hvilket som 

helst veggelement. Da BE – standarden ble utformet var tanken at den skulle dekke alle de 

vanligste/mest brukte bygningselementene i byggebransjen, ikke spesialtilfeller. BE – kodene 

passer best til bygg med forholdsvis enkle løsninger. Dette gjør at bruken av NS 3420 – 

BE:2008 begrenses. 

Fordi BE – standarden beskriver hele bygningselementer, byr den på noen utfordringer som 

man ikke har behøvd å ta hensyn til tidligere. Hvis man for eksempel tar for seg en yttervegg, 

må man bestemme seg for hvilken side man skal starte beskrivelsen fra. ”Matrisene i 

standarden er bygget opp slik at man ser fra utsiden og innover i elementet” (se avsnitt 2.4.3). 

Men hva med innervegger? Standarden definerer veggsidene som side 1 og 2, og man 

orienterer seg fra høyre mot venstre. Men det er ikke sikkert dette passer i alle tilfeller, hvis 

veggen er skrå kan det være vanskelig å definere side, og dermed hvilken vei man skal kode 

veggen. Ved utførelsen er det helt vesentlig at riktig overflate vender mot riktig rom. 

At både funksjonskrav og materialer/veggkomponenter inngår i BE – koden kan føre til feil, 

hvis ikke den beskrivende og utførende er oppmerksomme og har gode kunnskaper om hva 

slags krav som faktisk blir stilt til materialer med hensyn til funksjon (brann, lyd og u – 

verdier). Det er nemlig fullt mulig å lage en BE – kode hvor man angir funksjonskrav som ikke 

stemmer overens med de materialene veggen består av. Hvis gitte funksjonskrav ikke er 

oppfylt ved ferdigstilt bygg, kan det føre til konflikter. 
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Ved benyttelse av elementstandarden er det vanskelig å rette eventuelle feil som har blitt 

gjort under koderegistreringen. Dette er fordi kodestrengen blir såpass lang at det er vanskelig 

å finne tilbake til hvilket sjikt som skal endres. Ønske om endringer behøver ikke bare og 

skyldes feil. Det er vanlig at man gjør flere endringer underveis i en prosjekteringsfase og da 

vil samme problemet gjelde. 

 

5.3.3 Forslag til reviderte koder  

I dette avsnittet vurderes fordeler og ulemper etterfulgt av konklusjon til de fire forslagene (se 
avsnitt 4.4) om hvordan BE – koden kan se ut. 

Forslag 1: 

Fordeler:  

Koden dekker samtlige komponenter/materialer som veggelementet består av. Dermed er det 

mindre rom for misforståelser sammenliknet med koding etter NS 3420 – BE:2008. I tillegg er 

koden ensrettet med NS 3420 fagdelen, da beskrivelsen av materialene er kodet etter denne 

standarddelen. Den kan benyttes for alle typer vegger, fordi kombinasjonsmulighetene er så 

og si uendelige. Koden gir krav til funksjon, noe som ikke kommer med ved tradisjonell 

beskrivelse. De første sifrene i koden (merket med rødt) forteller hva slags veggtype det er 

snakk om, noe som er en fordel ved gjenkjenning av type element (eksempelvis innervegg, 

yttervegg, tak, dekke med mer). Det er lett å se hva slags arbeid som skal utføres, fordi NS 

3420 – kodene er merket med hver sin bokstav som indikerer hvilket kapittel de kommer fra i 

NS 3420 – standarden.  

Ulemper: 

Koden er lang og blir fort uoversiktlig og vanskelig å lese. Funksjonskrav og materialer 

beskrives i samme kode, tilsvarende koding fra NS 3420 – BE:2008. Man er ikke garantert at 

funksjonskravene og valgte materialer står i sammenheng med hverandre. Fordi et 

veggelement kan bygges opp på mange forskjellige måter, er det vanskelig å lage en oppskrift 

til hvordan elementet skal beskrives. Kodens oppbygging er slik at man starter på en side og 

går systematisk gjennom veggen komponent for komponent. Her forutsettes det at man har 

store kunnskaper om hvordan veggelementer skal se ut. Når det ikke finnes noen oppskrift, 
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kan beskrivelsen av ett veggelement bli forskjellig grunnet at de beskrivende kan velge ulik 

rekkefølge på materialene. 

Konklusjon: 

Koden er heldekkende for elementet den beskriver og kompatibel med NS 3420. Det gjør at 

misforståelser mellom de forskjellige aktørene som skal tolke beskrivelsen reduseres.  

Fordi det første sifferet forteller hva slag elementtype det er, blir det lett å identifisere 

elementet. Men koden er lang og det blir vanskelig å tolke resten av den. En datamaskin vil 

imidlertid ikke ha noe problem med å lese koden, så konklusjonen blir at beskrivelse etter 

dette forslaget passer godt til bruk i et dataprogram, men på papirform er forslaget lite egnet. 

Dette er en stor ulempe, da mange fortrekker standarden i papirutgave. Et av argumentene 

for å utarbeide BE – delen, var at beskrivelsen skulle bli enklere. Man skulle kunne beskrive et 

helt veggelement med forholdsvis få sifre, i stedet for å kode hvert enkelt sjikt i veggen. I 

forslag 1 blir dette poenget borte, da materialene beskrives med NS 3420 – koder.  

Når beskrivelsen skal utformes, er det ikke sikkert at en detaljert plan om veggelementets 

oppbygging er bestemt. For eksempel kan det hende at man bare har bestemt hvilke 

funksjonskrav veggene skal tilfredsstille. Ved å skille beskrivelsen av funksjonskravene fra 

beskrivelsen av materialene, vil det gi den beskrivende større valgfrihet til hvor detaljert 

koden skal være i tidlig planleggingsfase.  

For at dette forslaget skal fungere, må det lages et oppsett til hvordan veggelementet skal 

beskrives. Oppsettet må bestemme hvilken rekkefølge beskrivelseskodene for hvert materiale 

skal komme i, og hvilken side man skal begynne å beskrive fra. Det er viktig at dette oppsettet 

er oversiktlig og lett forståelig, slik at ikke misforståelser oppstår. 

Forslag 2: 

Fordeler: 

Denne kodingen gir samme fordeler som forslag 1.  Men i tillegg er den også hensiktsmessig 

ved anbudsrunder, fordi funksjonskravene er adskilt fra materialbeskrivelsen. Ved anbud, kan 

man kun benytte sifrene som beskriver type element og funksjonskrav. På denne måten har 

man få tall å forholde seg til, og kodene er lette å gjenkjenne. Oppsettet i forslag 2 kan virke 

mer oversiktlig enn oppsettet i forslag 1.   
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Ulemper: 

Man vil få samme problem som i forslag 1, nemlig at det er vanskelig å lage en ”oppskrift” for 

hvordan materialene i veggelementet skal beskrives.  

Konklusjon: 

Samme konklusjoner som for forslag 1 gjelder her. Men dette forslaget er bedre med tanke på 

oversiktlighet og anbudsrunder.  

Forslag 3:  

For å kunne vurdere fordeler og ulemper nærmere, må man ta stilling til hvordan endelig kode 

skal se ut: Om man skal beskrive materialene med tall fra egne matriser (liknende BE:2008), 

eller om materialene skal beskrives med koder fra NS 3420 fagdelen. Vi velger å la være og ta 

stilling til dette, fordi utvikling av et kodingssystem etter denne modellen krever en langt 

bredere kompetanse innenfor datateknologi og materialbruk enn det vi har, og en modell til 

forslaget vil uansett ikke bli utviklet.  

Fordeler: 

Ved bruk av dette forslaget behøver man ikke å ha store kunnskaper om hvilke krav som stilles 

til funksjon. Når man velger funksjonskrav vil materialene/komponentene, med tilhørende 

dimensjoner, innskrenkes til de valgene som tilfredsstiller de gitte kravene.  

Ulemper: 

Det er en svært tidskrevende prosess å utarbeide en database som inneholder alle 

materialene som finnes på markedet. I tillegg kommer det med stor hyppighet nyheter og 

forbedringer av bygningskomponenter, som vil gjøre det nødvendig med kontinuerlige 

oppdateringer av databasen. Dette forslaget er så og si umulig å utgi på papirform.  

Konklusjon:  

Som standard fungerer dette forslaget dårlig, fordi databasen til enhver tid må være 

oppdatert, i tillegg til at arbeidet med å samle inn data om tilgjengelig materiale på markedet 

er en enorm jobb. Å utgi en papirutgave til dette forslaget er lite hensiktsmessig, fordi den vil 
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bli altfor stor og håpløs å orientere seg i. Som et hjelpeverktøy til den beskrivende er forslaget 

veldig godt, og vi mener det absolutt burde utvikles et slikt dataprogram. 

Forslag 4 

Fordeler: 

Utgangspunktet for kodingen i forslag 4 er fra den allerede eksisterende elementstandarden. 

Ved å bruke denne beskrivelsesformen vil man kunne unngå store revisjonsarbeider, og de 

bedriftene/personene som allerede har tatt NS 3420 - BE:2008 i bruk, behøver ikke å gjøre seg 

kjent med nok en beskrivelsesmåte når revidert elementstandard blir utgitt. Med 

tilleggsinformasjonen blir beskrivelsen av veggelementet komplett, dermed trenger ikke den 

utførende å tå egne valg. 

Ulemper: 

Å kode som i forslag 4, tar veldig lang tid. Først må man bruke BE – standarden og finne koden 

ut i fra denne, for så å beskrive de komponentene som ikke kommer med av BE – koden. Her 

må NS 3420 fagdelen benyttes. En annen ulempe er at en beskrivelse av et bygg med mange 

forskjellige vegger vil bli svært omfattende fordi kodene med tilleggsinformasjon tar stor 

plass. I tillegg vil de fleste svakhetene som er påpekt ved NS 3420 – BE:2008 være gjeldene (se 

avsnitt 5.3.2). 

Konklusjon: 

Som nevnt under fordeler, er det lite revisjonsarbeid i NS 3420 – BE:2008 som skal til for at 

dette forslaget kan brukes. De som allerede har begynt å benytte elementstandarden slipper å 

venne seg til en ny beskrivelsesmetode når revidert standard kommer ut. Men med tanke på 

at det er såpass store mangler i nåværende BE – del (se avsnitt 5.3.2), vil ikke forslaget være 

tilfredsstillende. At man må lage en BE – kode og tilleggsbeskrivelse, gjør at arbeidet blir 

tidskrevende og ferdig resultat tar mye plass. 
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”Beste forslag”: 

Prosjektgruppen mener at av de forslagene som er fremlagt, er forslag 2 det som egner seg 
best.  

En fordel er at beskrivelsen av elementtype sammen med beskrivelsen av funksjonskravene, 
er adskilt fra materialbeskrivelsen. Koden gir informasjon om alle detaljer i elementet slik at 
den blir entydig (i motsetning til NS 3420 – BE:2008). Detaljspesifiserte løsninger er beskrevet 
med NS 3420 – koder, som gjør at en standarddel til forslag 2, vil være kompatibel med 
fagdelen.  

Oppsettet er oversiktlig. Det er enkelt å isolere den informasjonen man er ute etter. Et 
eksempel kan være ved anbudsrunde: Man kan gjøre beskrivelsen av de detaljspesifiserte 
løsningene ”usynlige”, og man har dermed få tall å forholde seg til (beskrivelse av 
elementtype og funksjonskrav). Et annet eksempel er når arbeid skal fordeles til 
underentreprenører: NS 3420 – kodene forteller hva slags arbeid som skal utføres ved hjelp av 
bokstaver, og informasjon kan enkelt ”trekkes ut” og fordeles.  

I NS 3420 – BE:2008 er det postene, med tilhørende matrisevalg, som gjør at ikke alle 
elementer kan beskrives. I dette forslaget er det kun funksjonskravene som danner poster i et 
tiltenkt postgrunnlag. Problemet i nåværende elementstandard blir dermed løst, fordi man 
står helt fritt til å velge hvordan de detaljspesifiserte løsningene skal beskrives. Med andre ord 
kan man beskrive alle elementer man ønsker, også spesialtilfeller. 

 

5.4 Mottagelse av NS 3420 – BE:2008 i byggebransjen, analyse til teori 4 og teori 5 

5.4.1 Brukervennlighet (teori 4) 

I dette avsnittet blir intervjuene i punkt 4.5.1 analysert, for å vurdere hva slags respons NS 
3420 – BE:2008 har fått fra brukerne. 

Oppfatningene av standarddelen var forskjellige fra bedrift til bedrift, men likevel var det 
enkelte fellesnevnere. Samtlige intervjuobjekter mente at elementstandarden var for lite 
utfyllende og at kodene dekket for få bygningselementer. Dette medførte at flere av 
bedriftene var lite villige til å sette av ressurser til programutvikling og opplæring i BE – delen, 
så lenge flere av prosjektene deres ikke kunne beskrives med NS 3420 – BE:2008.  

De beskrivende var fornøyd med standarddelens oppbygging som gjorde registreringen av 
kodene enklere og raskere, i forhold til koding etter fagdelen i NS 3420. Men de la vekt på at 
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BE – standarden må forbedres, slik at den blir mer komplett: Noen av de beskrivende fortalte 
at de ofte måtte bruke ekstra tid på lage tilleggsbeskrivelser for å få med komponenter som 
ble utelatt i koden. Andre valgte ikke å bruke tid på det. Hvis vesentlige deler av 
bygningselementene falt bort i BE – koden, ble NS 3420 fagdelen benyttet i stedet.   

De utførende var jevnt over mindre positive til elementstandarden. Problemstillinger som at 
kalkulasjonsprogrammet var lite egnet, og at BE – standarden ikke gir ensrettete BE – koder til 
bygningselementene, gjorde at prisberegninger tok lang tid.  

Til tross for at både de beskrivende og de utførende hadde flere ting å utsette på NS 3420 – 
BE:2008, var det få som hadde gjort seg opp noen tanker til eventuelle revisjonsmuligheter. 
Flere av de utførende var lite løsningsorienterte og ville at BE – standarden skulle forkastes. 
Selv om de beskrivende heller ikke hadde tenkt så mye på konkrete forbedringsforslag, stilte 
de seg positive til beskrivelser av hele bygningselementer og særlig i sammenheng med den 
fremvoksende BIM – teknologien.  

Som nevnt over viste deg seg at de beskrivende hadde en bedre oppfatning av 
elementstandarden enn de utførende. Grunnen til dette kan være at de manglene som BE – 
delen innehar, blir tydeligere i det utførende arbeidet enn ved selve koderegistreringen til 
beskrivelsen. Hvis det blir foretatt endringer i NS 3420 - BE:2008 slik at den blir mer 
utfyllende, vil det mest sannsynlig føre til at standarden blir mer avansert med et større 
oppslagsverk. Da blir registreringen av kodene mer tidskrevende for den beskrivende, mens 
de ferdige, mer dekkende, kodene vil bli langt enklere å tolke for den utførende. Av dette ser 
man at revisjonsarbeidet til BE – standarden er komplisert, fordi den skal benyttes av flere 
aktører som stiller ulike betingelser. 

 

5.4.2 Mulige rettstvister (teori 5) 

Ulike problemstillinger som er presentert i avsnitt 4.5.2, skal vurderes for å finne ut om de kan 

bli årsak til søksmål. 

Fra egne erfaringer ble det bekreftet at NS 3420 – BE:2008 innehar visse mangler: Det er ikke 

alle detaljer som kommer med ved BE – koding av elementer. Hvis den beskrivende unnlater å 

legge til informasjonen som ikke blir beskrevet i BE – koden, blir den utførende nødt til å gjøre 

egne valg. Samme problemet vil gjelde hvis en BE – kode ikke er entydig, men beskriver flere 

elementer. Det er ikke sikkert at den utførendes forutsetninger tilfredsstiller byggherrens 

ønske, og en konflikt kan fort oppstå.  
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I tillegg er ikke matrisene i BE – delen ensrettet med matrisene i fagdelen NS 3420. Dette kan 

også skape uoverensstemmelser rundt beskrivelsen, eksempelvis hvis én aktør forholder seg 

til elementdelen, mens en annen forholder seg til NS 3420 fagdelen: Begge parter kan støtte 

seg til standardiserte retningslinjer hvis uenighet skulle oppstå. 

Brukernes erfaringer med NS 3420 – BE:2008, var at den ofte ikke var tilstrekkelig for 

beskrivelse av ønskede elementer. Det ble nevnt at en av de beskrivende brukte 

elementstandarden så langt han så det som forsvarlig. Dette gir klare indikasjoner på at 

aktørene i byggbransjen også frykter at BE – delen kan gi utydelige beskrivelser, som igjen kan 

føre til misforståelser og feil. Når en beskrivelse skal utarbeides er det svært viktig at man 

legger vekt på forståelighet og at all informasjon som er nødvendig, er dekket. Det er mange 

involverte parter, i et byggeprosjekt, som skal tolke beskrivelsen, og den bør derfor være så 

utfyllende at det ikke er rom for misforståelser. 

Som man ser av avsnittene over, er det flere momenter ved NS 3420 – BE:2008, som lett kan 

føre til stridigheter. Å fordele ansvar kan være vanskelig så lenge NS 3420 – BE:2008 og NS 

3420 fagdelen ikke er kompatible, i tillegg til at beskrivelsen kan gi rom for egne tolkinger pga. 

for liten detaljrikhet. Det viste seg imidlertid, at advokatfirmaet ikke hadde vært i befatning 

med saker vedrørende standarddelen. I møtet med Standard Norge, kunne også José Delgado 

(sekretær i komiteen for revisjonsarbeidet til NS 3420 – BE:2008) fortelle at de ikke hadde 

hørt om noen rettslige tvister i forbindelse med BE - delen. Dette behøver ikke nødvendigvis å 

bety at uoverensstemmelser ikke vil oppstå. I arbeidet med oppgaven har det vært vanskelig å 

få full oversikt over brukervennlighet og konsekvenser av svakheter ved NS 3420 – BE:2008. 

Dette skyldes at elementstandarden er så ny at erfaringsgrunnlaget blir fattig.  

 

5.5 NS 3420 – BE:2010, den reviderte utgaven. Analyse til teori 6 

I dette avsnittet blir det foreløpige revisjonsarbeidet til NS 3420 – BE analysert (se avsnitt 4.6). 

Det er viktig å merke seg at den nye utgaven ikke er ferdig utarbeidet, og en del bestemmelser 

til utforming gjenstår fortsatt. 

De viktigste endringene som har blitt gjort er: 

 Funksjonsbeskrevne løsninger og detaljspesifiserte løsninger er skilt fra hverandre 
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 Elementer av plasstøpt betong, vegger av betongelementer, laftede vegger og 

sandwichvegger har kommet med 

 Standarden har blitt kompatibel med NS 3420, ved at henvisninger til matriser i 

fagdelen er innført 

At materialbeskrivelsen og funksjonsbeskrivelsen er skilt fra hverandre i to forskjellige 

postgrunnlag, er en fordel fordi det ofte er ønskelig kun å beskrive funksjonskrav (for 

eksempel ved anbud). Men også hvis det ikke er stilt spesielle krav til funksjon er det 

fordelaktig at detaljspesifiserte løsninger er beskrevet for seg. I tillegg blir kodene lettere å 

lese: de blir kortere og man vet at sifrene kun representerer beskrivelse av komponenter, eller 

beskrivelse av funksjonskrav.  

Den reviderte utgaven omfatter flere bygningselementer. Dette er positivt fordi den kan 

anvendes i større grad, også ved store prosjekter.  

I de nye BE – matrisene er det henvist til matriser i NS 3420 fagdelen. Slik får man beskrevet 

komponentene ned til minste detalj, og man sikrer samtidig at informasjonen er ensrettet 

med NS 3420.  

Oppsettet til postgrunnlagene og matrisene i NS 3420 – BE:2010 er mer detaljerte, noe som 

gjør at flere elementer kan beskrives enn det som var mulig med 2008 versjonen. 

Det er ennå ikke bestemt om NS 3420 – BE:2010 skal utgis i papirform eller om det skal 

utvikles som et dataprogram. Her er det delte meninger innad i revisjonskomiteen. 

Argumentet for at den skal bli produsert i papirform er at byggebransjen er treg til å tilvenne 

seg forandringer. Med tanke på brukervennlighet bør den derfor ikke bare komme ut som et 

dataprogram. Argumenter for at standarden kun skal utvikles som dataprogram, er at 

utformingsmulighetene blir større. På papir vil omfattende matriser og mye informasjon virke 

mot sin hensikt, fordi det fort kan bli uoversiktlig. Å lage en BE - standard som både skal utgis i 

papirform og som et dataprogram, kan føre til at løsningen blir halvgod for begge former. 

Dette er én av problemstillingene som komiteen ennå ikke har løst, og spørsmålet er om ny 

utgave av standarden er klar for utgivelse allerede til høsten. Standard Norge er pålagt å utgi 

standarder og reviderte utgaver med jevne mellomrom, noe som har vært positivt i den 

forstand at tidsfrister legger press på arbeidet. Men det kan ha negativ virkning, hvis man ikke 

har kommet frem til tilfredsstillende løsninger og må utgi et halvferdig produkt. 
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Det er ennå ikke bestemt hvordan en ferdig BE – kode, som beskriver detaljspesifiserte 

løsninger, skal se ut. Det er fremlagt to alternativer (se avsnitt 4.6). Alternativ 1 består av en 

kodestreng med sifre som er tatt ut fra BE – matrisene. Under spesifiseres detaljer ved hjelp 

av NS 3420 – koder. Alternativ 2 sløyfer sifrene fra BE – matrisene og oppgir kun 

tallkombinasjonen til postgrunnlaget, etterfulgt av NS 3420 – koder. Før utgivelse av revidert 

standard må det avgjøres hvilket alternativ som er best egnet. 

Under belyses fordeler og ulemper med Alternativ 1 og 2, for beskrivelse av detaljspesifiserte 

løsninger: 

 

Alternativ 1 er basert på samme type oppsett som forrige utgave av elementstandarden. 

Grunntanken, at man skal kunne følge et postgrunnlag som er logisk i forhold til oppbygging 

av ulike bygningselementer, er oversiktlig og god. Men det fører til visse begrensninger. For å 

løse problemet, har det blitt innført henvisninger til NS 3420 - matriser, slik at man har flere 

valgalternativer innenfor punktene i BE – matrisen. Dette bidrar til at langt flere elementer blir 

dekket i revidert standardversjon, men fremdeles ikke alle.  

Valgmulighetene i BE – matrisen gir sifre til BE – koden (se alternativ 1 avsnitt 4.6). Spørsmålet 

er hva slags funksjon disse sifrene har, så lenge NS 3420 - koder må til for å gi en fullstendig 

beskrivelse. Et argument for at man skal beholde sifrene, kan være at man i planleggingsfasen 

ikke er interessert i å beskrive ned til minste detalj. Da kan kun sifrene fra BE – matrisene 

benyttes. Argumenter for at sifrene i koden skal sløyfes, er at ved en fullstendig beskrivelse av 

detaljspesifiserte løsninger, er man avhengig av å lese NS 3420 – kodene. Sifrene i BE – koden 

gir dermed lite eller ingen informasjon. I tillegg holder ikke argumentet for at man skal 

beholde sifrene mål: Fordi BE – matrisene inneholder henvisninger til NS 3420 – koder kan 

man anvende disse, uten å fylle dem ut, i tidlig planleggingsfase istedenfor sifrene. 

Sifferkoden er uansett ikke lettere å tolke/lese enn det en oppramsing av NS 3420 – koder er. 

Et siste argument for at sifrene er overflødige, er at kodene kan representere flere 

bygningselementer: Ett siffer i koden angir ett valgalternativ i BE – matrisen, men dette 

valgalternativet gir igjen forskjellige detaljløsninger som spesifiseres i NS 3420 fagdelen. Dette 

vil si at BE – kodestrengen innskrenker valg av elementer, men man er helt avhengig av 

tilleggsinformasjon (NS 3420 – koder), for at koden skal bli entydig.   

Drøftingen viser at sifrene i BE – matrisene er lite hensiktsmessige i BE – koden fordi de gir lite 

informasjon, er vanskelig å tolke og at en tilleggsbeskrivelse er nødvendig. 
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Alternativ 2: Prosjektdeltakerne tolker det som at alternativ 2 – koden skal registreres etter 

samme oppsett som alternativ 1. Det eneste som er annerledes er at kodestrengen nå består 

av NS 3420 – koder (i stedet for siffer fra BE – matrisene) i tillegg til postgrunnlagskoden. I 

henhold til drøftingen av alternativ 1, konkluderes det med at denne måten å skrive koden på 

er bedre, fordi sifrene fra BE – matrisene er sløyfet. Det er viktig å merke seg at alternativ 2 

får samme begrensninger når det gjelder å beskrive ulike elementer, fordi samme 

postgrunnlag vil bli benyttet til beskrivelsen. 

Postgrunnlaget til beskrivelsen av funksjonskravene, består av tre poster: Brannklasse, 

lydreduksjonstall og U – verdi. Disse funksjonskravene, sammen med elementtype, danner 

koden for funksjonsbeskrevne løsninger. Koden er kort, oversiktlig, og gunstig til bruk i 

sammenhenger der detaljene ikke spiller en viktig rolle. Når materialsammensetningen skal 

bestemmes til elementer med gitt ”funksjonsbeskrivelse”, er det viktig at denne tilfredsstiller 

kravene i koden. 

Fordi revisjonsarbeidet ikke er ferdig, spesielt med tanke på utforming, er det vanskelig å si så 

mye om brukervennlighet. Likevel kan enkelte slutninger trekkes. Oppsettet i NS 3420 – 

BE:2008 har fått positiv respons fra de beskrivende, da det er oversiktlig og enkelt å registrere 

kodene etter. Samme type oppsett blir brukt i revidert standard, men postgrunnlaget er mer 

utfyllende og valgalternativene i matrisene henviser til NS 3420 – koder. Dette gjør jobben 

med beskrivelsen mer tidskrevende. Et velutviklet dataprogram kan eventuelt redusere 

arbeidsmengden for den beskrivende. Positivt er det at flere elementer dekkes av revidert 

standard, og at større detaljering fører til mindre forvirring når valg skal tas. Den beskrivende 

slipper å utarbeide tilleggsinformasjon, fordi alle komponentene i elementet blir beskrevet i 

koden. For de utførende er endringene som har blitt gjort positive. All informasjon kommer 

med i koden, og allerede ”kjente” NS 3420 – koder beskriver de detaljspesifiserte løsningene. 

Dermed blir tolking av kodene enklere og arbeidet med prisgiving går raskere. 
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6. Sammenlikning og Konklusjon 

6.1 Sammenlikning av NS 3420 – BE:2010 – kode og eget forslag 

I dette avsnittet blir forslag 2 (se punkt 4.4 forslag 2), og forslag til koder fra den foreløpige 
utgaven av NS 3420 – BE:2010 (se punkt 4.6) sammenliknet. Hensikten vil være å bedømme 
hvilket kodeoppsett som egner seg best til beskrivelse av elementer. 

I standarden er funksjonsbeskrevne løsninger og detaljbeskrevne løsninger separert i hver sin 
kode. Dette er hovedforskjellen fra gruppens forslag, der funksjonskrav og type element 
danner koden med detaljbeskrevne løsninger ramset opp under. Hvis man ønsker å beskrive 
både krav til funksjon og materialsammensetning må man etter revisjonskomiteens forslag 
benytte to koder til samme element. Beskrivelse og tolking blir mer tidkrevende enn ved bruk 
av gruppens forslag, hvor kun et kodeoppsett benyttes. 

Revisjonsarbeidet har ført frem til to alternative koder som beskriver materialsammensetning. 
Av disse, er det alternativ 2 som likner mest på gruppens forslag. Alternativ 1 består av en 
kodestreng hvor sifrene er hentet ut fra BE – matriser. Gruppens forslag til kode er ikke basert 
på samme type postgrunnlag og BE – matriser vil være helt utelatt. Dette er hensiktsmessig 
fordi alle elementer kan beskrives, også spesialtilfeller, da BE – matrisene ikke begrenser 
valgalternativene. Alternativ 2 inneholder ikke sifre fra BE – matrisene men følger likevel 
samme postgrunnlag som alternativ 1. Derfor vil alternativ 2 ha samme begrensninger ved 
elementbeskrivelse. Men alternativ 2 er noe bedre fordi den uhensiktmessige tallkoden (for 
utdypning se avsnitt 5.5) er erstattet med NS 3420 koder. 

En ulempe med gruppens forslag er at postgrunnlaget kun består av poster til funksjonskrav 
og elementtype. Detaljspesifiserte løsninger har ikke noe fast oppsett og må beskrives etter 
NS 3420 fagdelen. Meningen med BE - delen var å forenkle beskrivelsesprosessen. Det er ikke 
tilfelle ved benyttelse av dette forslaget, fordi man beholder NS 3420 som oppslagsverk i 
tillegg til en forholdsvis liten BE – del. Å utvikle standarden som et dataprogram vil fungere 
best til forslaget, fordi et velutviklet dataprogram forenkler koderegistreringen. Det er verdt å 
nevne at samme ulempe vil gjelde for koding etter revidert standard, da BE – matrisene 
henviser til NS 3420 fagdelen.  

Det konkluderes med at forslag til kode utarbeidet av prosjektgruppen, egner seg bedre som 
ny BE - kode fremfor revisjonskomiteens fremlagte alternativer. Grunnlaget for konklusjonen 
er at gruppens forslag kan beskrive et større utvalg elementer. I tillegg er funksjonsbeskrevne- 
og detaljspesifiserte løsninger med i samme kode, uten at det skaper forvirring da de er 
tydelig adskilt. En standard til forslaget må utarbeides, og postgrunnlagenes oppsett må 
bestemmes. Et alternativ kan være å benytte samme poster som i revidert utgave, men at det 
ved hver post henvises direkte til kapitler i NS 3420 i stedet for til BE – matriser. 
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6.2 Oppsummering og konklusjon 

I påfølgende avsnittet blir teoriene styrket eller forkastet. Dette skal føre fram til besvarelse 
av problemstillingen. 

Konklusjoner til teoriene: 

Teori 1 sier at NS 3420 – BE:2008 og NS 3420 fagdelen ikke er kompatible på enkelte punkter. 
Resultater fra egne erfaringer (se avsnitt 4.2 og 5.1) og intervjuer med brukere styrker teorien. 

Påstanden i teori 2 er at BE – standarden egner seg som beskrivelsesverktøy til 
bygningselementer i BIM – modeller. På grunn av oppgavens omfang, har ikke 
prosjektdeltakerne hatt mulighet til å fordype seg i temaet vedrørende denne teorien. Likevel 
gir de erfaringene gruppen har tilegnet seg grunnlag for meninger om påstanden (se avsnitt 
4.3 og 5.2). BE – standarden kan egne seg til bruk i et IFD bibliotek, men fordi 
elementstandarden ikke er komplett, kan den foreløpig ikke benyttes på en tilfredsstillende 
måte. På grunn av dette kan teorien verken styrkes eller forkastes.  

Teori 3 påstår at endringer må til for at BE – standarden skal fungere tilfredsstillende som 
beskrivelsesverktøy.  Kilder, registreringer og intervjuer styrket teorien på et tidlig tidspunkt, 
og det ble utarbeidet forslag til nye koder (se avsnitt 4.4 og 5.3). Mye av oppgaven er basert 
på denne teorien da den ligger til grunn for kodeforslagene som har blitt utarbeidet. I tillegg 
er den som en slags overordnet teori, fordi den kan settes i sammenheng med alle de andre 
teoriene. For eksempel kan man si at med hensyn til brukerne (teori 4), må endringer i BE – 
standarden til for å fungere tilfredsstillende som beskrivelsesverktøy som er ordlyden i teori 3.  

 Elementstandarden er godt mottatt hos de beskrivende, mens de utførende er mer skeptiske. 
Slik lyder teori 4. Bedrifter fra byggebransjen ble intervjuet (se avsnitt 4.5.1 og 5.4.1). 
Resultatene viste at meningene var blandet, men hovedtendensen var at de beskrivende var 
mer positive enn de utførende. Det konkluderes med at det er hold i påstanden, og teori 4 er 
styrket på grunnlag av svarene. 

Teori 5 sier at ”misforståelser og feil grunnet mangler i NS 3420 – BE:2008, kan føre til 
rettslige tvister”. Gruppen tok kontakt med et advokatfirma for å undersøke om de hadde 
vært i befatning med saker vedrørende påstanden. Det viste seg at de ikke var kjent med 
problemstillingen. Dette er ikke nok til å forkaste teorien, da det gjennom eget arbeid og 
intervjuer kom frem at standarden inneholder mangler som lett kan føre til misforståelser. 
Fordi standarden er ny og lite brukt er det vanskelig å si noe om omfanget av 
uoverensstemmelser og feil som kan forekomme. Det foreligger ikke tilstrekkelig grunnlag for 
og styrke eller forkaste teorien.  
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At den reviderte BE – delen dekker manglene i utgaven fra 2008 er påstanden i teori 6. Den 
foreløpige reviderte versjonen dekker ikke alle manglene som har blitt påvist. Dette kom fram 
ved analyse av et utkast til revidert standard, som gruppen fikk av Standard Norge (se avsnitt 
4.6 og 5.5). (Det er viktig å merke seg at dette ikke er den endelige versjonen.) Fra intervjuene 
viste det seg at brukerne etterlyser en standard som dekker beskrivelse av alle typer 
elementer. En av de største svakhetene i NS 3420 – BE:2008 er nettopp at antall elementer 
som kan beskrives er begrenset. I 2010 – versjonen kan flere elementer beskrives, men som 
sagt ikke alle.  Dette er nok til at teorien forkastes til tross for at flere mangler blir dekket i 
revidert utgave. 

Svar på problemstillingen: 

Det må gjøres endringer i NS 3420 – BE:2008, for at den skal fungere tilfredsstillende som 
beskrivelsesverktøy for både beskrivende og utførende. Den må kunne beskrive flere 
elementer. BE - standarden er ikke kompatibel med NS 3420 fagdelen, fordi matrisene i de to 
standarddelene gir ulike valgalternativer. Revisjonsarbeidet som er gjort løser imidlertid dette 
problemet. I teorien passer elementstandarden til navngiving av bygningselementer i BIM – 
modeller, men standarden må bli komplett før man kan se hvor godt den egner seg. Flere 
forslag til nytt kodeoppsett er lagt frem, forslag 2 er konkludert som det beste alternativet og 
har blitt sammenliknet med revisjonskomiteens forslag. Etter sammenlikningen mener 
fortsatt gruppen at kodeoppsettet til forslag 2 er best. Ved oppbygging av en standard går det 
an å kombinere noe av revisjonsarbeidet med gruppens forslag. For eksempel ved å bruke 
samme postgrunnlag, men med andre henvisninger.     
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1. Innledning 

På et tidlig tidspunkt, det første møtet med Holte Byggsafe, ble det bestemt at 

hovedoppgaven skulle dreie seg rundt en av utfordringene ved BIM teknologien, nemlig å 

kunne identifisere bygningsdeler fra en IFC - modell på en enkel måte.  Aleksander Bjaaland 

introduserte oss for problematikken med å gjenkjenne elementer som blir mottatt fra 

eksterne aktører, for å gjøre kalkulasjonsberegninger i programmet SmartKalk. 

Bygningsdeler som hentes opp i SmartKalk har som regel en kode, men denne er spesiell for 

tegneprogrammet ekstern aktør benytter, og jobben med å finne for eksempel vegger som 

passer i Holte Byggsafe sin database kan mange ganger være tidskrevende. Den eneste 

måten å finne riktig element på, blir å se på informasjonen om veggen som ligger inne i 

programmet. Holte Byggsafe bruker riktignok også interne koder for å navngi sine vegger, 

men disse er selvsagt ikke ensrettet med veggelementenes kode i IFC – modellen. Hvis man 

kunne gitt bygningsdelene standardiserte koder, slik at kodene i IFC - filen kunne 

gjenkjennes i SmartKalk – databasen ville det gjøre jobben med å finne riktig vegg langt 

enklere. Norsk Standard har utarbeidet en tilleggsstandard til beskrivelsesstandarden NS 

3420, NS3420 – BE:2008, som gir koder til hele bygningselementer. Dette tillegget er 

forholdsvis nytt, og ikke utprøvd i stor grad. Men hvis standarden fungerer tilfredsstillende, 

vil den være et godt verktøy til identifiseringen av elementer.  

 

Vi ble enige om at vi skulle gjøre et forprosjekt for å finne ut om BE – kodene er anvendelige 

for veggelementer fra SmartKalk - databasen. Et utvalg på til sammen 31 prøvevegger skal BE 

– kodes og resultatene vurderes for å finne en relevant problemstilling til hovedprosjektet.    

2.  Teori  

Da vi startet registreringen av vegger, hadde vi allerede en del teorier om hva som kunne bli 

utfordringer med BE – kodingen. Aleksander Bjaaland og Harald Rosingaunet, fra Holte 

Byggsafe, har gitt oss informasjon om tilfeller de tror kan oppstå, og vi har derfor kunnet 

sette opp en del mål allerede før vi begynner med registreringen. Disse målene skal 

gjennomføres og vurderes, i håp om at konklusjonen for hvert delmål skal gi oss informasjon 

til utarbeidingen av hovedprosjektets problemstilling. I korte trekk vil vi se på om det er 

mange komponenter i ”SmartKalk” – veggene som ikke blir tatt med i BE – koden, om det er 
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detaljer standarden behandler som ikke er nevnt i beskrivelsen av veggene, og om for liten 

detaljrikhet i NS 3420 – BE:2008 kan føre til at vegger som er forskjellige likevel kan ende 

opp med lik BE - kode. Vi vil vurdere hvor omfattende de foregående problemstillingene er, 

og hvor store konsekvenser tilfellene har for kalkylen. (Dette kommer klarere fram av 

målene under).  

 

Hovedmål: NS – koding av 31 ”prøvevegger” fra databasen til Holte Byggsafe sitt 

kalkulasjonsprogram (SmartKalk). Samtlige inner – og yttervegger er i bindingsverk av tre. 

Veggene er, i dag, navngitt med interne koder utviklet av Holte Byggsafe. Delen av 

standarden (NS 3420 – BE: 2008) som skal anvendes er forholdsvis ny, og gir koder til hele 

elementer i stedet for til hvert enkelt sjikt i veggen, som var vanlig tidligere.  

Delmål 1: Finne ut om det er mange av komponentene i veggelementene som ikke er tatt 

med i NS 3420, og se på om det er informasjon i standarden som ikke er nevnt i beskrivelsen 

av ”SmartKalk – veggene”.  Samt beregne prisforskjellene mellom de fullstendige veggene og 

”BE – kodeveggene”. 

Delmål 2: Forsøke å finne en god løsning på hvordan man skal beskrive tilleggsinformasjon 

om veggene som ikke kommer fram av BE – koden.  

Delmål 3: Finne vegger som får lik BE – kode pga større detaljering i Holte Byggsafe sin 

veggbeskrivelse enn standardens, og se på i hvor stor grad kalkylen påvirkes ved valg av 

”feil” vegg.   

Delmål 4: Gi en kritisk vurdering av NS 3420 – BE: 2008. 

3. Gjennomføring  

Veggene ligger inne i kalkulasjonsprogrammet SmartKalk. Data om samtlige sjikt i veggen og 

fullstendig pris (materialekostnader + lønnskostnader) hentes ut i en Excel – rapport og BE – 

kodene registreres. Materialene og BE - kodene deles inn i grupper med ulik farge: 

 

▪ Grønn: Materialet/komponenten beskrives i både standarden og i SmartKalk. 

▪ Blå: Materialet/komponenten beskrives kun i Smartkalk, dvs. den er utelatt i 

standarden. 
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▪ Rød: Detalj som er tatt med i NS 3420 – BE:2008 og ikke I SmartKalk. 

 

Prisen for komponentene i veggen som kommer med i BE – koden beregnes og 

sammenliknes med prisen på den fullstendige veggen. Dette gjør vi for lettere å synliggjøre 

hvor mye som uteblir hvis man kun benytter BE – koden uten noen eventuell 

tilleggsbeskrivelse. Forskjellige vegger med lik BE – kode merkes med samme farge. Priser på 

veggene sammenliknes for å se hvor store differanser som kan oppstå hvis man velger ”feil” 

vegg.     

Vi registrerer pris både med og uten arbeidskostnader, for å se om dette gir innvirkning på 

kalkylen. (Denne informasjonen har mest relevans for veggene med samme BE – kode. Én av 

veggene kan være mer tidkrevende i arbeid enn den andre.) Timeprisen for både maler – og 

tømmerarbeid er satt til 400 kr i SmartKalk. 

4. Analyser og drøfting 

 I dette avsnittet tar vi for oss hovedmål og hvert enkelt delmål. Vi ser på problemer 

underveis i registreringen og resultatene av den, for drøfting og konklusjon. 

4.1 Analyse av delmål 1: 

Delmål 1: Finne ut om det er mange av komponentene i veggelementene som ikke er tatt 

med i NS 3420, og se på om det er informasjon i standarden som ikke er nevnt i beskrivelsen 

av ”SmartKalk – veggene”.  Samt beregne prisforskjellene mellom de fullstendige veggene og 

”BE – kodeveggene”.  

Vi så raskt, ut i fra fargekodingen, at det var flere komponenter i ”SmartKalk” - veggene som 

ikke er nevnt i standarden. Vi bestemte oss derfor for å registrere pris for hele veggen, samt 

beregne pris for de delene som kom med av BE – kodingen. Prisdifferansene bidrar til å peke 

på hvor mye av ”SmartKalk” - veggene som uteblir ved standardkoding.  

Ved videre analyse deler vi veggene inn i inner – og yttervegger. I NS 3420 – BE:2008 er 

postgrunnlaget for kodingen ulik for disse to veggtypene, og vi ser det derfor hensiktsmessig 

å holde dem adskilt. 
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Yttervegger: 

Komponenter/materialer som ikke er tatt med i NS 3420 – BE:2008: 

▪ Beis 

▪ Maling 

▪ Teip 

▪ Sparkel 

▪ Musebånd 

▪ Sløyfer 

▪ Spiker 

▪ Dykkert 

▪ Gipsplateskruer 

▪ Lekter (spikerslag eller annet. IKKE utlekting) 

▪ Lister (gulv og tak) 

Som nevnt, beregnet vi pris for ”SmartKalk” – veggen og pris på det som kom med ved BE – 

koding. (BE – kodevegg). Differansen mellom disse prisene regnet vi i prosent av fullstendig 

pris for ”SmartKalk” – veggen. Vi regnet ut pris på veggene både med og uten arbeid. I denne 

drøftingen velger vi å bruke prisene inkludert arbeidskostnader, fordi dette gir et mer 

realistisk bilde på den totale kalkylen. 

Prosenttallene på prisavvikene varierer mellom 9,52% og 25,87%. Mens gjennomsnittet 

ligger på 19,59%. Et gjennomsnittlig avvik på nesten 20%  sier at det er en god del 

informasjon om veggene som går ”tapt”. Denne informasjonen må beskrives på et vis, slik at 

kalkylen blir realistisk. Med andre ord er ikke BE – koden tilstrekkelig for å beskrive veggene i 

programmet. 
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Innervegger: 

Komponenter/materialer som ikke er tatt med i NS 3420 – BE:2008: 

▪ Spiker 

▪ Dykkert 

▪ Lister (gulv og tak) 

▪ Maling 

▪ Sparkel 

▪ Gipsplateskruer 

▪ Lim 

▪ Fugemasse 

På innerveggene springer avviket fra 17,87% til 35,48%. Gjennomsnittet er 23,31%. 

Prisavviket er litt større for innerveggene enn for ytterveggene. Dette kan skyldes at 

tilleggsmaterialene kommer utenpå begge sider av veggen. Likevel er ikke forskjellene 

vesentlige og innerveggene, som ytterveggene, trenger samme type informasjonstilføyelse 

til BE – koden for at kalkylen skal kunne gi veiledende priser. 

 

Det var lite informasjon beskrevet i Standarden, som ikke var tatt med i ”SmartKalk” – 

veggbeskrivelsene. Men det var enkelte ting som manglet på noen av veggene: 

▪ Lydreduksjonstall 

▪ Brannklasse 

▪ U – verdi 

Disse faktorene er viktige fordi de stiller krav til materialedimensjoner, og burde derfor vært 

oppgitt for alle ”SmartKalk” – vegger. 

4.2 Analyse av delmål 2: 

Delmål 2: Forsøke å finne en god løsning på hvordan man skal beskrive tilleggsinformasjon 

om veggene som ikke kommer fram av NS – koden.  

Etter at veggene er BE – kodet er det fortsatt en del informasjon som ikke er beskrevet. 

Dette gjelder blant annet festemidler, og behandling av kleding (maling, beis etc). Denne 

informasjonen bør komme med i beskrivelsen, slik at man unngår feil med hensyn på pris 

og/eller utseende på det ferdige produktet. Det finnes ulike løsninger på problemet. Et 
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alternativ kan være å lage en tilleggsbeskrivelse hvor de gjenstående materialene ramses 

opp. En annen løsning kan være en tilføyelse av BE – koden: eksempelvis at man utformer 

matriser for tilleggsmaterialene, slik at også de representeres med tall. Utformingen må 

være sånn at man tydelig forstår at dette er tilleggssiffer til BE – koden.      

 

4.3 Analyse av delmål 3: 

Delmål 3: Finne vegger som får lik NS – kode pga større detaljering i Holte Byggsafe sin 

veggbeskrivelse enn standardens, og se på i hvor stor grad kalkylen påvirkes ved valg av 

”feil” vegg.   

Ut av de 31 veggene som ble registrert, var det to vegger som fikk samme BE – kode. Dette 

var to innervegger, en med liggende og en med stående panel. For å finne ut hvor 

omfattende dette problemet er, måtte vi nok har registrert BE – koder for enda flere vegger, 

men tidsbegrensninger gjorde dette umulig. Likevel vil vi si at det er et problem så lenge to 

ulike vegger får samme BE – kode. At veggen har liggende eller stående panel er primært et 

estetisk problem. Hvis misforståelser fører til at man velger feil vegg, og huset får liggende 

kledning, i stedet for stående, er dette en både synlig og vesentlig feil. I tillegg viser 

prisberegningene at pris per kvadratmeter vegg, for de to veggtypene, har en differanse på 

137,91 kr, som utgjør en hel del når dimensjonene øker. Det er i dette tilfellet helt 

avgjørende at tilleggsinformasjon blir gitt, slik at de to veggene ikke forveksles.  

Ingen av de to veggene bør sløyfes fra databasen, da de som sagt ser vesentlig forskjellige ut.  

4.4 Analyse av delmål 4: 

Delmål 4: Gi en kritisk vurdering av NS 3420 – BE: 2008. 

 

NS 3420 – BE:2008, er bygget opp på en oversiktlig måte. Det tok kort tid å gjøre seg kjent 

med den, og den er enkel å anvende. Postene for hver del i veggen er satt opp i logisk 

rekkefølge og gjør at registreringen går forholdsvis raskt.  

At BE - koden blir en veldig lang rekke med tall, vanskeliggjør eventuelle redigeringer, fordi 

det er ”kronglete” og tidskrevende å finne frem til hvilket tall som representerer den 

informasjonen man ønsker å endre. I tillegg kan det være vanskelig å oppdage eventuelle 

feil.  
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En typisk BE – kode ser slik ut: 

BE 3.34105329119961881 
 
Koden forklarer hvordan veggen er bygget opp: 

 
BE.3.3 = betegnelse på yttervegg med bindingsverk av tre 
41 = Brannklasse (REI90) 
0 = Lydreduksjon (uspesifisert) 
5 = U – verdi (0,22) 
3 = Utvendig kledning (luftet trepanel) 
2 = Utlekting utside (50 mm uten isolasjon) 
9 = Vindsperre lag 1 (annen vindsperre må spesifiseres) 
1 = Vindsperre lag 2 (9 mm gips GU) 
1 = Materiale (heltre) 
99 = Dimensjon (annen dimensjon må spesifiseres) 
6 = Isolasjonstykkelse (200 mm) 
1 = Dampsperre (plast) 
8 = Utlekting innside (uten) 
8= Innvendig kledning lag 1 (uten) 
1 = Innvendig kledning lag 2 (13 med mer gips) 

 
Under registreringen oppdaget vi, som nevnt tidligere, at en del av informasjonen beskrevet 

i SmartKalk, ikke kom med av BE – koden. Hovedsaklig var dette festemidler, sparkel og 

maling/beis. Vi mener at ved å ta med disse materialene i koden, ville den blitt for 

omfattende. Slik informasjon burde derfor beskrives på annen måte. 

I tillegg så vi på noen vegger beskrevet med NS 3420 koder. NS 3420 er langt mer omfangsrik 

en BE – delen, og spørsmålet blir om det er detaljer i den ”gamle” standarden som burde 

vært beskrevet i NS 3420 – BE:2008. Vi så blant annet at fasthetsklasse og spikerslag er 

beskrevet i NS 3420, dette er viktige momenter som vi mener burde vært med i BE – delen.   

 

5. Konklusjon 

Veggelementene i SmartKalk er komplette vegger, hvor alle detaljer er tatt med. (Alt fra 

spiker til maling samt arbeidskostnader.) Standarden for veggelementer (NS 3420 – BE:2008) 

utelater mindre detaljer, fordi dette ville blitt for omfattende. Oppslagsverket ville blitt 

veldig komplisert og kodene lange. Detaljene bør ikke utelates fra SmartKalk fordi de utgjør 

en vesentlig del av prisen, derfor må det diskuteres hvordan materialene som ikke kommer 

med i BE – koden skal beskrives.  



9 
 

Fra de 31 veggene vi registrerte, var det to vegger som fikk samme BE – kode. Dette var to 

innervegger, en med liggende og en med stående kledning. Både utseende og pris på de to 

veggene er såpass forskjellig at ingen av dem bør sløyfes fra prisdatabasen til Holte. For å 

løse dette problemet må enten utfyllende informasjon tilføyes til BE – koden i beskrivelsen 

av veggene, eller så må matrisene i BE – standarden bli mer detaljerte. 

NS 3420 – BE:2008, har et oppsett som er enkelt å orientere seg i og registreringen av koder 

er forholdsvis enkel. Under registreringen av BE – koder oppdaget vi at elementstandarden 

har visse mangler. At to ulike vegger får samme BE – kode indikerer at standarden er for lite 

detaljert. Vi bestemte oss for å se på NS 3420 som hittil har blitt benyttet for å beskrive 

vegger. Ved bruk av denne standarden blir ikke veggen beskrevet som et element, men som 

delkomponenter der hvert enkelt sjikt blir beskrevet.   

 

 

 


