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RevideRt nS 3420 
nye koder og toleransebegreper

Tabell 1 – Planhetstoleranser i bygg 

Type toleranse Målelengde 
meter

Toleranseklasse

PA PB PC PD PE

Normalkrav for 
parkett og fliser

Normalkrav for 
innvendig panel, 
puss og plate-
 kledninger  a

Normalkrav for 
betong, utvendige 
fasader og yttertak

Total planhet Hele  
delproduktet

± 5 mm ± 10 mm ± 15 mm ± 25 mm –

Lokal planhet
(svanker og 
 bulninger)

2,0 ± 2 mm ± 3 mm ± 5 mm ± 8 mm ± 12 mm
1,0 ± 1 mm ± 2 mm ± 3 mm ± 5 mm ± 8 mm
0,25 – ± 1 mm ± 2 mm ± 3 mm ± 5 mm

a  Gjelder ikke synlig underside av dekkeelementer

Tabell 2 – Retningstoleranser i bygg 

Type toleranse Målelengde 
meter

Toleranseklasse

RA RB RC RD RE

Normalkrav for 
dekker

Normalkrav for 
innervegger

Normalkrav for  
utv. flater

Helning/ 
loddavvik

> 5,0 5 mm 7,5 mm 15 mm 25 mm 40 mm
2,0–5,0 1 ‰ 1,5 ‰ 3 ‰ 5 ‰ 8 ‰
< 2,0 2 mm 3 mm 6 mm 10 mm 16 mm

nye toleransebegreper
Toleransebegrepet er utvidet og flyttet ut av de enkelte be-
skrivelsesposter og over i de generelle, overordnede deler. 
Toleranseklassene er delt mellom krav til planhet og retning 
(se tabeller nederst). Typebetegnelsen for planhet P og 
retning R etterfølges av bokstavene A–E (som tidl.). Det er 
også innført en ny planhetsklasse for total planhet for bygg. 

videre revisjonsarbeid
Standard Norge planlegger nå å reaktivere komiteen for 
murarbeider og vil i løpet av 2009 revidere det faglige inn-
holdet i NS 3420 Del N: Murarbeider. 

tekst: Morten Langvik,  

daglig leder i Mur-Sentret AS

illustr.: Standard norge

Standard Norge har publisert revidert utgave 4.0, oktober 
2008, av NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og 
installasjoner. 

Revisjonen omfatter alle delkapitler og er i første rekke 
en strukturendring av beskrivelsesstandarden. Nypris for 
papirutgaven er ca kr 13.000,- og omfatter alle 25 delhefter 
innsatt i seks ringpermer. 

Permene kunne med fordel vært bedre merket og hatt 
større stabilitet, men uansett er standarden et ’must’ for 
alle som prosjekterer, kalkulerer og bygger i Norge.

nye koder
Fagkapitlene har tilnærmelsesvis samme tittel, mens post-
beskrivelsene har nå fått to bokstaver først i koden. Kapittel 
N, tidligere ’Murverk, lettbetongelementer, fliser og puss’ 
heter nå ’Murverk’. Delfagene har også tildels fått ny tittel:

Fag Tidligere kode Ny kode

Murverk N1 NB
Elementer N2 NW
Harde belegg av fliser N4 NH
Puss N5 NE
Reparasjon og restaurering NY

Hovedkoder for murerfaget

Tabeller fra del 1: Fellesbestemmelser


