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Mange entreprenører og murmestre som har regnet anbud og 
flislagt badeanlegg sitter med blandete erfaringer. Uklare, ufull
stendige beskrivelser med påfølgende ekstra arbeider gjør det 
vanskelig å få økonomi i slike prosjekter. reklamasjoner spiser 
opp den planlagte fortjenesten for entreprenøren og skaper drifts
stans og ergrelser for eieren. 

For å unngå dette må det lages entydige, gjennomarbeidete 
beskrivelser som definerer krav både til materialer og utførelse – 
og der mengeberegningene stemmer. 

En arbeidsgruppe i Byggkeramikkforeningen har i samarbeid  
med Norconsult Informasjonssystemer (Nois AS) ferdigstilt  
en detaljert bassenganvisning bygget opp etter NS 3420 
Beskrivelses tekster for bygg, anlegg og installasjoner. Her beskri
ves materialer og detaljløsninger både for nybygg og rehab.  
I tillegg til bassengarealer dekker den også andre flislagte 
 arealer som dusj, garderober, badstuer o.a.

elektronisk	 	
beskrivelses-	og	kalkulasjonsverktøy
Anvisningen er tilpasset programvaren ISy Gprog Beskrivelse, 
men den er kompatibel med andre beskrivelses eller kalkula
sjons verktøy som leser filformater iht. NS 3459 Elektronisk 
overføring av prosjektdata. (f.eks. FocusAnbud). Anvisningen er 
oppdatert iht. gjeldende versjon av NS 3420. tegninger kan sup
pleres, og veien over i elektroniske BygningsInformasjons Modeller 
(BIM) er ikke lang. Her kan supplerende informasjon knyttes opp 
mot bygningselementer eller arealer. 

ny	beskrivelsesanvisning	for

FLISLagTe	BaDeanLegg	

Bygg ing 	av 	moder ne 	badean legg 	e r 	 ’må lsøm’ 	der 	a l t 	 ska l 	 k la f f e	

Mange prosjekterte badeanlegg har mangelful le 
beskr ivelser , noe som ofte gir dår l ig resultat 
og medfører ekstrakostnader for eieren .  
Det er nå laget en  anvisning for f l is lagte 
bassenger som gjør det lettere å lage presise 
og entydige beskr ivelser bl .a .  for utarbeidelse 
av anbudsdokumenter . 

teks t :  A r ne  Nes je ,  S INtEF Bygg fo rsk ,  
sek re ta r ia t s leder  Byggkeramikk  fo ren ingen

I l l us t r . :  Byggkeramikk fo ren ingen ,  
Mape i ,  Fag F l i s
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enklere	beskrivelsesprosess
Beskrivelse av flistekniske detaljløsninger for basseng kre
ver inngående kunnskap om design, underlag, materialvalg og 
detaljløsninger. En rekke flisfabrikker leverer egne keramikkserier 
for formålet og bistår også med uttegning og detaljløsninger når 
arealer er bestemt. Alt må ses i sammenheng og passe sammen, 
og alle flater og løsninger må mengdeberegnes. 

tegninger og detaljer tegnes ofte i ArchiCad eller AutoCAD. 
De fleste planleggere bruker NS3420 som beskrivelsesverktøy. 
 Målet har vært å forene inngående bassengkompetanse med 
en detaljert beskrivelsesstruktur slik at de prosjekterende får 
et verktøy som både kan brukes både ved prisforespørsler i 
tidlig fase og anbudsforespørsler. Man kan også koble sammen 
tegninger og tekst, og informasjonen kan knyttes opp mot pris
databanker. 
Anvisningen
• gir forslag til tekster som kan benyttes rett inn i en detaljert 

og komplett anbudsbeskrivelse
• gir detaljløsninger i form av figurer som de ulike leverandørene 

supplerer og som det også kan knyttes supplerende material
informasjon til

• gir en enkel måte å mengdeberegne arealene på
• kan brukes på alle kalkulasjonsverktøy med NS 3459format
• viser materialkrav, detaljløsninger og mengder slik at leveran

dørene enkelt kan fremskaffe priser
• inneholder krav til det underlaget som flisene skal benyttes på 

slik at ansvarsgrensene mellom fagene blir klare

Hvordan	benytte	bassenganvisningen
Upresise beskrivelser gjør at håndverkeren ofte må løse detal
jene på byggeplassen framfor å ha en god bruksveiledning. Dette 
unngås ved at planleggerne bruker anvisningen som en detaljert 
’huskeliste’ med spesifiserte beskrivelser som reduserer risikoen 
for lite gjennomtenkte detaljer og uklare materialvalg – noe som 
resulterer i upresise prisoverslag.

Arkitekter, prosjekterende og byggherrer har nå tilgang til et 
gjennomarbeidet konsept som tar for seg både store og små 
byggdetaljer. Materialleverandørene vil så beskrive hvilke produk
ter som innfrir kravene som er spesifisert og i hvilket omfang. 

På den måten får man enn effektiv informasjonsutveksling 
mellom prosjekterende, anbydere og leverandørene. Entreprenøren 
får presise arbeidsdetaljer. Byggherren får detaljert innsikt i hva 
som er prosjektert og valgt. 

referanser:
• BkFs beskrivelsesanvisning for flislagte svømme og badean

legg. April 2012
• NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. 

Versjon 2011
• ISy Gprog: Programvare for beskrivelse og kalkulering iht NS 

3420
• www.byggkeramikkforeningen.no: 

Fagartikkel nr 2/2012 s. 3 har referanser til aktuelle firmaer

F l i s legg i ng 	av 	bassenger 	e r 	p res i s j onsa rbe i d 	hvo r 	mange	mate r ia le r	
ska l 	 samsp i l le

Bassengp ros jek te r i ng 	e r 	 ’må lsøm’ 	der 	de ta l j tegn i nger 	og 	mate r ia lva lg	
må	sams temme	og	passe 	e t te r 	må lene . 	 eksempe le t 	v i se r 	 renne løs-
n i ng . 	 (K i lde : 	Mape i 	aS )	
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B esk r ive lseseksempe l 	med	koder 	 i h t . 	nS-3420 .	
I 	 teks ten 	de f i ne res 	en tyd i g 	hva 	ska l 	g jø res , 	 hvo r , 	med	hv i l ke 	p roduk te r 	og 	med	k rav 	 t i l 	 t o le ranser 	og 	over f la te r

Basseng tegn i nger 	 lages 	med	CaD-verk tøy 	der 	a rea le r , 	 sn i t t 	 og 	mate r ia l besk r ive lse r 	må	være 	nøye 	p lan lag t .	
Tegn ingene 	komb ineres 	med	besk r ive lsesanv i sn i ngen 	 (Ki lde : 	 Fag F l i s )	


