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Forord 
NS 3420-Z:2017 ble fastsatt 1. februar 2017. 
NS 3420-Z:2017 er en del av NS 3420. 
NS 3420-Z:2017 erstatter NS 3420-Z:2014 +A1:2016. 
 
Punkt NS 3420-ZJ er utarbeidet av SN/K 435 / AG6 Drift og vedlikehold av innendørs idrettsanlegg. 
Komiteen har vært bredt sammensatt av representanter fra følgende virksomheter:  
Bad, Park og Idrett, Bioprotector, Boen, Bærum kommune, Gulvogtakteknikk AS, Handballforbundet, 
Hamar Olympiske Anlegg, Holte AS, Norges idrettshøgskole. 
 
Det er gjort følgende endringer fra NS 3420-Z:2014 til NS 3420-Z:2017. 
– Punkt ZJ4.4 Drift og vedlikehold av inndørs idretts- og aktivitetsanlegg er i sin helhet nytt. 
– Punkt ZJ8 Renhold av bygg er i sin helhet nytt 
– Endringsblad NS 3420-Z:2014/A1:2016 er innarbeidet i dette dokumentet. I dette betyr at punkt ZK 

ligger i egen del NS 3420-ZK:2016, Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner – Del ZK: 
Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder. 

– Normative referanser er oppdatert. 
– Generelle redaksjonenelle endringer. 
 

Orientering 
Dette er en del av NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. NS 3420 er et komplett 
system for å beskrive bygging og riving av bygg og anlegg på et detaljert eller mer sammensatt nivå. 
Systemet er ordnet hierarkisk, slik at bestemmelser på høyere nivåer også gjelder for lavere nivåer. 
Bestemmelsene i NS 3420-1 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner – Del 1: 
Fellesbestemmelser gjelder for alle delene av NS 3420. 
I NS 3420-0 Orientering, tabell 1, for en gitt utgave, finnes en oversikt over alle gjeldene delene for denne 
utgaven. Del 0 oppdateres ved hver utgave. 
I NS 3420-0 Orientering finnes informasjon om struktur og redigeringsmønster for fagdelene forklart, blant 
annet hvordan stoffet er strukturert i a) Omfang og prisgrunnlag, b) Materialer, c) Utførelse, d) Toleranser, 
e) Prøving og kontroll, x) Mengderegler og y) Spesifikasjon. 
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1 Omfang 
Denne delen av NS 3420 omfatter ettersyn, drift og vedlikehold av innedørs idrett- og aktivitetsanlegg. 
Sommer -og vinterdrift av utendørs idrett- og aktivitetsanlegg. Vedlikehold av veger. 
 

2 Normative referanser 
Denne standarden viser til de etterfølgende daterte og udaterte standarder/publikasjoner. For dem som er 
datert, gjelder bare den angitte utgaven. For udaterte referanser gjelder den siste utgaven. 
NS 3420-1, Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner – Del 1: Fellesbestemmelser 
Håndbok 018, Vegbygging. Statens vegvesen. Vegdirektoratet. Oslo, 2011 
Norges Fotballforbunds spilleregler 
https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler/#71078 

MERKNAD Spilleregler oppdateres årlig. Spilleregler for aktuelt år ligger på egen meny. Krav til 
oppmerking står i kapittel Regel 1 - Spillebanen. 
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3 Termer, definisjoner og forkortelser 
I denne delen av NS 3420 gjelder følgende definisjoner i tillegg til dem som er angitt i NS 3420-1. 

MERKNAD 1 Referanser i hakeparentes viser til at definisjonen er hentet fra den angitte referansen. Der 
definisjonen er oversatt fra engelsk, er dette angitt.  
MERKNAD 2 Fagområde angitt i vinkelparentes viser at det er en generell term som har fått en spesiell 
definisjon innenfor angitt fagområde/sammenheng. 

3.1 Termer og definisjoner 

3.1.1 
alpinanlegg 
heisbasert skiområde som er tilrettelagt med nedfarter, terrengparker og nybegynnerområder, samt 
øvrige tilrettelegginger for aktiviteter på ski og brett 
Oppslagsmerknad 1 Terrengparker er tilrettelagt med elementer for bl.a. freestyle. 

3.1.2 
ballbinge 
mindre, inngjerdet område for ballspill beregnet for egenorganisert aktivitet 

3.1.3 
dressing 
<anleggsgartnerarbeid> spredning av sand over et grasareal 

3.1.4 
drift 
alle oppgaver og rutiner som er nødvendige for at et anlegg skal fungere som planlagt 
Oppslagsmerknad 1 Drift inkluderer ettersyn. 

[KILDE: NS 3456:2010, 3.5] 

3.1.5 
driftssesong 
<anleggsgartnerarbeid> deler av året som det foretas drift eller skjøtsel 

3.1.6 
dyprengjøring 
dyptgående rengjøring av selvdrenerende dekker (høytrykksspyling og suging) 

3.1.7 
dyprensing 
<kunstgress> maskinell opptaking av fyllmateriale, fjerning av løse fiber, støv og andre 
fremmedelementer, og tilbakelegging av renset fyllmateriale i kunstgress 

3.1.8 
ettersyn 
visuell gjennomgang av et anlegg for å vurdere funksjonell, sikkerhetsmessig, miljømessig og estetisk 
kvalitet 

3.1.9 
filtlag 
blandet organisk lag av døde og levende skudd, stengler og røtter som utvikles mellom sonen av 
vegetasjon og vekstmasse 
[KILDE: NS-EN 12232:2003, 2.1] 
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3.1.10 
klippehøyde 
grasets høyde umiddelbart etter klipping 
Oppslagsmerknad 1 Denne høyden vil avvike fra innstilt klippehøyde på klippemaskinen, bl.a. på grunn av 
ujevnheter og nedsynking av hjulene. 

3.1.11 
kratt 
naturlig tilvokst areal av stedegne trær og busker der trærne ikke har utviklet krone 

. 

3.1.12 
løypetrasé 
trasé som er ryddet, merket og gjort fremkommelig for skiløpere og prepareringsutstyr 
Oppslagsmerknad 1 Se figur 1. 

 

 

Figur 1 – Løypetrasé 

Tegnforklaring 
1 Løypetrasé / skiløype (når skispor er kjørt opp)  4 Sporvidde 
2 Skispor       5 Sporbredde 
3 Sporprofil       6 Spordybde 

3.1.13 
maksimalmål 
<anleggsgartnerarbeider> største ytre mål som formet vegetasjon kan ha før foryngelsesskjæring må 
utføres 
Oppslagsmerknad 1 Differansen mellom største mål og idealmål vil variere med arten. 
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3.1.14 
mose 
planter som tilhører gruppen Bryophyta 

3.1.15 
nærmiljøanlegg 
<idrettsrelatert> allment tilgjengelige anlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig 
beliggende i tilknytning til bo- eller oppholdsområder 

3.1.16 
reparasjon 
det å gjøre et delprodukt eller en bygnings- eller en anleggsdel funksjonsdyktig uten hel utskifting 
[KILDE: NS 3456:2010, 3.10] 

3.1.17 
reparasjonssåing 
fortløpende utbedring av småskader 

3.1.18 
resåing 
fornying av grasdekke og reparasjon av skader 

3.1.19 
sand 
jordart der minst 60 masseprosent av materialet består av kornfraksjonen 0,06 til 2,00 mm 

3.1.20 
skiløype 
løypetrasé med oppkjørte skispor 
Oppslagsmerknad 1 Se figur 1. 

3.1.21 
skispor 
spor som er preparert for en person på ski 
Oppslagsmerknad 1 Se figur 1. 

3.1.22 
skjøtsel 
pleie av levende organismer 

3.1.23 
slådd 
planeringsredskap 

3.1.24 
slådding 
løsgjøring, blanding, fordeling og utjevning av masser i overflaten 
Oppslagsmerknad 1 Slådding av grusbane utføres ved bruk av utstyr eller redskap som er tilpasset oppgaven. 

Oppslagsmerknad 2 Slådding av kunstgressbane utføres også for reising av kunstgressfiber ved bruk av utstyr 
eller redskap som er tilpasset oppgaven. 

3.1.25 
sporbredde 
bredde i bunnen av en sporprofil 
Oppslagsmerknad 1 Se figur 1. 
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3.1.26 
sporprofil 
tverrsnitt av sporet med riktig form for en ski 
Oppslagsmerknad 1 To sporprofiler, med midtrand (snøkant) mellom, lager et komplett klassisk spor for ett par 
ski. 

Oppslagsmerknad 2 Se figur 1. 

3.1.27 
sporvidde 
avstanden mellom de to sporprofilene i et skispor, målt fra senter til senter i bunnen av sporprofilene 
Oppslagsmerknad 1 Se figur 1. 

3.1.28 
topprensing 
fjerning av uønsket materiale på kunstgressets overflate 

3.1.29 
tre 
<anleggsgartnerarbeid> vedaktig plante som har én eller få atskilte stammer med krone 
Oppslagsmerknad 1 Ferdig utvokst er trær vanligvis høyere enn 5 m. 

3.1.30 
ugras 
vegetasjon som ikke er ønskelig 
Oppslagsmerknad 1 Omfatter alle typer vegetasjon, inklusive mose og lav. 

3.1.31 
urt 
ett-, to- eller flerårig plante uten vedaktig stengel 
Oppslagsmerknad 1 På flerårige urter visner overjordiske plantedeler ofte om vinteren. 

3.1.32 
vedlikehold 
nødvendige tiltak for å opprettholde anlegget på et fastsatt kvalitetsnivå 
[KILDE: NS 3456:2010, 3.13, modifisert – "byggverket eller de tekniske installasjonene" er erstattet av 
termen "anlegget".] 

3.1.33 
vertikalskjæring 
<anleggsgartnerarbeid> metode for fjerning av dødt gras og avklipp 

3.2 Forkortelser 
Ingen forkortelser er forklart her. 
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4 Bestemmelser og spesifikasjon 

Z Drift og vedlikehold 

a) Omfang og prisgrunnlag 
a1) Omfang og prisgrunnlag skal være i henhold til NS 3420-1, punkt 4, a). 

b) Materialer 
b1) Materialene skal tilfredsstille relevante krav i NS 3420-1, punkt 4, b). 

c) Utførelse 
c1) Utførelsen skal tilfredsstille relevante krav i NS 3420-1, punkt 4, c). 

d) Toleranser 
d1) Toleransene skal tilfredstille relevante bestemmelser i NS 3420-1, punkt 4, d). 

e) Prøving, kontroll 
e1) Prøving og kontroll skal tilfredstille relevante krav i NS 3420-1, punkt 4, e). 

x) Mengderegler 
x1) Relevante regler i NS 3420-1, punkt 4, x) skal følges. 

ZB Vedlikehold av veger 

 Henvisninger 
Drift av gang og kjørearealer, se ZK7.3. 

y) Spesifikasjon 

y1) For utfylling av postgrunnlag på lavere nivå 
y1.1) Postgrunnlag på lavere nivå skal, der det er angitt, fylles ut med siffer og tekst fra 
matrisene under dette punkt. 

Matrise ZB:1 

Siffer i 
koden 

Dekketype 

1 Overflatebehandling 

2 Asfaltdekke 

3 Betongdekke 

9 Annen dekketype – må spesifiseres 
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Matrise ZB:2 

Siffer i 
koden 

Total dybde 

0 Valgfri 

1 Til og med 50 mm 

2 Fra 50 til 100 mm 

3 Fra 100 til 150 mm 

4 Fra 150 til 200 mm 

5 Fra 200 til 250 mm 

6 Fra 250 til 300 mm 

7 Over 300 mm 

9 Annen total dybde – må 
spesifiseres 

ZB1 Lapping av faste dekker 

a) Omfang og prisgrunnlag 
a1) Omfatter levering, utlegging og komprimering av lappemasse i hull, sprekker m.m., klebing 
av kanter samt annet angitt forarbeid. 

b) Materialer 
b1) Massene til lapping av asfalt skal tilfredsstille de aktuelle kravene under JH2. 
b2) Massene til lapping av emulsjonsgrus skal tilfredsstille de aktuelle kravene under JH3. 

c) Utførelse 
c1) Flatelapping skal utføres med utlegger. 

y) Spesifikasjon 

y1) Postgrunnlag 
ZB1.1- 
LAPPING AV HULL OG SPREKKER 
Anbrakt masse [tonn] 
Lappemasse: {Matrise ZB1:1} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Andre krav: Ja   Nei   

ZB1.2- 
FLATELAPPING 
Anbrakt masse [tonn] 
Lappemasse: {Matrise ZB1:1} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Forarbeider: 
Belastning: 
Materialkrav: 
Strekning: 
Type bindemiddel: 
Andre krav: Ja   Nei   

y2) For utfylling av postgrunnlag 
y2.1) Relevante regler i NS 3420-1, punkt 4, y), samt NS 3420-1, tillegg A, skal følges. 
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y2.2) Postgrunnlaget skal fylles ut med siffer og tekst etter matrise. 

Matrise ZB1:1 

Siffer i 
koden 

Lappemasse 

1 Ma 

2 Egt 

3 Ab 

4 Agb 

5 Ska 

6 Sta 

9 Annen lappemasse – må spesifiseres 

ZB2 Lapping av grusdekker 

a) Omfang og prisgrunnlag 
a1) Omfatter levering og utlegging av lappemasse for lapping av grusdekker, enten ved 
utlegging for hånd eller direkte lagt ut fra lastebil. 

y) Spesifikasjon 

y1) Postgrunnlag 
ZB2.1 
LAPPING AV GRUSDEKKE – 
UTLEGGING FOR HÅND 
Areal [m2] 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Andre krav: Ja   Nei   

ZB2.2 
LAPPING AV GRUSDEKKE – 
UTLEGGING DIREKTE FRA LASTEBIL 
Areal [m2] 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Andre krav: Ja   Nei   

y2) For utfylling av postgrunnlag 
y2.1) Relevante regler i NS 3420-1, punkt 4, y), samt NS 3420-1, tillegg A, skal følges. 

ZB3 Skjæring og slissing i faste dekker 

 Henvisninger 
Fresing av dekker, se ZB5. 

c) Utførelse 
c1) Rilling som benyttes for å unngå vannplaning skal ha en største senteravstand mellom 
rillene på 125 mm. 
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y) Spesifikasjon 

y1) Postgrunnlag 
ZB3.1--- 
SKJÆRING 
Samlet lengde [m] 
Dekketype: {Matrise ZB:1} 
Metode: {Matrise ZB3:1} 
Total dybde: {Matrise ZB:2} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Andre krav: Ja   Nei   

ZB3.2- 
SLISSING 
Samlet lengde [m] 
Dekketype: {Matrise ZB:1} 
Lokalisering: (del 1, 4, y5) 
Dybde:  
Bredde: 
Andre krav: Ja   Nei   

y2) For utfylling av postgrunnlag 
y2.1) Relevante regler i NS 3420-1, punkt 4, y), samt NS 3420-1, tillegg A, skal følges. 
y2.2) Postgrunnlaget skal fylles ut med siffer og tekst etter angitt matrise. 

Matrise ZB3:1 

Siffer i 
koden 

Metode 

0 Valgfri 

1 Saging 

2 Fresing 

3 Rilling 

9 Annen metode – må spesifiseres 

ZB4 Sporfylling 

a) Omfang og prisgrunnlag 
a1) Omfatter fylling av spor i slitelag. 
a2) Prisen inkluderer levering av asfalt samt angitte etterarbeider. 

b) Materialer 
b1) Massene til sporfylling skal tilfredsstille de aktuelle kravene under JH2. 

c) Utførelse 
c1) Utførelsen skal tilfredsstille de aktuelle kravene under JH2. 
c2) Det skal umiddelbart etter utlegging valses slik at kravene for den aktuelle asfalttypen gitt i 
Statens vegvesens Håndbok 018, 2011 kapittel 62, tilfredsstilles. 
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y) Spesifikasjon 

y1) Postgrunnlag 
ZB4.- 
SPORFYLLING 
Anbrakt masse [tonn] 
Asfalttype: {Matrise ZB4:1} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Type bindemiddel: 
Forbruk: (ZB4, y2.3) 
Etterarbeider: 
Andre krav: Ja   Nei   

y2) For utfylling av postgrunnlag 
y2.1) Relevante regler i NS 3420-1, punkt 4, y), samt NS 3420-1, tillegg A, skal følges. 
y2.2) Postgrunnlaget skal fylles ut med siffer og tekst etter angitt matrise. 

Matrise ZB4:1 

Siffer i 
koden 

Asfalttype 

1 Ma 

2 Egt 

3 Ab 

4 Agb 

5 Ska 

6 Sta 

9 Annen asfalttype – må spesifiseres 
 

y2.3) Forbruk er ofte hensiktsmessig å angi i kg/m2. 

ZB5 Fresing av faste dekker 

a) Omfang og prisgrunnlag 
a1) Prisen inkluderer 

– opplasting; 
– rengjøring. 

c) Utførelse 
c1) Ved fresing av faste dekker skal det utvises forsiktighet for å unngå skader på kummer, sluk 
og andre installasjoner i vegbanen. 

y) Spesifikasjon 

y1) Generelt 
y1.1) Der det skal trafikkeres på frest dekke, må den prosjekterende vurdere behovet for å stille 
krav i henhold til ”Retningslinjer for fresing av vegdekker” fra Vegdirektoratet. 

y2) Supplerende arbeider 
y2.1) Følgende delprodukter/ytelser er ikke inkludert og må derfor beskrives med postgrunnlag 
fra andre deler av NS 3420: 

– bortkjøring av masse, se FM2.5. 
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y3) Postgrunnlag 
ZB5.-- 
FRESING 
Areal [m2] 
Dekketype: {Matrise ZB5:1} 
Dybde: {Matrise ZB5:2} 
Lokalisering: (del 1, 4, y5) 
Jevnhet og struktur: 
Andre krav: Ja   Nei   

y4) For utfylling av postgrunnlag 
y4.1) Relevante regler i NS 3420-1, punkt 4, y), samt NS 3420-1, tillegg A, skal følges. 
y4.2) Postgrunnlaget skal fylles ut med siffer og tekst etter angitte matriser. 

Matrise ZB5:1 

Siffer i 
koden 

Dekketype 

1 Overflatebehandling 

2 Ma 

3 Ab 

4 Agb 

5 Ska 

6 Sta 

7 Kaldprodusert Asfalt 

8 Betongdekke 

9 Annen dekketype – må spesifiseres 

Matrise ZB5:2 

Siffer i 
koden 

Dybde 

0 Valgfri 

1 Til og med 10 mm 

2 Fra 10 mm til 20 mm 

3 Fra 20 mm til 30 mm 

4 Fra 30 mm til 40 mm 

5 Fra 40 mm til 50 mm 

6 Over 50 mm 

9 Annen dybde – må spesifiseres 

ZB6 Høvling av grusdekker 

a) Omfang og prisgrunnlag 
a1) Omfatter ordinær grushøvling samt høvling i forbindelse med oppgrusing og flatelapping. 
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y) Spesifikasjon 

y1) Postgrunnlag 
ZB6.1 
HØVLING AV GRUSDEKKE 
Areal [m2] 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Andre krav: Ja   Nei   

y2) For utfylling av postgrunnlag 
y2.1) Relevante regler i NS 3420-1, punkt 4, y), samt NS 3420-1, tillegg A, skal følges. 

ZB7 Riving av faste dekker 

a) Omfang og prisgrunnlag 
a1) Omfatter riving av faste dekker med gravemaskin eller tilsvarende, for fjerning av dekket. 
a2) Prisen inkluderer opplasting. 

c) Utførelse 
c1) Det skal utvises særlig forsiktighet for å unngå skader på kummer, sluk og eventuelle andre 
installasjoner i vegbanen. 

y) Spesifikasjon 

y1) Generelt 
y1.1) Riving kan gjelde hele dekkets tykkelse eller deldekker i et sammensatt dekke. Riving av 
en deltykkelse av et enkeltdekke inngår ikke her. Da må fresing eller andre koder vurderes. 
y1.2) Dersom det ønskes skjæring som avslutning av riveområdet, må dette angis spesielt. 

y2) Supplerende arbeider 
y2.1) Følgende delprodukter/ytelser er ikke inkludert og må derfor beskrives med postgrunnlag 
fra andre deler av NS 3420: 

– bortkjøring av masse, se FM2.5; 
– skjæring, se ZB3. 

y3) Postgrunnlag 
ZB7.-- 
RIVING AV FAST DEKKE 
Areal [m2] 
Dekketype: {Matrise ZB:1} 
Total dybde: {Matrise ZB:2} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Spesielle forhold: (ZB7, y4.3) 
Andre krav: Ja   Nei   

y4) For utfylling av postgrunnlag 
y4.1) Relevante regler i NS 3420-1, punkt 4, y), samt NS 3420-1, tillegg A, skal følges. 
y4.2) Postgrunnlaget skal fylles ut med siffer og tekst etter angitte matriser. 
y4.3) Angi under stikkordet Spesielle forhold 

– om det i dekket som skal rives er brukt spesielle typer tilslagsmaterialer, 
asfaltarmering; 

– annet. 
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ZJ Drift og vedlikehold av idrett- og aktivitetsanlegg 

 Henvisninger 
Utendørs avfallshåndtering, se ZK8.6. 
Utendørs renhold, se ZK8.7. 
Drift av gang- og kjørearealer, se ZK7.3. 
Drift og vedlikehold av lekeplass, se ZK4. 
Ettersyn og drift av utstyr, installasjoner og konstruksjoner for park- og landskapsområder, se 
ZK5. 
Opplasting, borttransport og avlevering av snø og strømaterialer, se FM. 
Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder, se ZK. 
Taubaneinstallasjoner for persontransport, se BS3. 
Utbedring av erosjonsskader, se FD og FS. 

a) Omfang og prisgrunnlag 
a1) Omfang og prisgrunnlag skal være i henhold til NS 3420-1, punkt 4, a). 
a2) Omfatter drift og vedlikehold av idretts- og aktivitetsanlegg. 
a3) Drift og vedlikehold av forbruksutstyr, personlig utstyr eller annet brukerutstyr som 
oppbevares på anlegget, omfattes ikke av denne standarden. 
a4) Drift og vedlikehold av elektrotekniske anlegg, VA-anlegg, tilskueranlegg og bygninger 
omfattes ikke. 
a5) Prisene gjelder for ett år med mindre annet er angitt i den enkelte post. 

b) Materialer 
b1) Materialene skal tilfredsstille relevante krav i NS 3420-1, punkt 4, b). 

c) Utførelse 
c1) Utførelsen skal tilfredsstille relevante krav i NS 3420-1, punkt 4, c). 

d) Toleranser 
d1) Toleransene skal tilfredsstille relevante bestemmelser i NS 3420-1, punkt 4, d). 

e) Prøving, kontroll 
e1) Prøving og kontroll skal tilfredsstille relevante krav i NS 3420-1, punkt 4, e). 

x) Mengderegler 
x1) Relevante regler i NS 3420-1, punkt 4, x) skal følges. 

y) Spesifikasjon 

y1) Generelt 
y1.1) Dersom enhetsprisen gjelder en kortere periode enn ett år, eller gjelder flere år, skal 
perioden enhetsprisen gjelder for fremgå av den enkelte post. 
y1.2) Omfanget av driften angis av oppdragsgiver. 
y1.3) Drift og vedlikehold må i nødvendig grad tilpasses planlagt aktivitet. 
y1.4) Oppdragsgiver bør sørge for utarbeidelse av en vedlikeholdsplan. 
y1.5) Vedlikeholdsplanen bør inneholde en oversikt over 

– lokale forhold; 
– produsenters anvisninger; 
– idrettenes regelverk; 
– komponentene som skal etterses i de ulike ettersyn; 
– hvilke metoder som skal brukes for gjennomføringen. 

y1.6) Dersom ettersyn, reparasjon, service eller andre arbeider på spesielle installasjoner skal 
utføres i henhold til servicehefte, skal dette legges ved. 
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y1.7) Stor variasjon i topografi (for eksempel bratt terreng) som kan medføre 
kostnadskonsekvens, bør beskrives med flere postgrunnlag hvor variasjon deles i intervaller. 

ZJ4 Drift og vedlikehold av idrettsanlegg 

a) Omfang og prisgrunnlag 
a1) Omfatter drift og vedlikehold av idrettsanlegg med tilhørende utstyr. 
a2) Prisen inkluderer rapportering. 

c) Utførelse 
c1) Driftsmetoden skal ikke føre til skade på anlegget ut over det som følger av normal slitasje. 
c2) Maskiner og utstyr som benyttes, skal være egnet til formålet og underlaget. 
MERKNAD Kriterier som bør vurderes ved valg av utstyr, er marktrykk, materiale i skjær, lokale krav, 
med videre. 
c3) Uønsket materiale skal fjernes før vedlikehold og preparering. 
c4) Der det gjøres kontroll, skal eventuelle skader, feil, mangler og avvik rapporteres 
umiddelbart. 
c5) Lysanlegg skal kontrolleres. 
c6) Kjemikalier og midler som velges av entreprenøren, skal være så miljøvennlige som mulig. 
Dokumentasjon skal kunne fremlegges ved forespørsel. 

y) Spesifikasjon 

y1) Generelt 
y1.1) Angi under stikkordet Tilgjengelighet 

– atkomstforhold for maskiner; 
– begrensninger for utførelse; 
– informasjon om når banen eller anlegget er tilgjengelig for drift og vedlikehold i forhold 

til aktivitet; 
– annet. 

y2) For utfylling av postgrunnlag på lavere nivå 
y2.1) Postgrunnlag på lavere nivå skal, der det er angitt, fylles ut med siffer og tekst fra matrisen 
under dette punkt. 

Matrise ZJ4:1 

Siffer i 
koden 

Kvalitetsklasse 

1 Kvalitetsklasse 1 

2 Kvalitetsklasse 2 

3 Kvalitetsklasse 3 

9 Andre kvalitetsklasse – må 
spesifiseres 

 

MERKNAD 1 Kvalitetsklassene er definert i de underliggende punkter for de respektive bane- og 
dekketyper. 

ZJ4.2 Drift og vedlikehold av utendørs idrettsanlegg – sommerdrift 

y) Spesifikasjon 

y1) Generelt 
y1.1) Angi eventuelt under stikkordet Andre krav 
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– krav til tømming/rensing av renner, sluk, sandfang og drenspunkter; 
– annet. 

ZJ4.21 Drift og vedlikehold av baner og dekker – sommerdrift 

ZJ4.212 Drift og vedlikehold av grasbaner – sommerdrift 

c) Utførelse 
c1) Målbur, hjørneflagg og løst utstyr skal flyttes i forbindelse med klipping. 
c2) Krav til kvalitetsklasser for grasbaner for fotball er i gitt i tabell Z1. 
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Tabell Z1 – Kvalitetsklasser for grasbaner for fotball 

Klasser Krav til kvalitet for grasbaner for fotball 

Kvalitetsklasse 1 Før kampstart skal banen være oppmerket i henhold til de til enhver tid gjeldende 
bestemmelser fra Norges fotballforbund, se gjeldende spilleregler Regel 1 – 
Spillebanen. 
MERKNAD Link til Regel 1 – Spillebanen ligger under punkt 2 Normative referanser. 
Graset i banen skal ha sunn vekst, tett markdekke og godt utviklet rotsystem 
gjennom hele vekstsesongen. 
Markdekningsgraden skal være minst 95 % utenfor målfeltet i vekstsesongen, og 
åpne flekker skal ikke være større enn 100 cm2. 
Jordforbedring og gjødsling skal utføres ifølge analyseresultat (pH- og 
næringsstatus). 
Grashøyden skal ikke være mer enn 55 mm. 
Ved kampstart skal banen ha en maksimal klippehøyde på 35 mm. Klippehøyden 
skal være lik over hele banen. 
Avklipp skal ikke forekomme. 
Tofrøblada ugras skal ikke forekomme. 
Løv skal ikke forekomme ved kampstart. 
Oppbygging av filtlag skal forebygges. 
Dødt plantemateriale/filtlag skal fjernes ved vertikalskjæring. 
Reparasjonssåing skal foretas fortløpende. 
Overvann skal ikke forekomme under normale nedbørsforhold. 
Banen skal luftes ved perforering av vekstmassen. 
Resåing skal utføres etter avtale med oppdragsgiver. 
Banen skal ikke ha planhetsavvik på mer enn 20 mm på 3 meter. Utbedring av 
mindre avvik skal utføres fortløpende. Større avvik meldes oppdragsgiver. Skader 
som medfører fare, skal omgående sikres. 

Kvalitetsklasse 2 Graset i banen skal ha sunn vekst. 
Markdekningsgraden skal være minst 80 % utenfor målfeltet i vekstsesongen. 
Jordforbedring og gjødsling skal utføres ifølge analyseresultat (pH- og 
næringsstatus). 
Grashøyden skal ikke være mer enn 80 mm. 
MERKNAD Klippehøyde kan variere etter brukskrav og årstid. 
Avklipp i klumper skal ikke forekomme. 
Oppbygging av filtlag skal forebygges. 
Tofrøblada ugras skal ikke utkonkurrere graset og ikke prege helhetsinntrykket. 
Overvann skal ikke forekomme under normale nedbørsforhold. 
Banen skal luftes ved perforering av vekstmassen. 
Resåing skal utføres etter avtale med oppdragsgiver. 
Banen skal ha en jevn overflate. 
Tilleggsmerking på banen skal utføres etter avtale med oppdragsgiver. 

Kvalitetsklasse 3 Graset i banen skal ha sunn vekst og en god markdekningsgrad i hele vekstsesongen. 
Grashøyden skal ikke være mer enn 100 mm. 
MERKNAD Klippehøyde kan variere etter brukskrav og årstid. 
Spilleflaten skal ikke skjemmes av avklipp i klumper. 

 

y) Spesifikasjon 

y1) Postgrunnlag 
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ZJ4.2121- 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV GRASBANE FOR FOTBALL – 
SOMMER 
Areal [m2] 
Kvalitetsklasse: {Matrise ZJ4:1} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Tilgjengelighet: (ZJ4, y1.1) 
Vanning: (ZJ4.212, y2.3) 
Andre krav: (ZJ4.2, y1.1; ZJ4.212, y2.4) Ja   Nei   

ZJ4.2127- 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV GRASBANE – SOMMER 
Areal [m2] 
Type idrett/anlegg: {Matrise ZJ4.212:1} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Kvalitetskrav: 
Tilgjengelighet: (ZJ4, y1.1) 
Vanning: (ZJ4.212, y2.3) 
Andre krav: (ZJ4.2, y1.1; ZJ4.212, y2.4) Ja   Nei   

y2) For utfylling av postgrunnlag 
y2.1) Relevante regler i NS 3420-1, punkt 4, y), samt NS 3420-1, tillegg A, skal følges. 
y2.2) Postgrunnlaget skal fylles ut med siffer og tekst fra angitte matriser. 

Matrise ZJ4.212:1 

Siffer i 
koden 

Type idrett/anlegg 

0 Uspesifisert 

1 Golf 

2 Amerikansk Fotball 

3 Rugby 

4 Baseball/Softball 

5 Cricket 

6 Hestesport 

9 Annen type idrett/anlegg – må spesifiseres 
 

y2.3) Angi under stikkordet Vanning 
– type vanningsanlegg; 
– vanningsregime; 
– ingen vanning; 
– annet. 

y2.4) Angi eventuelt under stikkordet Andre krav 
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– krav til vertikalskjæring; 
– krav til plantevernmidler; 
– krav til gjødselslag og andre vekststimulerende midler; 
– krav til resåing etter avtale med oppdragsgiver; 
– krav til dressing; 
– krav til tiltak mot vinterskader og sykdommer; 
– krav til tiltak for fremming av vekst (vekstduk); 
– krav til utlegging og tilbakelegging av plastduk; 
– krav til drift av undervarmeanlegg; 
– annet. 

ZJ4.213 Drift og vedlikehold av kunstgressbane 

c) Utførelse 
c1) Flytting av målbur, hjørneflagg og løst utstyr i forbindelse med vedlikeholdsarbeid. 
c2) Løse skjøter og andre skader på kunstgresset skal rapporteres. 
c3) Drift og vedlikehold planlegges i samråd med oppdragsgiver 
c4) Krav til kvalitetsklasser for kunstgressbaner for fotball, se tabell Z2. 

Tabell Z2 – Kvalitetsklasser for kunstgressbaner for fotball 

Klasser Krav til kvalitet 

Kvalitetsklasse 1 Før kampstart skal banen være oppmerket i henhold til de til enhver tid gjeldende 
bestemmelser fra Norges fotballforbund, se gjeldende spilleregler Regel 1 – 
Spillebanen. 
MERKNAD Link til Regel 1 – Spillebanen ligger under punkt 2 Normative referanser. 
Banen skal slåddes to ganger i uken. 
Topprensing skal utføres annenhver uke i driftssesongen. 
MERKNAD Uønsket materiale som snus, tyggegummi, løv, barnåler med videre fjernes. 
Løsgjøring av granulat skal gjennomføres i kombinasjon med eller før topprensing 
av banen. 
MERKNAD Løsgjøring utføres i samsvar med kunstgressleverandørens anvisninger. 

Kvalitetsklasse 2 Banen skal slåddes to ganger i uken. 
Topprensing skal utføres tre ganger i driftssesongen. 
MERKNAD Uønsket materiale som snus, tyggegummi, løv, barnåler med videre fjernes. 
Løsgjøring av granulat skal gjennomføres i kombinasjon med, eller før 
topprensing av banen. 
MERKNAD Løsgjøring utføres i samsvar med kunstgressleverandørens anvisninger. 

Kvalitetsklasse 3 Behov for vedlikehold / reparasjoner meldes oppdragsgiver. 
 

y) Spesifikasjon 

y1)  Generelt 
y1.1) Etterfylling av granulat må vurderes i forhold til høyden på kunstgressfiberet. 

y2) Postgrunnlag 
ZJ4.2131- 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KUNSTGRESSBANE FOR 
FOTBALL – SOMMER 
Areal [m2] 
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Kvalitetsklasse: {Matrise ZJ4:1} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Tilgjengelighet: (ZJ4, y1.1) 
Andre krav: (ZJ4.2, y1.1; ZJ4.213, y3.3) Ja   Nei   

ZJ4.2137- 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KUNSTGRESSBANE – SOMMER 
Areal [m2] 
Type idrett/anlegg: {Matrise ZJ4.213:1} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Kvalitetskrav: 
Tilgjengelighet: (ZJ4, y1.1) 
Andre krav: (ZJ4.2, y1.1; ZJ4.213, y3.3) Ja   Nei   

y3) For utfylling av postgrunnlag 
y3.1) Relevante regler i NS 3420-1, punkt 4, y), samt NS 3420-1, tillegg A, skal følges. 
y3.2) Postgrunnlaget skal fylles ut med siffer og tekst fra angitte matriser. 

Matrise ZJ4.213:1 

Siffer i 
koden 

Type idrett/anlegg 

0 Uspesifisert 

1 Nærmiljøanlegg 

2 Ballbinge 

3 Golf 

4 Landhockey 

5 Amerikansk Fotball 

6 Rugby  

7 Cricket (Pitch) 

9 Annen type idrett/anlegg – må spesifiseres 
 

y3.3) Angi eventuelt under stikkordet Andre krav 
– krav til vanning (spillemessig relatert vanning); 
– krav til tilleggsmerking; 
– krav til dyprensing; 
– annet. 

ZJ4.214 Drift og vedlikehold av grusbane – sommerdrift 

c) Utførelse 
c1) Krav til kvalitetsklasser for grusbaner for fotball og friidrett, se tabell Z3. 
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Tabell Z3 – Kvalitetsklasser for grusbaner for fotball og friidrett 

Klasser Krav til kvalitet for grusbaner for fotball og friidrett 

Kvalitetsklasse 1 Toppdekket skal ha jevn tykkelse og tilfredsstillende fasthet. 
Overflatens planhet skal være ≤ 20 mm på 3 m lengde. 
Banen skal slåddes for å gjenopprette kravet til planhet og fasthet. 
Slådding skal utføres slik at toppdekkets fraksjoner blandes. 
Fraksjoner fra underliggende lag skal ikke forekomme i toppdekket. 
Ugras skal ikke forekomme. 
Løv skal fjernes når det er til sjenanse for funksjonen/aktiviteten. 

Kvalitetsklasse 2 Overflatens planhet skal være ≤ 40 mm på 3 m lengde. 
Banen skal slåddes for å gjenopprette kravet til planhet. 
Utførelsen skal oppnå nødvendig fasthet til bruken. 
Ugras skal fjernes når det er til sjenanse for funksjonen/aktiviteten. 

 

c2) Krav til kvalitetsklasser for grusbaner for tennis, se tabell Z4. 

Tabell Z4 – Kvalitetsklasser for grusbaner for tennis 

Klasser Krav til kvalitet for grusbaner for tennis 

Kvalitetsklasse 1 Toppdekket skal ha jevn overflate. Toppdekkets planhet skal være ≤ 6 mm på 3 m 
lengde. 
Toppdekket skal være fast, men ikke hardt. 
Toppdekket skal være fuktig og ikke uttørket. Vanning utføres etter kosting, og 
hele dekktykkelsen skal gjennombløtes. 
Ved supplering av toppdekke skal det benyttes knust materiale av samme kvalitet 
som det eksisterende toppdekket. Dette skal utføres med løsing i overflaten for å 
få en god sammenbinding. 
Toppdekkets tykkelse skal være minst 20 mm og ikke mer enn 30 mm. Når 
toppdekkets tykkelse blir mindre enn 20 mm, skal det tilføres ekstra masse av 
samme kvalitet som eksisterende dekke. 
Fortløpende ettersyn og reparasjoner av skader i toppdekket skal utføres. 
Fast merking kontrolleres daglig og nødvendig reparasjon utføres uten unødig 
opphold. 
Ugras skal ikke forekomme. 

Kvalitetsklasse 2  Toppdekkets planhet skal være ≤ 12 mm på 3 m lengde. 
Slådding og valsing hver vår og deretter slådding når overflaten overstiger kravet 
om planhet. 
Reparasjoner av toppdekket utføres uten unødig opphold. 
Nødvendig overflatebehandling som valsing og vanning utføres en gang per år. 
Ugras skal fjernes når det er til sjenanse for funksjonen/aktiviteten. 

 

y) Spesifikasjon 

y1) Postgrunnlag 
ZJ4.2141- 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV GRUSBANE FOR FOTBALL – 
SOMMER 
Areal [m2] 
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Kvalitetsklasse: {Matrise ZJ4:1} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Tilgjengelighet: (ZJ4, y1.1) 
Andre krav: (ZJ4.2, y1.1; ZJ4.214, y2.3) Ja   Nei   

ZJ4.2142- 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV GRUSBANE FOR FRIIDRETT – 
SOMMER 
Areal [m2] 
Kvalitetsklasse: {Matrise ZJ4:1} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Tilgjengelighet: (ZJ4, y1.1) 
Andre krav: (ZJ4.2, y1.1; ZJ4.214, y2.3) Ja   Nei   

ZJ4.2143- 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV GRUSBANE FOR TENNIS – 
SOMMER 
Areal [m2] 
Kvalitetsklasse: {Matrise ZJ4:1} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Kvalitetskrav: 
Tilgjengelighet: (ZJ4, y1.1) 
Andre krav: (ZJ4.2, y1.1; ZJ4.214, y2.3) Ja   Nei   

ZJ4.2147- 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV GRUSBANE – SOMMER 
Areal [m2] 
Type idrett/anlegg: {Matrise ZJ4.214:1} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Kvalitetskrav: 
Tilgjengelighet: (ZJ4, y1.1) 
Andre krav: (ZJ4.2, y1.1; ZJ4.214, y2.3) Ja   Nei   

y2) For utfylling av postgrunnlag 
y2.1) Relevante regler i NS 3420-1, punkt 4, y), samt NS 3420-1, tillegg A, skal følges. 
y2.2) Postgrunnlaget skal fylles ut med siffer og tekst fra angitt matrise. 

Matrise ZJ4.214:1 

Siffer i 
koden 

Type idrett/anlegg 

0 Uspesifisert 

1 Kastfelt 

2 Nærmiljøanlegg 

3 Petanque 

4 Hestesport 

9 Annen type idrett/anlegg – må spesifiseres 
 

y2.3) Angi eventuelt under stikkordet Andre krav 
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– krav til støvbinding/vanning; 
– krav til løsgjøring; 
– krav til tilførsel/supplering/etterfylling av toppdekke; 

MERKNAD Ved supplering av toppdekket benyttes det knust materiale av samme kvalitet som det 
eksisterende toppdekke. Dette utføres med løsing i overflaten for å få en god sammenbinding. 

– krav til valsing; 
– krav til reparasjon av banedekket ved behov; 
– krav til avretting/utjevning/reparasjoner ved skader etter trening/kamp/friidrettsstevne; 
– krav til merking av banen i henhold til de enkelte særidretters krav; 
– annet. 

ZJ4.215 Drift og vedlikehold av kunststoffbane – sommerdrift 

c) Utførelse 
c1) Krav til kvalitetsklasser for kunststoffbaner for friidrett, se tabell Z5. 

Tabell Z5 – Kvalitetsklasser for kunststoffbaner for friidrett 

Klasser Krav til kvalitet for kunststoffbaner for friidrett 

Kvalitetsklasse 1 Selvdrenerende dekker skal dyprengjøres årlig. 
MERKNAD Dyprengjøring utføres i henhold til stedlige forhold. 
Reststoffer og restmaterialer fra renholdet fjernes. 
Overflaten skal rengjøres hver uke ved suging, lett feiing, spyling eller blåsing. 
Overflatens planhet skal være ≤ 6 mm på 4 m lengde. Avvik ut over dette 
meldes oppdragsgiver. 
Dekkets tykkelse skal være minst 10 mm. 
Overflaten skal være fri for fremmedelementer (avklipp, sand, grus, løv, 
tyggegummi, snus med videre). 
MERKNAD Sand, grus, humus, løv og andre nedbrytbare stoffer reduserer dekkets 
levetid. 
Banen skal kontrolleres for skader før driftssesongen, før viktige 
idrettsarrangement og minst hver 2. måned. 
Banen skal kontrolleres for skader etter arrangement av annen kategori enn 
idrett. 

Kvalitetsklasse 2 Overflaten skal rengjøres årlig ved suging, lett feiing, spyling eller blåsing. 
Banen skal kontrolleres for skader før driftssesongen, før viktige 
idrettsarrangement og minst hver 2. måned. 
Banen skal kontrolleres for skader etter arrangement av annen kategori enn idrett. 

 

y) Spesifikasjon 

y1) Postgrunnlag 
ZJ4.21512- 
ETTERSYN AV KUNSTSTOFFBANE FOR FRIIDRETT – SOMMER 
Areal [m2] 
Kvalitetsklasse: {Matrise ZJ4:1} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Tilgjengelighet: (ZJ4, y1.1) 

28 SN © 2016 

Ku
n 

fo
r k

om
ite

ar
bei

d



 prNS 3420-Z:2017 
 
 

Andre krav: (ZJ4.215, y2.3) Ja   Nei   

ZJ4.21517- 
ETTERSYN AV KUNSTSTOFFBANE – SOMMER 
Areal [m2] 
Type idrett/anlegg: {Matrise ZJ4.215:1} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Tilgjengelighet: (ZJ4, y1.1) 
Andre krav: (ZJ4.215, y2.3) Ja   Nei   

ZJ4.21522- 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KUNSTSTOFFBANE FOR 
FRIIDRETT – SOMMER 
Areal [m2] 
Kvalitetsklasse: {Matrise ZJ4:1} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Tilgjengelighet: (ZJ4, y1.1) 
Andre krav: (ZJ4.215, y2.3) Ja   Nei   

ZJ4.21527- 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KUNSTSTOFFBANE – SOMMER 
Areal [m2] 
Type idrett/anlegg: {Matrise ZJ4.215:1} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Kvalitetskrav: 
Tilgjengelighet: (ZJ4, y1.1) 
Andre krav: (ZJ4.215, y2.3) Ja   Nei   

y2) For utfylling av postgrunnlag 
y2.1) Relevante regler i NS 3420-1, punkt 4, y), samt NS 3420-1, tillegg A, skal følges. 
y2.2) Postgrunnlaget skal fylles ut med siffer og tekst fra angitt matrise. 

Matrise ZJ4.215:1 

Siffer i 
koden 

Type idrett/anlegg 

0 Uspesifisert 

1 Tennis 

2 Volleyball 

3 Basketball 

4 Håndball 

5 Inline Hockey 

6 Nærmiljøanlegg 

9 Annen type idrett/anlegg – må spesifiseres 
 

y2.3) Angi eventuelt under stikkordet Andre krav 
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– krav til remerking ved behov; 
– krav til fjerning av alge- og mosevekst (sprøyting) i god tid før dyprensing; 
– krav til flytting og tilbakesetting av sarg, kastbur og annet løst utstyr; 
– krav til vedlikehold eller utskifting av satsplanker; 
– krav til reparasjon av rifter, småskader og sprekker; 
– annet. 

ZJ4.216 Drift og vedlikehold av sandflater – sommerdrift 

 Henvisninger 
Sandkasser og fallunderlag til lekeplasser, ser ZK4. 

c) Utførelse 
c1) Løv og avklipp skal fjernes. 
c2) Hardpakket sandlag skal løsgjøres i 20 cm dybde. 
c3) Sand skal tilbakelegges innenfor kantavslutningen. 
c4) Sand skal fordeles, og overflaten skal jevnes. 
c5) Ettersyn av kantavslutning/overgang skal utføres. 

y) Spesifikasjon 

y1) Postgrunnlag 
ZJ4.21612- 
ETTERSYN AV SANDFLATER – SOMMER – AREAL 
Areal [m2] 
Type idrett/anlegg: {Matrise ZJ4.216:1} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Driftsoppgaver: 
Utførelseskrav: 
Andre krav: (ZJ4.216, y2.3) Ja   Nei   

ZJ4.21614- 
ETTERSYN AV SANDFLATER – SOMMER – ANTALL 
Antall [stk] 
Type idrett/anlegg: {Matrise ZJ4.216:1} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Driftsoppgaver: 
Utførelseskrav: 
Andre krav: (ZJ4.216, y2.3) Ja   Nei   

ZJ4.21622- 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV SANDFLATER – SOMMER – AREAL 
Areal [m2] 
Type idrett/anlegg: {Matrise ZJ4.216:1} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Driftsoppgaver: 
Utførelseskrav: 
Andre krav: (ZJ4.216, y2.3) Ja   Nei   

ZJ4.21624- 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV SANDFLATER – SOMMER – 
ANTALL 
Antall [stk] 
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Type idrett/anlegg: {Matrise ZJ4.216:1} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Driftsoppgaver: 
Utførelseskrav: 
Andre krav: (ZJ4.216, y2.3) Ja   Nei   

ZJ4.216812- 
UTSKIFTING AV SAND – SOMMER – AREAL 
Areal [m2] 
Type idrett/anlegg: {Matrise ZJ4.216:1} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Driftsoppgaver: 
Utførelseskrav: 
Dybde: 
Andre krav: (ZJ4.216, y2.3) Ja   Nei   

ZJ4.216813- 
UTSKIFTING AV SAND – SOMMER – VOLUM 
Volum [m3] 
Type idrett/anlegg: {Matrise ZJ4.216:1} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Driftsoppgaver: 
Utførelseskrav: 
Dybde: 
Andre krav: (ZJ4.216, y2.3) Ja   Nei   

y2) For utfylling av postgrunnlag 
y2.1) Relevante regler i NS 3420-1, punkt 4, y), samt NS 3420-1, tillegg A, skal følges. 
y2.2) Postgrunnlaget skal fylles ut med siffer og tekst fra angitt matrise. 

Matrise ZJ4.216:1 

Siffer i 
koden 

Type idrett/anlegg 

0 Uspesifisert 

1 Friidrett 

2 Sandvolleyball 

3 Beachhåndball 

4 Footvolley 

9 Annen type idrett/anlegg – må 
spesifiseres 

 

y2.3) Angi eventuelt under stikkordet Andre krav 
– krav til vanning; 
– krav til etterfylling av sand; 
– annet. 

ZJ4.27 Ettersyn, Drift og vedlikehold av utstyr for idrettsanlegg – sommerdrift 

c) Utførelse 
c1) Ødelagt utstyr skal sikres eller fjernes. 
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c2) Utstyr som er kommet ut av stilling, rettes opp og settes på plass. 

y) Spesifikasjon 

y1) Postgrunnlag 
ZJ4.2714x 
ETTERSYN AV UTSTYR – SOMMER – ANTALL 
Antall [stk] 
Type utstyr: {Matrise ZJ4.27:1} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Utstyrsspesifikasjon: 
Kontrollpunkter: 
Dokumentasjonskrav: 
Kontrollkrav: 
Frekvens: 
Andre krav: (ZJ4.27, y2.3) Ja   Nei   

ZJ4.2716x 
ETTERSYN AV UTSTYR – SOMMER – RUND SUM 
Rund sum [RS] 
Type utstyr: {Matrise ZJ4.27:1} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Utstyrsspesifikasjon: 
Kontrollpunkter: 
Dokumentasjonskrav: 
Kontrollkrav: 
Frekvens: 
Andre krav: (ZJ4.27, y2.3) Ja   Nei   

ZJ4.2724x 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – SOMMER – ANTALL 
Antall [stk] 
Type utstyr: {Matrise ZJ4.27:1} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Utstyrsspesifikasjon: 
Kontrollpunkter: 
Dokumentasjonskrav: 
Kontrollkrav: 
Frekvens: 
Andre krav: (ZJ4.27, y2.3) Ja   Nei   

ZJ4.2726x 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – SOMMER – RUND SUM 
Rund sum [RS] 
Type utstyr: {Matrise ZJ4.27:1} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Utstyrsspesifikasjon: 
Kontrollpunkter: 
Dokumentasjonskrav: 
Kontrollkrav: 
Frekvens: 
Andre krav: (ZJ4.27, y2.3) Ja   Nei   

y2) For utfylling av postgrunnlag 
y2.1) Relevante regler i NS 3420-1, punkt 4, y), samt NS 3420-1, tillegg A, skal følges. 

32 SN © 2016 

Ku
n 

fo
r k

om
ite

ar
bei

d

http://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=709402
http://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=709402


 prNS 3420-Z:2017 
 
 

y2.2) Postgrunnlaget skal fylles ut med siffer og tekst fra angitt matrise. 
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Matrise ZJ4.27:1 
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Siffer i 
koden 

Type utstyr 

11 Mål 

12 Innbytterbokser 

13 Hjørneflagg 

14 Ballfangernett 

15 Nett, fotball 

16 Nett, basket 

17 Kurv 

18 Basketballplate 

21 Stolper 

22 Vant 

23 Vantvogn 

24 Sarg 

25 Kastbur 

26 Nett, volleyball 

27 Nett, tennis 

28 Nett, badminton 

31 Høyde- og stavstativ med lister og matter 

32 Hekker og hinder 

33 Hekkvogn 

34 Satsplanker og blindplanker 

35 Startblokker 

41 Stoppbrett (for kule) 

42 Ilegg for slegge 

43 Stav-/høyde-/mattekasse 

44 Bordtennisbord 

45 Skateramper 

51 Merkeutstyr 

52 Sikkerhetsutstyr 

53 Seierspall 

70 Tavle – fastmontert 

 Tavle – mobil 

71 Tidtakerutstyr 

72 Startkontrollapparat 

73 Målkamera 

74 Lydanlegg – fastmontert 

75 Lydanlegg – mobilt 
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(fortsettes) 

Matrise ZJ4.27:1 (fortsettes) 

Siffer i 
koden 

Type utstyr 

76 Lysanlegg – fastmontert 

77 Lysanlegg –mobilt 

76 Vindmåler 

99 Annet type utstyr – må spesifiseres 
 

y2.3) Angi eventuelt under stikkordet Andre krav 
– krav til drift av utstyr, lagring; 
– krav til overflatebehandling; 
– krav til reparasjon av rifter og småskader; 
– krav til vedlikehold eller utskifting; 
– krav til at idrettsutstyret skal tilfredsstille konkurransereglene for den aktuelle idretten; 
– annet. 

ZJ4.3 Drift og vedlikehold av utendørs idrettsanlegg – vinterdrift 

ZJ4.31 Drift og vedlikehold av skianlegg 

ZJ4.311 Drift og vedlikehold av alpinanlegg 

c) Utførelse. 

c1) Tiltak før sesongstart (i relevant omfang) 
c1.1) Gress og kratt skal klippes så sent som mulig om høsten, slik at gresset er kortest mulig 
ved første snøfall. 
c1.2) Åpne grøfter og stikkrenner for drenering skal renskes. 
c1.3) Sikkerhetsnett skal monteres. 
c1.4) Skilt som er tatt ned etter endt driftssesong, skal monteres. 
c1.5) Heisanlegg skal klargjøres for start. Service- og vedlikeholdshefte for det enkelte 
heisanlegg skal følges. 
c1.6) Av- og påstigningssteder i heisanlegget skal justeres slik at det er klart for drift i tilfelle liten 
snømengde. 
c1.7) Atypiske farer i nedfartsområdet skal merkes, polstres, sikres eller fjernes. Tofarget 
markeringsstaur, sorte og gule, skal plasseres i god avstand før farepunktet. 
MERKNAD Merking har både en sikkerhetsfunksjon og en informasjonsfunksjon. 
c1.8) Faste sikkerhetsinstallasjoner skal kontrolleres og repareres. 
c1.9) Nedfarter skal merkes og skiltes. Se tabell Z8. 
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Tabell Z8 – Type nedfart 

Type nedfart 
(fargekode) 

Vanskelighetsgrad Gjennomsnittlig fall 

Grønn Lett løype egnet for nybegynnere Inntil 15 % 

Blå Lett til middels krevende løype for 
nybegynnere til viderekomne 

15 - 25 % 

Rød Middels krevende løype for 
viderekomne skiløpere 

24 - 45 % 

Sort Krevende løype for godt øvede 
skiløpere 

Fra 45 % 

 

MERKNAD 1 Fargekoden er internasjonal og angir vanskelighetsgrad og anbefalt ferdighetsnivå. 
MERKNAD 2 Brattere partier enn gjennomsnittlig fall kan forekomme innenfor hver kategori, men 
forutsetningen er at disse partiene er korte og anlagt i et oversiktlig terreng. 
c1.10) Inngangen til nedfartene skal merkes med riktig fargekode og eventuelt løypenavn. 
c1.11) Løypens ytterkant skal merkes der det er vanskelig å skille løypens ytterkant fra 
tilliggende område. 
c1.12) Ved inngangen til usikrede områder som er lett tilgjengelige fra heisen, skal det skiltes at 
skikjøring utenfor alpinanlegget medfører risiko og foregår på eget ansvar. 
c1.13) Faresituasjoner som kryssing av nedfarter, veier og heistraseer skal skiltes. 
c1.14) Nedfarter og heistraseer skal inspiseres. Stein- og søppelplukking skal utføres. 
c1.15) Snøproduksjonsanlegg skal testes ut i god tid før første snøproduksjon slik at feil i 
pumper, kompressorer, kanoner og eventuelle lekkasjer fra rørgater og hydranter avdekkes. 
Pumper og annet utstyr med bevegelige deler må beveges flere ganger for ikke å sette seg fast 
(ruste fast). 
MERKNAD Snøproduksjonsanlegg bør testes før det blir tele i bakken i tilfelle rør må graves opp. 
c1.16) Snø skal produseres i henhold til oppdragsgivers krav. 
c1.17) Snø i nedfarter og heistraseer skal doses ut og prepareres til en god såle. 
c1.18) Heistraseen skal prepareres slik at den er jevn og slett ved driftsdagens begynnelse. 
c1.19) Driftsdagbok for gjeldende snøproduksjonsutstyr følges slik at mannskapet er oppdatert 
ved vaktskifter. 
c1.20) Etter endt snøproduksjonsperiode skal slanger umiddelbart tømmes for vann. 
Nedstengningsprosedyren skal følge serviceheftet for det enkelte snøproduksjonsanlegg. 

c2) Tiltak i sesongen (i relevant omfang) 
c2.1) Preparering i anlegget skal skje daglig utenom åpningstid. 
MERKNAD Prepareringstidspunkt bestemmes ut fra snøfall, snøkonsistens og værforhold for å oppnå 
best mulig forhold. 
c2.2) Preparering skal skje slik at kuler jevnes ut. 
c2.3) Slitte og isete partier skal erstattes med ny snø. 
c2.4) Innganger og landinger ved rails, hopp og andre elementer i terrengpark skal prepareres. 
c2.5) Hopp og doseringer i skicross-løyper skal prepareres slik at formasjonene i traseen 
opprettholdes.  
c2.6) Fellesområder hvor publikum ferdes på ski som for eksempel foran varmestuer, skal 
prepareres. 
c2.7) Heistraseer skal prepareres og området ved heispåstigning og heisavstigninger skal 
finjusteres. 
c2.8) Heistraseen skal holdes jevn og slett til enhver tid, og høyder ved av- og påstigninger skal 
justeres. 
c2.9) Heisfører for den enkelte heis skal følge instruks som er utarbeidet av driftsleder, og som 
bygger på drifts- og vedlikeholdsmanual fra den enkelte heisleverandør. 
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c2.10) Heisfører skal ajourføre driftsdagbok som fungerer som kvitteringsliste for daglige 
kontrolloppgaver. 
c2.11) Ved gunstige forhold for snøproduksjon skal det gjennom sesongen etterfylles med snø i 
hele eller deler av anlegget slik at man opprettholder minstekrav til snødybde i nedfartene, se 
tabell Z9. 
MERKNAD Etterfylling av snø for å optimalisere forholdene er spesielt viktig etter perioder med stor 
slitasje på nedfartene. 

Tabell Z9 – Minstekrav til snødybde i nedfart 

Type nedfart Krav 

Grønn og blå 20-30 cm hardpakket snø 

Rød og Sort 40-50 cm hardpakket snø 

Konkurranse 50-70 cm hardpakket snø 
 

c2.12) Driftsdagbok for gjeldende snøproduksjonsutstyr følges slik at mannskap er oppdatert 
ved vaktskifter. 
c2.13) Etter endt snøproduksjonsperiode skal slanger umiddelbart tømmes for vann. 
Nedstengningsprosedyren skal følge serviceheftet for det enkelte snøproduksjonsanlegg. 
c2.14) Dersom det, i helt nødvendige tilfeller, foregår preparering i åpningstiden, skal varsellys 
tennes og nedfarten skal fysisk sperres og merkes med at preparering pågår. 
c2.15) Det skal utføres daglig visuelt ettersyn av polstring, merking og andre sikkerhetstiltak. 
Dette  skal justeres i henhold til gjeldende krav for sikkerhet i anlegg. 
c2.16) Dersom et område eller en nedfart av sikkerhetsmessige hensyn eller på grunn av 
snøforhold avsperres, skal dette gjøres ved hjelp av snor eller sperrenett og eventuelt suppleres 
med skiltet "stengt". 
MERKNAD Det er viktig at en slik sperring ikke framstår som en fare eller en felle. 
c2.17) Driftsleder skal kontinuerlig vurdere vær- og vindforhold slik at heisdriften kan innstilles 
før vinden når kritisk styrke. 

c3) Tiltak etter sesongslutt (i relevant omfang) 
c3.1) Heisbokser skal demonteres i henhold til vedlikeholdsplan og servicehefte som følger den 
enkelte heis. 
c3.2) Ikke fastmonterte skilt skal demonteres og lagres. Skadede skilt og andre 
sikringsanordninger skal repareres. 
c3.3) Løse nett og polstringer skal demonteres og lagres. 
c3.4) Ettersyn, service og eventuell reparasjon av det komplette snøsystemet skal utføres ved å 
følge serviceheftet som følger med det enkelte snøanlegg. 
c3.5) Entreprenør skal sammen med anleggseier inspisere hele anlegget og vurdere utstyr som 
bør fornyes, og planlegge innkjøp av dette. 

y) Spesifikasjon 

y1) Generelt 
y.1.1) Det er eiers ansvar å utarbeide redningsplaner i forbindelse med stans og havari av 
stolheiser og kabinbaner i henhold til Taubanetilsynets krav. 

y2) Postgrunnlag 
ZJ4.3112-- 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV ALPINANLEGG – VINTER – AREAL 
Areal [km2] 
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Anlegg/installasjon: {Matrise ZJ4.311:1} 
Idrett: {Matrise ZJ4.311:2} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Beskrivelse: (ZJ4.311, y3.3) 
Tilgjengelighet: (ZJ4, y1.1) 
Driftssesong: 
Snøproduksjon: 
Preparering: (ZJ4.311, y3.4) 
Heisdrift: (ZJ4.311, y3.5) 
Sikringstiltak: (ZJ4.311, y3.6) 
Andre krav: (ZJ4.311, y3.7) Ja   Nei   

ZJ4.3114-- 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV ALPINANLEGG – VINTER – 
ANTALL 
Antall [stk] 
Anlegg/installasjon: {Matrise ZJ4.311:1} 
Idrett: {Matrise ZJ4.311:2} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Beskrivelse: (ZJ4.311, y3.3) 
Tilgjengelighet: (ZJ4, y1.1) 
Driftssesong: 
Snøproduksjon: 
Preparering: (ZJ4.311, y3.4) 
Heisdrift: (ZJ4.311, y3.5) 
Sikringstiltak: (ZJ4.311, y3.6) 
Andre krav: (ZJ4.311, y3.7) Ja   Nei   

ZJ4.3116-- 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV ALPINANLEGG – VINTER – RUND 
SUM 
Rund sum [RS] 
Anlegg/installasjon: {Matrise ZJ4.311:1} 
Idrett: {Matrise ZJ4.311:2} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Beskrivelse: (ZJ4.311, y3.3) 
Tilgjengelighet: (ZJ4, y1.1) 
Driftssesong: 
Snøproduksjon: 
Preparering: (ZJ4.311, y3.4) 
Heisdrift: (ZJ4.311, y3.5) 
Sikringstiltak: (ZJ4.311, y3.6) 
Andre krav: (ZJ4.311, y3.7) Ja   Nei   

y3) For utfylling av postgrunnlag 
y3.1) Relevante regler i NS 3420-1, punkt 4, y), samt NS 3420-1, tillegg A, skal følges. 
y3.2) Postgrunnlaget skal fylles ut med siffer og tekst fra angitte matriser 
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Matrise ZJ4.311:1 

Siffer i 
koden 

Anlegg/installasjon 

0 Uspesifisert 

1 Nedfart 

2 Heistrasé på terrengnivå 

3 Heisanlegg 

4 Snøproduksjonsanlegg 

5 Drensgrøft 

6 Terrengpark 

7 Barneområde 

8 Nybegynnerområde 

9 Annet anlegg/installasjon – må 
spesifiseres 

Matrise ZJ4.311:2 

Siffer i 
koden 

Idrett 

0 Uspesifisert 

1 Slalåm 

2 Utfor 

3 Snowboard 

4 Jibbing 

5 Skicross 

6 Telemark 

9 Annet type idrett – må spesifiseres 
 

y3.3) Angi under stikkordet Beskrivelse 
– størrelse på anlegg; 
– antall (nedfarter, heistraseer, osv.); 
– fall; 
– høydeforskjeller; 
– type (f.eks. stolheiser, slepeheiser, skibånd, med mer); 
– annet. 

y3.4) Angi under stikkordet Preparering 
– krav til grunnpreparering av såle; 
– krav til daglig preparering utenom åpningstid; 
– krav til snøunderlag; 
– annet. 

y3.5) Angi under stikkordet Heisdrift 
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– krav til heistraseen; 
– annet. 

y3.6) Angi under stikkordet Sikringstiltak 
– krav til avsperring; 
– krav til daglig visuelt ettersyn; 
– krav til visuell kontroll av lysanlegg; 
– annet. 

y3.7) Angi eventuelt under stikkordet Andre krav 
– krav til sikkerhet, egenkontroll og dokumentasjon besørges gjennom spesifikke og 

generelle krav; 
– krav til fargemerking av rails, hopp og andre elementer; 
– spesifikke krav til HMSrutiner og internkontroll; 
– generelle anbefalinger og krav til sikkerhet ifølge Alpinanleggenes landsforening om 

sikkerhet i norske alpinanlegg; 
– krav fra Taubanetilsynet i forhold til heisdrift; 
– annet. 

ZJ4.313 Drift og vedlikehold av løyper og andre områder for langrenn og skileik 

c) Utførelse 

c1) Generelt 
c1.1) Løyper over privat grunn legges i henhold til avtaler inngått mellom grunneier og 
oppdragsgiver. 
MERKNAD Grunneier, forpakter og banemester kan ha satt krav til snødybde, eventuelt krav til dato, før 
preparering tillates. 

c2) Tiltak før sesongstart (i relevant omfang) 
c2.1) Løyper skal inspiseres. 
c2.2) Vegetasjonskontroll skal utføres for å opprettholde løypetrasé og lysåpning. 
EKSEMPEL Fjerning av trær (grunneiers tillatelse må innhentes), grener, busker og kratt. Kutting av trær, 
flising eller fjerning som opplasting, bortkjøring og deponering av materiale. 

c2.3) Gjenvekst skal kuttes hver høst. 
c2.4) Vindfall som ligger i løypa skal fjernes. Ved store mengder vindfall skal grunneier 
kontaktes. 
c2.5) Grener og trær som kan være til hinder for å holde lysåpningen åpen, skal fjernes. 
c2.6) Vegetasjon under lysanlegg skal ryddes. 
c2.7) Gress og kratt skal klippes så sent som mulig om høsten, slik at gresset er kortest mulig 
ved første snøfall. 
c2.8) Ettersyn og utbedring av klopper og broer og stikkrenner skal utføres. 
c2.9) Mindre erosjonsskader skal utbedres eller repareres. 
c2.10) I dumper og søkk skal det etterfylles med egnet materiale, f.eks. flis. 
c2.11) Vinterløyper skal skiltes og merkes. 
c2.12) Merkingen skal fortrinnsvis foretas ved at røde merker plasseres på trær i 1,8 - 2 meters 
høyde over bakkenivå. Hvor virket er spinkelt, males en ring på treet. Synlig areal skal være 
tilnærmet like stort. 
MERKNAD Det bør undersøkes hva slags festemidler som kan brukes i henhold til gjeldende regelverk 
og lokale retningslinjer. Man bør være forsiktig slik at merkingen ikke skader treet. Det bør ikke festes 
merker på eiketrær. 
c2.13) Lysanlegg skal kontrolleres visuelt. 
c2.14) Snøproduksjonsanlegg skal testes ut i god tid før første snøproduksjon slik at feil i 
pumper, kompressorer, kanoner og eventuelle lekkasjer fra rørgater og hydranter avdekkes. 
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Pumper og annet utstyr med bevegelige deler må beveges flere ganger for ikke å sette seg fast 
(ruste fast). 
MERKNAD Snøproduksjonsanlegg bør testes før det blir tele i bakken i tilfelle rør må graves opp. 
c2.15) Snø skal produseres i henhold til oppdragsgivers krav. 
c2.16) Driftsdagbok for gjeldende snøproduksjonsutstyr føres slik at mannskap er oppdatert ved 
vaktskifter. 
c2.17) Etter endt snøproduksjonsperiode skal slanger umiddelbart tømmes for vann. 
Nedstengningsprosedyren skal følge serviceheftet for det enkelte snøproduksjonsanlegg. 

c3) Tiltak i sesongen (i relevant omfang) 
c3.1) Sålen skal grunnprepareres. 
MERKNAD 1 Underlagets og snøens beskaffenhet har betydning for hvor mye snø som trengs før det er 
mulig å pakke og preparere. 
MERKNAD 2 Preparere eller pakke snøen så tidlig som mulig i forhold til terreng, type snø og tyngde på 
utstyr. Normalt betyr dette å bruke lettere utstyr før tyngre. Snøen må pakkes for å lage en såle og binde 
eventuelt grus i underlaget. 
c3.2) Det skal brukes lett utstyr før tungt utstyr før løype legges over myr. 
c3.3) Såle skal pakkes når det er fra 5 cm til 10 cm snø på jevnt underlag. 
MERKNAD Scooter krever mindre snødybde enn løype- og prepareringsmaskin. 
c3.4) Fra 2. snøfall skal det vurderes om det er mulig å sette spor for ski. 
MERKNAD Sporsetting krever mellom 5 og 10 cm snø over såle på jevnt underlag. 
c3.5) Løypenettet skal merkes og skiltes, og det skal plasseres merkestikker over myr og vann. 
Det skal settes merkestikker langs løypetraseer i treløst terreng. 
c3.6) Preparering skal starte etter snøfall mellom 2 og 5 cm. Preparering vurderes etter kraftig 
vind med føykesnø eller nedfall fra trær i løypa. 
MERKNAD 1 Preparering avhenger av snøens beskaffenhet. 
MERKNAD 2 Ved store snøfall er det større krav til pakking av snø og til hyppige og fortløpende 
preparering. 
c3.7) Det skal ikke være satt spor i skarpe svinger og i utforbakker med sving. 
c3.8) Løypa skal freses opp etter mildvær og påfølgende kulde. I tillegg bør løypa freses ved 
sterk slitasje på skispor. 
c3.9) Løypebredde skal være i henhold til tabell Z10. 
c3.10) Sporvidde skal være i henhold til tabell Z11. 
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Tabell Z10 – Krav til løypebredde 

Type løype Krav til løypebredde 

Ett klassisk skispor 1 - 3 m 1) 

Ett klassisk skispor + ett skispor for fristil eller to klassiske skispor 3 - 5 m 2) 

To klassiske skispor + ett skispor for fristil 4 - 6 m 
1) Bredde til fiskebein i motbakker og til plog og sving i utforbakker. 
2) Ved preparering av ett klassisk skispor og ett skispor for fristil bør skisporet settes konsekvent på høyre side av 
en strekning i stigende terreng. 

 

Tabell Z11 – Krav til sporvidde 

Type spor Krav til sporvidde 

Sporvidde 21 – 22 cm 1) 

Sporbredde bunn 5 – 6 cm 

Sporbredde topp 12 – 15 cm 

Spordybde 4 – 5 cm 
 

c4) Tiltak på skiarena eller skileik i sesongen (i relevant omfang) 
c4.1) Standplass for skiskyting skal prepareres slik at en vannrett overflate opprettholdes. 
c4.2) Standplass for skiskyting skal være preparert med hardpakket snø, uten å være isete. 
c4.3) Det skal opprettholdes en tydelig form for markering og sperring mot det ordinære 
skiområdet. 
c4.4) Skileikområdet skal prepareres i forkant av aktivitet. 
MERKNAD Preparering er viktig for kvaliteten på skileiken. Dersom det legges kunstsnø, bør 
preparering skje tett opp mot tidspunktet for bruk. 
c4.5) Formasjoner som kuler og staup skal vedlikeholdes. 

c5) Tiltak etter sesongslutt (i relevant omfang) 
c5.1) Gjerder, grinder og sperringer skal settes opp igjen. 
c5.2) Grinder skal lukkes. 
c5.3) Stikker, skilt, informasjonstavler og rasteplasser skal ryddes og vedlikeholdes. 

y) Spesifikasjon 

y1) Postgrunnlag 
ZJ4.3131x- 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV OMRÅDER FOR LANGRENN – 
VINTER – LENGDE 
Lengde [km] 
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Anlegg: {Matrise ZJ4.313:1} 
Idrett: {Matrise ZJ4.313:2} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Beskrivelse: (ZJ4.313, y2.3) 
Tilgjengelighet: (ZJ4, y1.1) 
Snøproduksjon: 
Preparering: (ZJ4.313, y2.4) 
Sporsetting: (ZJ4.313, y2.5) 
Frekvens: 
Andre krav: (ZJ4.313, y2.6) Ja   Nei   

ZJ4.3134x- 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV OMRÅDER FOR LANGRENN – 
VINTER – ANTALL 
Antall [stk] 
Anlegg: {Matrise ZJ4.313:1} 
Idrett: {Matrise ZJ4.313:2} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Beskrivelse: (ZJ4.313, y2.3) 
Tilgjengelighet: (ZJ4, y1.1) 
Snøproduksjon: 
Preparering: (ZJ4.313, y2.4) 
Sporsetting: (ZJ4.313, y2.5) 
Frekvens: 
Andre krav: (ZJ4.313, y2.6) Ja   Nei   

ZJ4.3136x- 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV OMRÅDER FOR LANGRENN – 
VINTER – RUND SUM 
Rund sum [RS] 
Anlegg: {Matrise ZJ4.313:1} 
Idrett: {Matrise ZJ4.313:2} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Beskrivelse: (ZJ4.313, y2.3) 
Tilgjengelighet: (ZJ4, y1.1) 
Snøproduksjon: 
Preparering: (ZJ4.313, y2.4) 
Sporsetting: (ZJ4.313, y2.5) 
Frekvens: 
Andre krav: (ZJ4.313, y2.6) Ja   Nei   

y2) For utfylling av postgrunnlag 
y2.1) Relevante regler i NS 3420-1, punkt 4, y), samt NS 3420-1, tillegg A, skal følges. 
y2.2) Postgrunnlaget skal fylles ut med siffer og tekst fra angitte matriser. 
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Matrise ZJ4.313:1 

Siffer i 
koden 

Anlegg 

00 Uspesifisert 

11 Scooterløype – ett skispor for klassisk 

12 To skispor for klassisk 

13 Løype – ett skispor for klassisk og trasé for fristil 

14 Løype – to skispor for klassisk og trasé for fristil 

15 Løypenettet 

21 Standplass 

22 Arenaområdet 

23 Skileikområde 

24 Hele anlegget 

99 Annet anlegg – må spesifiseres 

Matrise ZJ4.313:2 

Siffer i 
koden 

Idrett 

0 Uspesifisert 

1 Langrenn 

2 Skiskyting 

3 Skileik 

9 Annen idrett – må spesifiseres 
 

y2.3) Angi under stikkordet Beskrivelse 
– størrelse på anlegg; 
– beliggenhet (stadionområde, skog, høyfjell, eller lignende); 
– lengde; 
– antall skiver på standplass; 
– antall nedfarter i skileikområdet; 
– helningsgrad i skileikområdet; 
– annet. 

y2.4) Angi under stikkordet Preparering 
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– krav til prioritering av preparering til fristil og klassisk i forhold til snøfallets størrelse og 
tidspunkt; 

– krav til snøunderlag; 
– krav til grunnpreparering av såle; 
– krav preparering av løype for fristil og klassisk stil (fristil krever større fasthet til løypa 

enn klassisk stil); 
– krav til å pakke hele bredden med beltene; 
– krav til preparering av løyper til konkurranser (antall renn innenfor et område og type 

preparering); 
– krav til preparering av standplass; 
– krav til preparering av skileik- og stadionområde i forhold til oppdragsgiverens eller 

arrangørens krav og ønsker; 
– krav til en plan for når man kan starte preparering i de enkelte løyper i forhold til 

snødybde og konsistens; 
– annet. 

y2.5) Angi under stikkordet Sporsetting 
– sporsetting eller sletting av spor ved at skisporene i turløyper slettes i skarpe svinger 

og i utforbakker med sving. 
MERKNAD 1 I utforbakker bør det vurderes å slette ett skispor selv om det ikke svinger, slik at det er 
enklere for dem som har behov for å ploge. Det er bedre å slette skisporet litt for mye enn litt for lite. 
Skiløperen må ha tid til å komme seg ut på flaten i god balanse før sporsettingen. 

– sporsetting i motbakke ved at sporsetter løftes fra der det er naturlig å starte fiskebein; 
– vurdering av trafikktetthet i forhold til prepareringstidspunkt; 

MERKNAD 2 Ved høy trafikktetthet trenger sporene noen timer "hvile" før bruk. 
– annet. 

y2.6) Angi under stikkordet Andre krav 
– krav fra grunneier, forpakter eller banemester til snødybde, eventuelt krav til dato, før 

preparering tillates; 
– annet. 

ZJ4.315 Drift og vedlikehold av hoppbakke 

Henvisninger 
For rydding av snø, is, og lignende av trapper, plattform, veier, se ZK7. 

c) Utførelse 

c1) Tiltak før sesongstart (i relevant omfang) 
c1.1) Gress og kratt klippes så sent som mulig om høsten, slik at gresset er kortest mulig ved 
første snøfall. 
c1.2) Gress og kratt skal fjernes etter klipping. 
c1.3) Drensrør og grøfter skal inspiseres og renskes. 
c1.4) Utstyr som er kommet ut av stilling, skal rettes opp og settes på plass. 
c1.5) Snøfangernett i plastbakker skal monteres før vintersesong. 
c1.6) Snøproduksjonsanlegg skal testes ut i god tid før første snøproduksjon slik at feil i 
pumper, kompressorer, kanoner og eventuelle lekkasjer fra rørgater og hydranter avdekkes. 
Pumper og annet utstyr med bevegelige deler må beveges flere ganger for ikke å sette seg fast 
(ruste fast). 
MERKNAD Snøproduksjonsanlegget bør testes før det blir tele i bakken i tilfelle rør må graves opp. 
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c2) Tiltak i sesongen (i relevant omfang) 
c2.1) Bakkeprofil skal opprettholdes gjennom sesongen. 
MERKNAD Profilen skal ikke endres i løpet av sesongen. 
c2.2) Snø skal produseres i henhold til oppdragsgivers krav. 
c2.3) Sålen skal grunnprepareres. Preparering og pakking av snøen skal skje så tidlig som 
mulig i forhold til terreng, type snø og tyngde på utstyr. Normalt betyr dette å bruke lettere utstyr 
før tyngre. Snøen må pakkes for å lage en såle og binde eventuell grus i underlaget. Pakking av 
såle kan tidligst starte når det er 5 til 10 cm snø på jevnt underlag. 
EKSEMPEL Kjøre med scooter eller vals først og deretter finpreparering med matte, slådd eller ski. 

c2.4) Bakken skal prepareres 
– etter hvert snøfall; 
– etter mildvær med påfølgende kulde; 
– før hver trening; 
– før hvert hopprenn. 

c2.5) Snøunderlaget skal til enhver tid være kompakt. 
c2.6) Trapper og fartsavsatser skal være snø- og isfri før bruk. 
c2.7) Driftsdagbok for gjeldende snøproduksjonsutstyr føres slik at mannskap er oppdatert ved 
vaktskifter. 
c2.8) Etter endt snøproduksjonsperiode skal slanger umiddelbart tømmes for vann. 
Nedstengningsprosedyren skal følge serviceheftet for det enkelte snøproduksjonsanlegg. 
c2.9) Krav til spor i hoppbakke, se tabell Z12. 

Tabell Z12 – Krav til spor i hoppbakke 

Spor Krav til spor i hoppbakke 

Sporbredde bunn, tilløp 13 – 13,5 cm 

Sporvidde Sporvidden skal være like bred fra topp til bunn. Vidde 
mellom to spor kan være fra 30 - 33 cm, men like bred 
hele løypa. 

Spordybde, bakke < 90 m Minst 2 cm 

Spordybde, bakke ≥ 90 m Minst 3 cm 
 

c3) Tiltak ved sesongslutt (i relevant omfang) 
c3.1) Snøfangernett i plastbakker skal demonteres og lagres. 

y) Spesifikasjon 

y1) Postgrunnlag 
ZJ4.3151-- 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV HOPPBAKKE – VINTER – LENGDE 
Lengde [km] 
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Anlegg: {Matrise ZJ4.315:1} 
Bakke: {Matrise ZJ4.315:2} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Beskrivelse: (ZJ4.315, y2.3) 
Tilgjengelighet: (ZJ4, y1.1) 
Snøproduksjon: 
Preparering: (ZJ4.315, y2.4) 
Sporsetting: (ZJ4.315, y2.5) 
Frekvens: 
Andre krav: Ja   Nei   

ZJ4.3156-- 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV HOPPBAKKE – VINTER – RUND 
SUM 
Rund sum [RS] 
Anlegg: {Matrise ZJ4.315:1} 
Bakke: {Matrise ZJ4.315:2} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Beskrivelse: (ZJ4.315, y2.3) 
Tilgjengelighet: (ZJ4, y1.1) 
Snøproduksjon: 
Preparering: (ZJ4.315, y2.4) 
Sporsetting: (ZJ4.315, y2.5) 
Frekvens: 
Andre krav: Ja   Nei   

y2) For utfylling av postgrunnlag 
y2.1) Relevante regler i NS 3420-1, punkt 4, y), samt NS 3420-1, tillegg A, skal følges. 
y2.2) Postgrunnlaget skal fylles ut med siffer og tekst fra angitte matriser. 

Matrise ZJ4.315:1 

Siffer i 
koden 

Anlegg 

0 Uspesifisert 

2 Tilløp 

3 Unnarenn og slette 

9 Annen type anlegg – må spesifiseres 

Matrise ZJ4.315:2 

Siffer i 
koden 

Bakke 

0 Uspesifisert 

1 74 m og mindre 

2 75 m til 90 m 

3 Over 90 m 

9 Annen bakke – må spesifiseres 
 

y2.3) Angi under stikkordet Beskrivelse 
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– størrelse på anlegg; 
– antall; 
– beliggenhet; 
– annet. 

y2.4) Angi under stikkordet Preparering 
– krav til grunnpreparering av såle; 
– krav til snødybde; 
– krav til snøunderlag; 
– krav til bakkeprofil; 
– krav til unnarenn og slette; 
– annet. 

y2.5) Angi under stikkordet Sporsetting 
– krav til sporsetting; 
– annet. 

ZJ4.32 Drift og vedlikehold av utendørs isanlegg 

c) Utførelse 

c1) Tiltak før sesongstart (i relevant omfang) 
c1.1) Sandfangkummer skal inspiseres og tømmes ved behov. 
c1.2) Drensrør og grøfter skal inspiseres og renskes. 
c1.3) Utstyr skal fjernes før oppstart av vanning. 
c1.4) Oppstart av vanning skal skje etter avtale med oppdragsgiver. 
c1.5) Eksterne deponeringsplasser for snø skal avklares før sesongstart. 
c1.6) Ved grusbaner som underlag skal banen slåddes. 

c2) Tiltak i sesongen (i relevant omfang) 
c2.1) Utstyr skal fjernes fra banen i forbindelse med vanning og vedlikehold. 
c2.2) Isen skal bygges opp med tynne lag. 
MERKNAD Tynne lag gir sterkere is. Lagene fryser mellom hver vanning. 
c2.3) Isflaten skal vedlikeholdes ved høvling eller skraping for å fjerne ujevnheter. 
c2.4) Banen skal vedlikeholdes med ny preparering eller vanning. 
c2.5) Skader og sprekker i isen skal kontinuerlig repareres gjennom sesongen. 
c2.6) Sikkerhetsputer rengjøres etter snøfall. 

c3) Tiltak etter sesongslutt (i relevant omfang) 
c3.1) Løst utstyr skal demonteres, vedlikeholdes og lagres. 
c3.2) Grusbaner skal slåddes etter sesongen. 
c3.3) Sandfangkummer skal inspiseres og tømmes ved behov. 

y) Spesifikasjon 

y1) For utfylling av postgrunnlag på lavere nivå 
y1.1) Relevante regler i NS 3420-1, punkt 4, y), samt NS 3420-1, tillegg A, skal følges. 
y1.2) Postgrunnlag på lavere nivå skal, der det er angitt, fylles ut med siffer og tekst fra matrisen 
under dette punkt. 
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Matrise ZJ4.32:1 

Siffer i  
koden 

Idrett 

0 Uspesifisert 

1 Hurtigløp 

2 Bandy 

3 Ishockey 

4 Publikumsbane (leik, trening) 

9 Annen idrett – må spesifiseres 
 

y1.3) Angi under stikkordet Beskrivelse 
– størrelse på anlegg; 
– antall; 
– annet. 

y1.4) Angi under stikkordet Preparering 
– vanning; 
– hvitting; 
– merking; 
– høvling av isflate; 
– reparasjon av skader; 
– annet. 

ZJ4.321 Drift og vedlikehold av utendørs isanlegg – naturis 

c) Utførelse 

c1) Tiltak før sesongstart (i relevant omfang) 
c1.1) Banen skal holdes fri for snø frem til vanning starter. 
MERKNAD 1 Dette for å få mest mulig frost eller tele i bakken før etablering av isbane og for å unngå 
ujevnheter som dannes på grunn av snø og snøslaps som fryser til. 
MERKNAD 2 Det anbefales at banen mettes med vann før frost. 
c1.2) Ved grusbaner som underlag skal banen slåddes eller valses før frost. 
c1.3) Andre faste underlag skal rengjøres før frost. 
c1.4) Ved kunstgress som underlag skal banen mettes med vann ved bruk av lett utstyr for å 
bygge opp en issåle før det kjøres med tungt utstyr. 

c2) Tiltak i sesongen (i relevant omfang) 
c2.1) Isflatens areal skal opprettholdes gjennom sesongen. 
MERKNAD Det anbefales at istykkelsen er ca. 10 cm eller mer, og at denne tykkelsen opprettholdes 
gjennom sesongen. 
c2.2) Isen skal skrapes før preparering eller vanning. 
c2.3) Banen skal brøytes ved snøfall og før neste preparering eller vanning. 

y) Spesifikasjon 

y1) Postgrunnlag 
ZJ4.3212- 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTENDØRS ISANLEGG – NATURIS 
– VINTER – AREAL 
Areal [m2] 
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Idrett: {Matrise ZJ4.32:1} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Beskrivelse: (ZJ4.32; y1.3) 
Tilgjengelighet: (ZJ4, y1.1) 
Preparering: (ZJ4.32; y1.4) 
Andre krav: (ZJ4.32, y1.2) Ja   Nei   

ZJ4.3214- 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTENDØRS ISANLEGG – NATURIS 
– VINTER – ANTALL 
Antall [stk] 
Idrett: {Matrise ZJ4.32:1} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Beskrivelse: (ZJ4.32; y1.3) 
Tilgjengelighet: (ZJ4, y1.1) 
Preparering: (ZJ4.32; y1.4) 
Andre krav: (ZJ4.32, y1.2) Ja   Nei   

y2) For utfylling av postgrunnlag 
y2.1) Relevante regler i NS 3420-1, punkt 4, y), samt NS 3420-1, tillegg A, skal følges. 
y2.2) Postgrunnlaget skal fylles ut med siffer og tekst fra angitt matrise. 

ZJ4.322 Drift og vedlikehold av utendørs isanlegg – kunstis 

c) Utførelse 

c1) Tiltak før sesongstart (i relevant omfang) 
c1.1) Ved grusbane som underlag skal følgende gjøres før igangsetting av kjøleanlegg i angitt 
rekkefølge: 

– Banen skal avrettes med slådd. 
– Banen skal mettes med vann. 
– Kjøleanlegg startes opp mens det fortsatt er plussgrader. 

c1.2) Ved grusbane som underlag skal regnvann skrapes bort, og banen skal høvles. 
c1.3) Ved kunstgress som underlag skal banen holdes fri for snø frem til vanning starter. 
c1.4) Ved kunstgress som underlag skal banen mettes med vann ved bruk av lett utstyr og 
fryses inn. Dette for å bygge opp en issåle før det kjøres med tungt utstyr. 
c1.5) Andre faste underlag skal rengjøres før frost. 
c1.6) Isflaten skal hvittes under oppbygging med egnet materiale. Hvittingen forsegles med ny 
vanning før merking utføres. 
MERKNAD Rekkefølge for hvitting er: tynt islag, hvitting, tynt islag, eventuelt merking, islag. 
c1.7) Banen skal merkes i henhold til avtale med oppdragsgiver og deretter vannes for å 
forsegle merkingen. 

c2) Tiltak i sesongen (i relevant omfang) 
c2.1) Kjøleanlegg skal kjøres i henhold til beskrivelse fra leverandør. 
c2.2) Isflatens tykkelse skal høvles til mellom 3,5 cm og 6 cm tykkelse for å opprettholde god 
kjølekapasitet. 
c2.3) Ved regn skal vannet skrapes bort, og banen skal høvles. 
c2.4) Banen skal brøytes ved snøfall, før bruk og før neste preparering eller vanning. 
c2.5) Merking av isflaten skal utføres i henhold til særidrettens krav. Merkingen forsegles med 
ny vanning. 

c3) Tiltak etter sesongslutt (i relevant omfang) 
c3.1) Kjøleanlegget skal skrus av. 
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c3.2) Hvittingen skal høvles vekk for å unngå at hvittingen går ned i kunstgresset eller i fast 
dekke. 

y) Spesifikasjon 

y1) Postgrunnlag 
ZJ4.3222- 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTENDØRS ISANLEGG – KUNSTIS 
– VINTER – AREAL 
Areal [m2] 
Idrett: {Matrise ZJ4.32:1} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Beskrivelse: (ZJ4.32, y1.3) 
Tilgjengelighet: (ZJ4, y1.1) 
Preparering: (ZJ4.32, y1.4) 
Andre krav: Ja   Nei   

ZJ4.3224- 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTENDØRS ISANLEGG – KUNSTIS 
– VINTER – ANTALL 
Antall [stk] 
Idrett: {Matrise ZJ4.32:1} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Beskrivelse: (ZJ4.32,y1.3) 
Tilgjengelighet: (ZJ4, y1.1) 
Preparering: (ZJ4.32, y1.4) 
Andre krav: Ja   Nei   

y2) For utfylling av postgrunnlag 
y2.1) Relevante regler i NS 3420-1, punkt 4, y), samt NS 3420-1, tillegg A, skal følges. 
y2.2) Postgrunnlaget skal fylles ut med siffer og tekst fra angitt matrise. 

ZJ4.33 Drift og vedlikehold av kunstgressbaner – vinterdrift 

c) Utførelse 

c1) Tiltak før sesongstart (i relevant omfang) 
c1.1) Banen skal befares før sesongstart. 
c1.2) Sandfangkummer skal inspiseres og tømmes. 

c2) Tiltak i sesongen (i relevant omfang) 
c2.1) På kunstgressbaner med undervarme skal underlaget holdes frostfritt gjennom 
driftssesongen. Banen skal oppleves som grønn bane. 
c2.2) Kunstgressbaner uten undervarme skal holdes fri for rim og snø. Banen skal oppleves 
som grønn bane. 
c2.3) Banen skal slåddes umiddelbart etter bruk av avisningsmidler. 
MERKNAD 1 Ved større snømengder eller våt snø (tung snø), hvor det er fare for skade på kunstgresset, 
bør snøfreser benyttes. 
MERKNAD 2 Ved bruk av spesialskjær bør man kunne kjøre hele banen på tvers. 
c2.4) Løse skjøter og andre skader på kunstgresset skal rapporteres umiddelbart til 
oppdragsgiver og repareres i henhold til leverandørens krav. 
c2.5) I forbindelse med vedlikeholdsarbeid skal målbur, hjørneflagg og løst utstyr flyttes til anvist 
sted. 
c2.6) Sandfangkum skal holdes åpen ved at is og snø fjernes. 
c2.7) Eksterne deponeringsplasser for snø skal avklares før sesongstart. 
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c2.8) Krav til kvalitetsklasser for kunstgressbaner for fotball, se tabell Z2. 
MERKNAD Klasse 1 for kunstgressbaner med undervarme. Klasse 2 for kunstgressbaner uten 
undervarme. 

c3) Tiltak ved sesongslutt (i relevant omfang) 
c3.1) Banen skal befares etter sesongavslutning. 
c3.2) Sandfangkummer skal inspiseres og tømmes. 
c3.3) Ifyllingsmateriale som blir liggende utenfor kunstgressbanen, skal fjernes eller tilbakeføres 
når vintersesongen er over. 
MERKNAD For oppsamling og gjenvinning av ifyllingsmateriale og for beskyttelse av miljø og underlag 
kan fiberduk legges under oppsamlingsplass for snø. For å hindre skade på tilstøtende områder som kan 
skyldes vinterdrift av banen, må det gjøres tiltak for oppsamling av ifyllingsmateriale. 
c3.4) Ifyllingsmaterialet skal tilbakeføres i henhold til kunstgressleverandørs anbefalinger. 

y) Spesifikasjon 

y1) Postgrunnlag 
ZJ4.332- 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KUNSTGRESSBANER – VINTER – 
AREAL 
Areal [m2] 
Underlag: {Matrise ZJ4.33:1} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Beskrivelse: (ZJ4.33, y2.3) 
Tilgjengelighet: (ZJ4, y1.1) 
Andre krav: (ZJ4.33, y.2.4) Ja   Nei   

ZJ4.334- 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KUNSTGRESSBANER – VINTER – 
ANTALL 
Antall [stk] 
Underlag: {Matrise ZJ4.33:1} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Beskrivelse: (ZJ4.33, y2.3) 
Tilgjengelighet: (ZJ4, y1.1) 
Andre krav: (ZJ4.33, y2.4) Ja   Nei   

y2) For utfylling av postgrunnlag 
y2.1) Relevante regler i NS 3420-1, punkt 4, y), samt NS 3420-1, tillegg A, skal følges. 
y2.2) Postgrunnlaget skal fylles ut med siffer og tekst fra angitt matrise. 

Matrise ZJ4.33:1 

Siffer i 
koden 

Underlag 

0 Uspesifisert 

1 Kunstgressbane med undervarme 

2 Kunstgressbane uten undervarme 

9 Andre underlag – må spesifiseres 
 

y2.3) Angi under stikkordet Beskrivelse 
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– type anlegg; 
– antall anlegg; 
– annet. 

y2.4) Angi eventuelt under stikkordet Andre krav 
– krav til tillatelse for bruk av veisalt, saltløsninger eller andre kjemiske avisingsmidler; 
– krav til tømming/rensing av renner, sluk, sandfang og drenspunkter; 
– annet. 

ZJ4.37 Ettersyn, drift og vedlikehold av utstyr for idrettsanlegg – vinterdrift 

c) Utførelse 

c1) Generelt 
c1.1) Utstyr som er kommet ut av stilling, skal rettes opp og settes på plass i henhold til 
spesifisert frekvens. 

y) Spesifikasjon 

y1) Postgrunnlag 
ZJ4.3714xx 
ETTERSYN AV UTSTYR – VINTER – ANTALL 
Antall [stk] 
Utstyr: {Matrise ZJ4.37:1} 
Aktivitet: {Matrise ZJ4.37:2} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Utstyrsspesifikasjon: 
Kontrollpunkter: 
Dokumentasjonskrav: 
Kontrollkrav: 
Frekvens: 
Andre krav: Ja   Nei   

ZJ4.3716xx 
ETTERSYN AV UTSTYR – VINTER – RUND SUM 
Rund sum [RS] 
Utstyr: {Matrise ZJ4.37:1} 
Aktivitet: {Matrise ZJ4.37:2} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Utstyrsspesifikasjon: 
Kontrollpunkter: 
Dokumentasjonskrav: 
Kontrollkrav: 
Frekvens: 
Andre krav: Ja   Nei   

ZJ4.3724xx 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – VINTER – ANTALL 
Antall [stk] 
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Utstyr: {Matrise ZJ4.37:1} 
Aktivitet: {Matrise ZJ4.37:2} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Utstyrsspesifikasjon: 
Kontrollpunkter: 
Dokumentasjonskrav: 
Kontrollkrav: 
Frekvens: 
Andre krav: Ja   Nei   

ZJ4.3726xx 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – VINTER – RUND SUM 
Rund sum [RS] 
Utstyr: {Matrise ZJ4.37:1} 
Aktivitet: {Matrise ZJ4.37:2} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Utstyrsspesifikasjon: 
Kontrollpunkter: 
Dokumentasjonskrav: 
Kontrollkrav: 
Frekvens: 
Andre krav: Ja   Nei   

y2) For utfylling av postgrunnlag 
y2.1) Relevante regler i NS 3420-1, punkt 4, y), samt NS 3420-1, tillegg A, skal følges. 
y2.2) Postgrunnlaget skal fylles ut med siffer og tekst fra angitte matriser. 
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Matrise ZJ4.37:1 

Siffer i 
koden 

Utstyr  

11 Snøproduksjonsutstyr 

12 Mobile snøproduksjonsanlegg 

13 Vindmåler 

14 Sikkerhetsutstyr 

15 Merkeutstyr 

16 Skistativ 

21 Profil for hopp til skileik 

22 Snøfangernett 

23 Stillas 

24 Trapp 

25 Dommertårn 

31 Sperreutstyr 

32 Skytematte 

34 Skiver for skiskyting 

35 Skiveoverbygg 

36 Kulefanger 

37 Anvisertråd 

38 Vindanviser 

39 Flaggstang med rødt flagg ved skyting 

41 Roterende/blinkende lampe ved skyting 

42 Standplassnummerering 

51 Gummimatte inn mot isflate 

52 Kurv 

53 Stolpe 

54 Vant 

55 Vantvogn 

56 Rails 

57 Bokser 

58 Mål 

61 Innbytterboks 

62 Hjørneflagg 

63 Baneskille 

64 Rundeanviser 

65 Seierspall 
        (fortsettes) 
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Matrise ZJ4.37:1 (fortsettes) 

66 Informasjonstavle 

67 Tidtakerutstyr 

71 Lydanlegg 

72 Lysanlegg – fastmontert 

73 Lysanlegg –mobilt 

74 Ballfangernett 

99 Annet utstyr – må spesifiseres 

Matrise ZJ4.37:2 

Siffer i 
koden 

Idrett 

00 Uspesifisert 

11 Slalåm 

12 Utfor 

13 Snowboard 

14 Jibbing 

15 Skicross 

16 Telemark 

21 Langrenn 

22 Skiskyting 

23 Skileik 

31 Hopp 

41 Hurtigløp 

42 Bandy 

43 Ishockey 

44 Publikumsbane 

51 Fotball 

99 Annen idrett – må spesifiseres 
 

y.2.3) Angi eventuelt under stikkordet Andre krav 
– eventuelle ettersynsrutiner; 
– annet. 
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ZJ4.4 Drift og vedlikehold av innendørs idrettsanlegg 

y) Spesifikasjon 

y1) For utfylling av postgrunnlag på lavere nivå 
y1.1) Postgrunnlaget på lavere nivå skal, der det er angitt, fylles ut med siffer og tekst fra 
matrisene under dette punkt. 

Matrise ZJ4.4:1 

Siffer i 
koden 

Romfunksjon 

00 Uspesifisert 

11 Inngangsparti 

12 Fellesareal 

13 Toalett 

14 Garderobe 

15 Dusjrom 

16 Badstue 

21 Flerbrukshall 

22 Gymsal 

23 Håndball 

24 Volleyball 

25 Fotball 

26 Basket 

27 Innebandy 

31 Turn 

32 Trimrom 

33 Styrkerom 

34 Dans 

35 Ballett 

36 Aerobic 

41 Tennis 

42 Squash 

43 Bowling 

51 Skating/BMX 

52 Klatre/buldre 
        (fortsettes) 
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Matrise ZJ4.4:1 (fortsettes) 

61 Svømme 

62 Skøyte 

63 Ride 

71 Tribune 

72 Scenerom 

73 Kontor 

74 Kjøkken 

81 Teknisk rom 

82 Lager 

99 Annen romfunksjon – må spesifiseres 

Matrise ZJ4.4:2 

Siffer i 
koden 

Overflate 

00 Valgfritt eller uspesifisert 

11 Parkett 

12 Tre 

13 Nålefilt 

14 Teppebelegg 

15 Vinyl 

16 Linoleum 

17 Kork 

18 Gummi 

21 Fliser – keramisk 

22 Glass 

23 Bygningsplate 

31 Slipt betong/terrasso 

41 Betong 

42 Naturstein 

43 Asfalt 

61 Laminat 

62 PU/gummielastikk 

71 Stål 

99 Annen overflate – må spesifiseres 
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Matrise ZJ4.4:3 

Siffer i 
koden 

Fastmontert idrettsutstyr 

00 Uspesifisert 

11 Benker 

12 Garderobeskap 

21 Kurv 

22 Trampoline 

23 Bomarrangement 

24 Klatretauskinne 

25 Turnringer 

26 Ribbevegg 

27 Innbytterboks 

28 Skumgummigrop 

31 Målplate basketball med kurv 

32 Mål 

33 Klatrevegg 

41 Beskyttelsesnett 

51 Lydanlegg  

52 Lysanlegg 

61 Skateramper 

71 Stupebrett 

72 Startpall 

73 Leider/Rampe 

81 Stag- og festeanordning – festet i vegg 

82 Stag- og festeanordning festet i himling 

99 Annet fastmontert idrettsutstyr – må spesifiseres 
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Matrise ZJ4.4:4 

Siffer i 
koden 

Løst idrettsutstyr 

00 Uspesifisert 

11 Mål 

12 Innbytterboks 

13 Nett 

14 Benk 

15 Matte 

16  Kurv 

17 Basketballplate 

21 Turnapparat 

22 Vant 

31 Høyde- og stavstativ med lister og matter 

32 Utstyrskasse/-vogn 

51 Sikkerhetsutstyr 

52 Seierspall 

61 Leider/rampe 

71 Tavle 

72 Tidtakerutstyr 

73 Lydanlegg 

74 Lysanlegg 

99 Annet løst idrettsutstyr – må spesifiseres 
 

y1.2) Angi under stikkordet Romfunksjon 
– hvilken romfunksjon som er inkludert (terminologi fra matrise ZJ4.4:1 kan 

benyttes); 
– annet. 

y1.3) Angi under stikkordet Overflate 
– hvilket overflatemateriale som er inkludert (terminologi fra matrise ZJ4.4:2 kan 

benyttes); 
– annet. 

y1.4) Angi under stikkordet Fastmontert idrettsutstyr 
– hvilket fastmontert idrettsutstyr som er inkludert (terminologi fra matrise ZJ4.4:3 

kan benyttes); 
– annet. 

y1.5) Angi under stikkordet Løst idrettsutstyr 
– hvilket løst idrettsutstyr som er inkludert (terminologi fra matrise ZJ4.4:4 kan 

benyttes); 
– annet. 

y1.6) Angi under stikkordet Areal 
– netto areal; 
– henvisning til oversikt over areal for ulike rom; 
– annet. 
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y1.7) Angi under stikkordet Ettersyn 
– hva som skal etterses; 
– frekvens; 
– hvordan det skal loggføres og rapporteres; 
– avvikshåndtering; 
– krav til kontroll av lyskilder; 
– krav til kontroll av lydkilder; 
– annet. 

y1.8) Angi under stikkordet Driftsoppgaver 
– kvalitetsnivå; 
– friksjonskrav; 
– funksjonsnivå; 
– hvilke driftsoppgaver som er inkludert; 
– frekvens; 
– materiell som inngår i leveransen; 
– annet. 

y1.9) Angi under stikkordet Vedlikehold 
– inkluderte vedlikeholdsoppgaver; 
– krav til overflatebehandling; 
– frekvens; 
– materiell som inngår i leveransen; 
– annet. 

y1.10) Angi under stikkordet Miljøkrav: 
– krav til bruk av miljømerkede produkter; 
– krav til bruk av kjemikalier for bade- og svømmeanlegg; 
– annet. 

ZJ4.41 Drift og vedlikehold av idrettshall 

ZJ4.411 Drift og vedlikehold av idrettshall – komplett 

a) Omfang og prisgrunnlag 
a1) Omfatter drift og vedlikehold av innendørs idrettshall, idrettsflate, garderobe, tilhørende rom 
og fellesareal. 

y) Spesifikasjon 

y1) Postgrunnlag 
ZJ4.4111 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV IDRETTSHALL – KOMPLETT 
Rund sum [RS] 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Romfunksjon: (ZJ4.4, y1.2) 
Overflate: (ZJ4.4, y1.3) 
Fastmontert idrettsutstyr: (ZJ4.4, y1.4) 
Løst idrettsutstyr: (ZJ4.4, y1.5) 
Areal: (ZJ4.4, y1.6) 
Ettersyn: (ZJ4.4, y1.7) 
Driftsoppgaver: (ZJ4.4, y1.8) 
Vedlikeholdsoppgaver: (ZJ4.4, y1.9) 
Miljøkrav: (ZJ4.4, y1.10) 
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Andre krav: Ja   Nei   

ZJ4.4112 
DRIFT AV IDRETTSHALL – KOMPLETT 
Rund sum [RS] 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Romfunksjon: (ZJ4.4, y1.2) 
Overflate: (ZJ4.4, y1.3) 
Fastmontert idrettsutstyr: (ZJ4.4, y1.4) 
Løst idrettsutstyr: (ZJ4.4, y1.5) 
Areal: (ZJ4.4, y1.6) 
Ettersyn: (ZJ4.4, y1.7) 
Driftsoppgaver: (ZJ4.4, y1.8) 
Miljøkrav: (ZJ4.4, y1.10) 
Andre krav: Ja   Nei   

ZJ4.4113 
VEDLIKEHOLD AV HALL – KOMPLETT 
Rund sum [RS] 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Romfunksjon: (ZJ4.4, y1.2) 
Overflate: (ZJ4.4, y1.3) 
Fastmontert idrettsutstyr: (ZJ4.4, y1.4) 
Løst idrettsutstyr: (ZJ4.4, y1.5) 
Areal: (ZJ4.4, y1.6) 
Vedlikeholdsoppgaver: (ZJ4.4, y1.9) 
Miljøkrav: (ZJ4.4, y1.10) 
Andre krav: Ja   Nei   

y2) For utfylling av postgrunnlag 
y2.1) Relevante regler i NS 3420-1, punkt 4, y), samt NS 3420-1, tillegg A, skal følges. 

ZJ4.412 Drift og vedlikehold av idrettsdekke 

y) Spesifikasjon 

y1) Postgrunnlag 
ZJ4.4121xx 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV IDRETTSDEKKE – INNENDØRS 
Areal [m2] 
Romfunksjon: {Matrise ZJ4.4:1} 
Overflate: {Matrise ZJ4.4:2} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Ettersyn: (ZJ4.4, y1.7) 
Driftsoppgaver: (ZJ4.4, y1.8) 
Vedlikeholdsoppgaver: (ZJ4.4, y1.9) 
Miljøkrav: (ZJ4.4, y1.10) 
Andre krav: Ja   Nei   

ZJ4.4122xx 
DRIFT AV IDRETTSDEKKE – INNENDØRS 
Areal [m2] 
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Romfunksjon: {Matrise ZJ4.4:1} 
Overflate: {Matrise ZJ4.4:2} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Ettersyn: (ZJ4.4, y1.7) 
Driftsoppgaver: (ZJ4.4, y1.8) 
Miljøkrav: (ZJ4.4, y1.10) 
Andre krav: Ja   Nei   

ZJ4.4123xx 
VEDLIKEHOLD AV IDRETTSDEKKE – INNENDØRS 
Areal [m2] 
Romfunksjon: {Matrise ZJ4.4:1} 
Overflate: {Matrise ZJ4.4:2} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Vedlikeholdsoppgaver: (ZJ4.4, y1.9) 
Miljøkrav: (ZJ4.4, y1.10) 
Andre krav: Ja   Nei   

y2) For utfylling av postgrunnlag 
y2.1) Relevante regler i NS 3420-1, punkt 4, y), samt NS 3420-1, tillegg A, skal følges. 
y2.2) Postgrunnlaget skal fylles ut med siffer og tekst fra angitte matriser. 

ZJ4.413 Drift og vedlikehold av gulv 

y) Spesifikasjon 

y1) Postgrunnlag 
ZJ4.4131xx 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV GULV 
Areal [m2] 
Romfunksjon: {Matrise ZJ4.4:1} 
Overflate: {Matrise ZJ4.4:2} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Ettersyn: (ZJ4.4, y1.7) 
Driftsoppgaver: (ZJ4.4, y1.8) 
Vedlikeholdsoppgaver: (ZJ4.4, y1.9) 
Miljøkrav: (ZJ4.4, y1.10) 
Andre krav: Ja   Nei   

ZJ4.4132xx 
DRIFT AV GULV 
Areal [m2] 
Romfunksjon: {Matrise ZJ4.4:1} 
Overflate: {Matrise ZJ4.4:2} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Ettersyn: (ZJ4.4, y1.7) 
Driftsoppgaver: (ZJ4.4, y1.8) 
Miljøkrav: (ZJ4.4, y1.10) 
Andre krav: Ja   Nei   

ZJ4.4133xx 
VEDLIKEHOLD AV GULV 
Areal [m2] 
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Romfunksjon: {Matrise ZJ4.4:1} 
Overflate: {Matrise ZJ4.4:2} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Vedlikeholdsoppgaver: (ZJ4.4, y1.9) 
Miljøkrav: (ZJ4.4, y1.10) 
Andre krav: Ja   Nei   

ZJ4.4134xx 
VEDLIKEHOLD AV KORREKT FRIKSJON 
Areal [m2] 
Romfunksjon: {Matrise ZJ4.4:1} 
Overflate: {Matrise ZJ4.4:2} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Vedlikeholdsoppgaver: (ZJ4.4, y1.9) 
Miljøkrav: (ZJ4.4, y1.10) 
Andre krav: Ja   Nei   

y2) For utfylling av postgrunnlag 
y2.1) Relevante regler i NS 3420-1, punkt 4, y), samt NS 3420-1, tillegg A, skal følges. 
y2.2) Postgrunnlaget skal fylles ut med siffer og tekst fra angitte matriser. 

ZJ4.414 Drift og vedlikehold av vegg 

y) Spesifikasjon 

y1) Postgrunnlag 
ZJ4.4141xx 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV VEGG 
Areal [m2] 
Romfunksjon: {Matrise ZJ4.4:1} 
Overflate: {Matrise ZJ4.4:2} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Ettersyn: (ZJ4.4, y1.7) 
Driftsoppgaver: (ZJ4.4, y1.8) 
Vedlikeholdsoppgaver: (ZJ4.4, y1.9) 
Miljøkrav: (ZJ4.4, y1.10) 
Andre krav: Ja   Nei   

ZJ4.4142xx 
DRIFT AV VEGG 
Areal [m2] 
Romfunksjon: {Matrise ZJ4.4:1} 
Overflate: {Matrise ZJ4.4:2} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Ettersyn: (ZJ4.4, y1.7) 
Driftsoppgaver: (ZJ4.4, y1.8) 
Miljøkrav: (ZJ4.4, y1.10) 
Andre krav: Ja   Nei   

ZJ4.4143xx 
VEDLIKEHOLD AV VEGG 
Areal [m2] 
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Romfunksjon: {Matrise ZJ4.4:1} 
Overflate: {Matrise ZJ4.4:2} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Vedlikeholdsoppgaver: (ZJ4.4, y1.9) 
Miljøkrav: (ZJ4.4, y1.10) 
Andre krav: Ja   Nei   

y2) For utfylling av postgrunnlag 
y2.1) Relevante regler i NS 3420-1, punkt 4, y), samt NS 3420-1, tillegg A, skal følges. 
y2.2) Postgrunnlaget skal fylles ut med siffer og tekst fra angitte matriser. 

ZJ4.415 Drift og vedlikehold av himling 

y) Spesifikasjon 

y1) Postgrunnlag 
ZJ4.4151xx 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV HIMLING 
Areal [m2] 
Romfunksjon: {Matrise ZJ4.4:1} 
Overflate: {Matrise ZJ4.4:2} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Ettersyn: (ZJ4.4, y1.7) 
Driftsoppgaver: (ZJ4.4, y1.8) 
Vedlikeholdsoppgaver: (ZJ4.4, y1.9) 
Miljøkrav: (ZJ4.4, y1.10) 
Andre krav: Ja   Nei   

ZJ4.4152xx 
DRIFT AV HIMLING 
Areal [m2] 
Romfunksjon: {Matrise ZJ4.4:1} 
Overflate: {Matrise ZJ4.4:2} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Ettersyn: (ZJ4.4, y1.7) 
Driftsoppgaver: (ZJ4.4, y1.8) 
Miljøkrav: (ZJ4.4, y1.10) 
Andre krav: Ja   Nei   

ZJ4.4153xx 
VEDLIKEHOLD AV HIMLING 
Areal [m2] 
Romfunksjon: {Matrise ZJ4.4:1} 
Overflate: {Matrise ZJ4.4:2} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Ettersyn: (ZJ4.4, y1.7) 
Vedlikeholdsoppgaver: (ZJ4.4, y1.9) 
Miljøkrav: (ZJ4.4, y1.10) 
Andre krav: Ja   Nei   

y2) For utfylling av postgrunnlag 
y2.1) Relevante regler i NS 3420-1, punkt 4, y), samt NS 3420-1, tillegg A, skal følges. 
y2.2) Postgrunnlaget skal fylles ut med siffer og tekst fra angitte matriser. 
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ZJ4.42 Drift og vedlikehold av idrettsutstyr 

ZJ4.421 Drift og vedlikehold av fastmontert idrettsutstyr 

y) Spesifikasjon 

y1) Postgrunnlag 
ZJ4.4211x 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FASTMONTERT IDRETTSUTSTYR 
Antall [stk] 
Fastmontert idrettsutstyr: {Matrise ZJ4.4:3} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Ettersyn: (ZJ4.4, y1.7) 
Driftsoppgaver: (ZJ4.4, y1.8) 
Vedlikeholdsoppgaver: (ZJ4.4, y1.9) 
Miljøkrav: (ZJ4.4, y1.10) 
Andre krav: Ja   Nei   

ZJ4.4212x 
DRIFT AV FASTMONTERT IDRETTSUTSTYR 
Antall [stk] 
Fastmontert idrettsutstyr: {Matrise ZJ4.4:3} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Ettersyn: (ZJ4.4, y1.7) 
Driftsoppgaver: (ZJ4.4, y1.8) 
Miljøkrav: (ZJ4.4, y1.10) 
Andre krav: Ja   Nei   

ZJ4.4213x 
VEDLIKEHOLD AV FASTMONTERT IDRETTSUTSTYR 
Antall [stk] 
Fastmontert idrettsutstyr: {Matrise ZJ4.4:3} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Vedlikeholdsoppgaver: (ZJ4.4, y1.9) 
Miljøkrav: (ZJ4.4, y1.10) 
Andre krav: Ja   Nei   

y2) For utfylling av postgrunnlag 
y2.1) Relevante regler i NS 3420-1, punkt 4, y), samt NS 3420-1, tillegg A, skal følges. 
y2.2) Postgrunnlaget skal fylles ut med siffer og tekst fra angitt matrise. 
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ZJ4.422 Drift og vedlikehold av løst idrettsutstyr 

y) Spesifikasjon 

y1) Postgrunnlag 
ZJ4.4221x 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LØST IDRETTSUTSTYR 
Antall [stk] 
Løst idrettsutstyr: {Matrise ZJ4.4:4} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Ettersyn: (ZJ4.4, y1.7) 
Driftsoppgaver: (ZJ4.4, y1.8) 
Vedlikeholdsoppgaver: (ZJ4.4, y1.9) 
Miljøkrav: (ZJ4.4, y1.10) 
Andre krav: Ja   Nei   

ZJ4.4222x 
DRIFT AV LØST IDRETTSUTSTYR 
Antall [stk] 
Løst idrettsutstyr: {Matrise ZJ4.4:4} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Ettersyn: (ZJ4.4, y1.7) 
Driftsoppgaver: (ZJ4.4, y1.8) 
Miljøkrav: (ZJ4.4, y1.10) 
Andre krav: Ja   Nei   

ZJ4.4223x 
VEDLIKEHOLD AV LØST IDRETTSUTSTYR 
Antall [stk] 
Løst idrettsutstyr: {Matrise ZJ4.4:4} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Vedlikeholdsoppgaver: (ZJ4.4, y1.9) 
Miljøkrav: (ZJ4.4, y1.10) 
Andre krav: Ja   Nei   

y2) For utfylling av postgrunnlag 
y2.1) Relevante regler i NS 3420-1, punkt 4, y), samt NS 3420-1, tillegg A, skal følges. 
y2.2) Postgrunnlaget skal fylles ut med siffer og tekst fra angitt matrise. 

ZJ4.43 Drift og vedlikehold av tribuner – innendørs 

c) Utførelse 
c1) Ved systemleverte tribuner skal drifts- og vedlikeholdsmanual fra leverandør følges. 

x) Mengderegler 
x1) Areal skal måles som horisontal flate dersom ikke annet er angitt. 
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y) Spesifikasjon 

y1) Postgrunnlag 
ZJ4.431-x 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV TRIBUNER – INNENDØRS – AREAL 
Areal [m2] 
Tribune: {Matrise ZJ4.43:1} 
Overflate: {Matrise ZJ4.4:2} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Ettersyn: (ZJ4.4, y1.7) 
Driftsoppgaver: (ZJ4.4, y1.8) 
Vedlikeholdsoppgaver: (ZJ4.4, y1.9) 
Miljøkrav: (ZJ4.4, y1.10) 
Andre krav: Ja   Nei   

ZJ4.432-x 
DRIFT AV TRIBUNER – INNENDØRS – AREAL 
Areal [m2] 
Tribune: {Matrise ZJ4.43:1} 
Overflate: {Matrise ZJ4.4:2} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Ettersyn: (ZJ4.4, y1.7) 
Driftsoppgaver: (ZJ4.4, y1.8) 
Miljøkrav: (ZJ4.4, y1.10) 
Andre krav: Ja   Nei   

ZJ4.435-x 
VEDLIKEHOLD AV TRIBUNER – INNENDØRS – AREAL 
Areal [m2] 
Tribune: {Matrise ZJ4.43:1} 
Overflate: {Matrise ZJ4.4:2} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Vedlikeholdsoppgaver: (ZJ4.4, y1.9) 
Miljøkrav: (ZJ4.4, y1.10) 
Andre krav: Ja   Nei   

ZJ4.436-x 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV TRIBUNER – INNENDØRS – RUND 
SUM 
Rund sum [RS] 
Tribune: {Matrise ZJ4.43:1} 
Overflate: {Matrise ZJ4.4:2} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Ettersyn: (ZJ4.4, y1.7) 
Driftsoppgaver: (ZJ4.4, y1.8) 
Vedlikeholdsoppgaver: (ZJ4.4, y1.9) 
Miljøkrav: (ZJ4.4, y1.10) 
Andre krav: Ja   Nei   
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ZJ4.437-x 
DRIFT AV TRIBUNER – INNENDØRS – RUND SUM 
Rund sum [RS] 
Tribune: {Matrise ZJ4.43:1} 
Overflate: {Matrise ZJ4.4:2} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Ettersyn: (ZJ4.4, y1.7) 
Driftsoppgaver: (ZJ4.4, y1.8) 
Miljøkrav: (ZJ4.4, y1.10) 
Andre krav: Ja   Nei   

ZJ4.433-x 
VEDLIKEHOLD AV TRIBUNER – INNENDØRS – RUND SUM 
Rund sum [RS] 
Tribune: {Matrise ZJ4.43:1} 
Overflate: {Matrise ZJ4.4:2} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Vedlikeholdsoppgaver: (ZJ4.4, y1.9) 
Miljøkrav: (ZJ4.4, y1.10) 
Andre krav: Ja   Nei   

y2) For utfylling av postgrunnlag 
y2.1) Relevante regler i NS 3420-1, punkt 4, y), samt NS 3420-1, tillegg A, skal følges. 
y2.2) Postgrunnlaget skal fylles ut med siffer og tekst fra angitte matriser. 

Matrise ZJ4.43:1 

Siffer i 
koden 

Tribune 

0 Uspesifisert 

1 Fastmontert 

2 Teleskop 

3 Mobil 

4 Fellbar 

9 Annen type tribune – må spesifiseres 
 

ZJ4.44 Drift og vedlikehold av bade- og svømmeanlegg 

a) Omfang og prisgrunnlag 
a1) Omfatter vannbasseng, boblebad og plaskebasseng beregnet for bading, inklusive tekniske 
anlegg for håndtering av vann og løst og fast utstyr for bruk i forbindelse med basseng. 

c) Utførelse 
c1) Lekkasjer skal rapporteres og området sikres umiddelbart i påvente av utbedring. 
c2) Skader som medfører skarpe flater/områder/kanter skal rapporteres. 
c3) Overløpsrenner skal jevnlig rengjøres. 
c4) Vannkvaliteten skal kontinuerlig følges opp for å sikre badevannskvaliteten. 
c5) Ved akutt forurensing av badevannet skal bassenget umiddelbart stenges og nødvendige 
tiltak med rensing, vask og påfølgende prøver skal gjennomføres før bassenget kan gjenåpnes. 
c6) Tekniske anlegg skal driftes og ettersees i henhold til leverandørens anvisninger. 
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y) Spesifikasjon 

y1) Postgrunnlag 
ZJ4.441x 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BADE- OG SVØMMEANLEGG – 
INNENDØRS – AREAL 
Areal [m2] 
Overflate: {Matrise ZJ4.4:2} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Fastmontert idrettsutstyr: (ZJ4.4, y1.4) 
Løst idrettsutstyr: (ZJ4.4, y1.5) 
Volum vann: 
Ettersyn: (ZJ4.4, y1.7) 
Driftsoppgaver: (ZJ4.4, y1.8) 
Vedlikeholdsoppgaver: (ZJ4.4, y1.9) 
Miljøkrav: (ZJ4.4, y1.10) 
Spesielle krav: (ZJ4.44, y2.3) 
Vannkvalitet: (ZJ4.44, y2.4) 
Andre krav: Ja   Nei   

ZJ4.442x 
DRIFT AV BADE- OG SVØMMEANLEGG – INNENDØRS – AREAL 
Areal [m2] 
Overflate: {Matrise ZJ4.4:2} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Fastmontert idrettsutstyr: (ZJ4.4, y1.4) 
Løst idrettsutstyr: (ZJ4.4, y1.5) 
Volum vann: 
Ettersyn: (ZJ4.4, y1.7) 
Driftsoppgaver: (ZJ4.4, y1.8) 
Miljøkrav: (ZJ4.4, y1.10) 
Spesielle krav: (ZJ4.44, y2.3) 
Vannkvalitet: (ZJ4.44, y2.4) 
Andre krav: Ja   Nei   
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ZJ4.443x 
VEDLIKEHOLD AV BADE- OG SVØMMEANLEGG – INNENDØRS – 
AREAL 
Areal [m2] 
Overflate: {Matrise ZJ4.4:2} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Fastmontert idrettsutstyr: (ZJ4.4, y1.4) 
Løst idrettsutstyr: (ZJ4.4, y1.5) 
Volum vann: 
Vedlikeholdsoppgaver: (ZJ4.4, y1.9) 
Miljøkrav: (ZJ4.4, y1.10) 
Spesielle krav: (ZJ4.44, y2.3) 
Vannkvalitet: (ZJ4.44, y2.4) 
Andre krav: Ja   Nei   

ZJ4.445x 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BADE- OG SVØMMEANLEGG 
INNENDØRS – RUND SUM 
Rund sum [RS] 
Overflate: {Matrise ZJ4.4:2} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Fastmontert idrettsutstyr: (ZJ4.4, y1.4) 
Løst idrettsutstyr: (ZJ4.4, y1.5) 
Volum vann: 
Ettersyn: (ZJ4.4, y1.7) 
Driftsoppgaver: (ZJ4.4, y1.8) 
Vedlikeholdsoppgaver: (ZJ4.4, y1.9) 
Miljøkrav: (ZJ4.4, y1.10) 
Spesielle krav: (ZJ4.44, y2.3) 
Vannkvalitet: (ZJ4.44, y2.4) 
Andre krav: Ja   Nei   

ZJ4.446x 
DRIFT AV BADE- OG SVØMMEANLEGG – INNENDØRS – RUND 
SUM 
Rund sum [RS] 
Overflate: {Matrise ZJ4.4:2} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Fastmontert idrettsutstyr: (ZJ4.4, y1.4) 
Løst idrettsutstyr: (ZJ4.4, y1.5) 
Volum vann: 
Ettersyn: (ZJ4.4, y1.7) 
Driftsoppgaver: (ZJ4.4, y1.8) 
Miljøkrav: (ZJ4.4, y1.10) 
Spesielle krav: (ZJ4.44, y2.3) 
Vannkvalitet: (ZJ4.44, y2.4) 
Andre krav: Ja   Nei   
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ZJ4.447x 
VEDLIKEHOLD AV BADE- OG SVØMMEANLEGG – INNENDØRS – 
RUND SUM 
Rund sum [RS] 
Overflate: {Matrise ZJ4.4:2} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Fastmontert idrettsutstyr: (ZJ4.4, y1.4) 
Løst idrettsutstyr: (ZJ4.4, y1.5) 
Volum vann: 
Vedlikeholdsoppgaver: (ZJ4.4, y1.9) 
Miljøkrav: (ZJ4.4, y1.10) 
Spesielle krav: (ZJ4.44, y2.3) 
Vannkvalitet: (ZJ4.44, y2.4) 
Andre krav: Ja   Nei   

y2) For utfylling av postgrunnlag 
y2.1) Relevante regler i NS 3420-1, punkt 4, y), samt NS 3420-1, tillegg A, skal følges. 
y2.2) Postgrunnlaget skal fylles ut med siffer og tekst fra angitt matrise. 
y2.3) Angi under stikkordet Spesielle krav 

– krav til jevnlig renhold av overløpsrenner; 
– krav til utjevningsmuligheter i sirkulasjonssystemets funksjon og drift; 
– krav til jevn vannstand i bassenget ved varierende badebelastning; 
– annet. 

y2.4) Angi under stikkordet Vannkvalitet 
– krav til frekvens for tilsetting av desinfeksjonsmiddel; 
– krav til frekvens for analyser av vannkvalitetsparametere; 
– krav til frekvens for ATP-måling; 
– annet. 

ZJ4.45 Drift og vedlikehold av kunstisflate – innendørs 

c) Utførelse 

c1) Drift og vedlikehold av kuldeanlegg 
c1.1) Kuldeanlegg skal kjøres i henhold til beskrivelse fra leverandør og krav satt av Direktoratet 
for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 
MERKNAD Veiledning REN til forskrift om krav til byggverk (TEK) 3. utgave, § 9-41 Utførelse av 
kuldeanlegg og varmepumper. 
c1.2) Vedlikehold og hovedservice skal utføres etter oppsatte vedlikeholdsplaner, i samarbeid 
med leverandør. 
c1.3) Oppdragsgiver skal utarbeide vedlikeholdsplaner og logger for kuldeanlegget, som skal 
gjøres tilgjengelige for entreprenør. 
c1.4) Kuldeanlegg skal overvåkes av personell med dokumentert opplæring for dette. 
c1.5) Notering av måleverdier for trykk, temperatur i anlegget og is skal utføres hver morgen. 

c2) Islegging (i relevant omfang) 
c2.1) Banedekket skal kjøles langsomt ned, ved oppstart av kuldeanlegg og kjølepumper. 
c2.2) Støv, sand, grus, oljesøl og eventuelle kjemikalier skal fjernes under nedkjøling. 
Banedekket skal rengjøres grundig med varmt vann og med minst mulig bruk av kjemikalier. 
c2.3) Følere og kabler for temperaturmåling, tidtaking og lignende tapes fast. Isfølere legges så 
tidlig som mulig i prosessen. 
c2.4) Løst utstyr skal fjernes før oppstart av vanning. 
c2.5) Isen skal bygges opp med tynne lag. 
c2.6) Når istykkelsen er ca. 5 mm hvittes isen med egnet materiale og forsegles med vann. 
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c2.7) Merking av isflaten skal utføres i henhold til særidrettens krav. Merkingen forsegles med 
ny vanning. 
c2.8) Ved legging av reklame i form av folie eller duk skal alle luftblærer rulles ut før forsegling 
med vanning. 
c2.9) Isen vannes til ønsket tykkelse i henhold til aktivitet. 
c2.10) Montering av relevant utstyr. 

c3) Tiltak i isperioden (i relevant omfang) 
c3.1) Isen skal vedlikeholdes med preparering. Preparering innebærer høvling, vasking og 
vanning. 
c3.2) Skader og sprekker i isen skal kontinuerlig repareres gjennom sesongen. 
c3.3) Istemperaturen skal måles på toppen av isflaten. Se tabell Z13. 

TabellZ13 – Krav til temperatur i isen 

Idrett Krav 

Kortbane Fra -4 °C til -5 °C 

Ishockey/bandy Fra -4 °C til -5 °C 

Hurtigløp – Vanlig trening Ca. -4 °C 

Hurtigløp – Løp/stevner Fra -5 °C til -6 °C 

Hurtigløp – Mesterskap Ca. -6 °C til -8 °C 

Kunstløp Fra -3 °C til -4 °C 

Curling Fra -3 °C til -4 °C 
 

c3.4) Istemperatur skal logges etter hver måling. Den skal måles på samme plass hver dag og 
på stabil is. 
c3.5) Istykkelsen skal måles minst en gang per uke, og ut fra målte verdier skal det iverksettes 
tiltak for å oppnå ønsket istykkelse på hele isarealet. 

c4) Tiltak etter isperioden (i relevant omfang) 
c4.1) Løst utstyr skal demonteres, ettersees og lagres. 
c4.2) Behov for reparasjoner av løst utstyr skal meldes. 
c4.3) Isen fjernes fra hallen. 
c4.4) Banen rengjøres slik at den er klar for andre aktiviteter. 
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y) Spesifikasjon 

y1) Postgrunnlag 
ZJ4.451- 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV ISFLATE – INNENDØRS – AREAL 
Areal [m2] 
Idrett: {Matrise ZJ4.45:1} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Ettersyn: (ZJ4.4, y1.7) 
Driftsoppgaver: (ZJ4.4, y1.8) 
Vedlikeholdsoppgaver: (ZJ4.4, y1.9) 
Miljøkrav: (ZJ4.4, y1.10) 
Spesielle krav:  
Oppstartperiode:  
Aktivitetsperiode:  
Avslutningsperiode:  
Andre krav: Ja   Nei   

ZJ4.452- 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV ISFLATE – INNENDØRS – RUND 
SUM 
Rund sum [RS] 
Idrett: {Matrise ZJ4.45:1} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Ettersyn: (ZJ4.4, y1.7) 
Driftsoppgaver: (ZJ4.4, y1.8) 
Vedlikeholdsoppgaver: (ZJ4.4, y1.9) 
Miljøkrav: (ZJ4.4, y1.10) 
Spesielle krav:  
Oppstartperiode:  
Aktivitetsperiode:  
Avslutningsperiode:  
Andre krav: Ja   Nei   

y2) For utfylling av postgrunnlag 
y2.1) Relevante regler i NS 3420-1, punkt 4, y), samt NS 3420-1, tillegg A, skal følges. 
y2.2) Postgrunnlaget skal fylles ut med siffer og tekst fra angitt matrise. 
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Matrise ZJ4.45:1 

Siffer i  
koden 

Idrett 

0 Uspesifisert 

1 Hurtigløp 

2 Bandy 

3 Ishockey 

4 Kunstløp 

5 Curling 

6 Publikumsbane (lek, trening) 

9 Annen idrett – må spesifiseres 
 

ZJ8 Renhold av bygg 

a) Omfang og prisgrunnlag 
a1) Omfatter alle former for renhold og pleie av alle typer overflater i bygg og på utvendige 
overflater av bygg. 
a2) Omfatter regelmessig, periodisk og ekstraordinært renhold og rengjøringsrelaterte 
oppgaver. 

b) Materialer 
b1) Rengjøringsmidler og pleiemidler som er nødvendig for å gjennomføre renholdet, er 
inkludert. 
b2) For å unngå idrettsskader skal det benyttes kjemiprogram som ivaretar idrettsflatens 
friksjon. Valg av kjemiprogram vil ha direkte konsekvens for idrettsflatens forventede levetid og 
friksjon. Kjemiprogrammet skal være tilpasset underlaget. 
MERKNAD Det anbefales å benytte kjemiprogram med smuss- og klisterfjerningsprodukter, pleiemidler 
og produkter som er spesialtilpasset og kan vise til dokumenterte egenskaper og resultater over en 
periode på minst 5 år. Dette perspektivet er en god indikasjon på hvordan idrettsflaten reagerer på 
behandlingen. 

y) Spesifikasjon 

y1) Generelt 
y1.1) Oppdragsgiver bør utarbeide et tilpasset renholds- og vedlikeholdsprogram for å sikre at: 

– godkjent friksjon opprettholdes; 
MERKNAD Korrekt friksjon vil representere en trygg og skadeforebyggende idrettsflate for utøverne. 

– hygienekrav og estetisk uttrykk tilfredsstilles; 
– rengjøringen ikke skader overflaten; 
– flaten får den nødvendige pleie og som følge av dette forlenget levetid; 
– flekker og smuss fjernes effektiv og skånsomt. 

y1.2) Opplysninger om bygg og rom i henhold til NS-INSTA 810:2011, C.3, bør fremgå i 
spesifikasjonen. 

y2) For utfylling av postgrunnlag 
y2.1) Relevante regler i NS 3420-1, punkt 4, y), samt NS 3420-1, tillegg A, skal følges. 
y2.2) Postgrunnlaget skal fylles ut med siffer og tekst fra angitt matrise. 
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Matrise ZJ8:1 

Siffer i 
koden 

Bygningstype 

0 Valgfritt eller uspesifisert 

1 Boligbygning  

2 Produksjons- og lagerbygning 

3 Kontor- og forretningsbygning 

4 Samferdsels- og telekommunikasjonsbygning 

5 Bygning for overnatting, bespisning og service 

6 Undervisnings-, idretts- og kulturbygning 

7 Helsebygning 

8 Bygning for samfunnssikkerhet 

9 Annen bygningstype – må spesifiseres 
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Matrise ZJ8:2 

Siffer i 
koden 

Romfunksjon 

00 Uspesifisert 

11 Inngangsparti 

12 Fellesareal 

13 Toalett 

14 Garderobe 

15 Dusjrom 

16 Badstu 

21 Gymsal/Flerbrukshall 

22 Idrettshall for ballspill 

23 Sal for dans, turn og trim 

24 Styrkerom med apparater 

25 Bowling 

31 Skating/BMX 

32 Klatre/buldre 

41 Svømme- og badeanlegg 

51 Ishall 

61 Ride 

71 Tribune 

72 Scenerom 

73 Kontor 

74 Kjøkken 

75 Teknisk rom 

76 Lager 

99 Annen romfunksjon – må spesifiseres 
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Matrise ZJ8:3 

Siffer i 
koden 

Overflate 

00 Valgfritt eller uspesifisert 

11 Parkett 

12 Tre 

13 Nålefilt 

14 Teppebelegg 

15 Vinyl 

16 Linoleum 

17 Kork 

18 Gummi 

21 Fliser – keramisk 

22 Glass 

23 Bygningsplate 

31 Slipt betong/terrasso 

41 Betong 

42 Naturstein 

43 Asfalt 

61 Laminat 

63 PU/gummielastikk 

71 Stål 

99 Annen overflate – må spesifiseres 
 

y2.3) Angi under stikkordet Areal 
– netto areal; 
– henvisning til oversikt over areal for ulike rom; 
– annet. 

y2.4) Angi under stikkordet Beskrivelse 
– flater eller objekter som skal rengjøres; 
– krav i henhold til renholds- og vedlikeholdsprogram; 
– krav til type renhold, for eksempel vask, pleie, skuring, polering boning; 
– annet. 

y2.5) Angi under stikkordet Kvalitet 
– kvalitetskrav for alle områder og overflater (hvis systemet er kvalitetsbasert); 
– kvalitetskrav i henhold til NS-INSTA 800:2010; 
– krav til friksjon i forhold til idrett eller aktivitet som skal utføres; 
– hva som utløser renhold; 
– kvalitet etter gjennomført renhold; 
– angi på annen måte kvalitet på arbeidet som skal utføres; 
– annet. 

y2.6) Angi under stikkordet Frekvens 
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– Rengjøringsfrekvens/kvalitetsfrekvens for alle rom; 
– angivelse av når det skal utføres renhold; 
– hvor hyppig det skal utføres renhold hvis dette ikke styres av kvalitet; 
– krav til hyppighet av renhold i forhold til mengde bruk av klister for idrettsanlegg; 
– annet. 

y2.7) Angi under stikkordet Vanskelig tilgjengelig sted 
– krav til renhold eller utførelse på vanskelig tilgjengelige steder; 
– horisontale flater som er mindre enn 20 cm x 30 cm skal inkluderes; 
– steder der inventar er uhensiktsmessig plassert, eller steder med høy 

møbleringsgrad; 
– flater der høyden er over 180 cm slik at renholderen må arbeide med armene i 

eller over skulderhøyde, eller at vedkommende står på noe; 
– steder som krever at arbeidet utføres i belastende arbeidsstilling; 
– renhold av lysarmatur; 
– renhold av himling; 
– annet. 

y2.8) Angi under stikkordet Miljøkrav 
– krav til bruk av miljømerkede produkter; 
– krav til renholdsmidler, kjemikalier; 
– krav til behandling av avfall; 
– annet. 

y2.9) Angi eventuelt under stikkordet Andre krav 
– eventuelle forberedelser som skal gjøres av brukerne; 
– overflater eller objekter som ikke omfattes; 
– om overflaten er behandlet eller ubehandlet; 
– tidsbegrensning og tidsangivelse; 
– i henhold til NS-INSTA 810:2011, tabell D.1; 
– annet. 

ZJ8.1 Regelmessig renhold av bygg 

a) Omfang og prisgrunnlag 
a1) Omfatter hyppig renhold som fjerner smuss og urenheter som følge av ordinært bruk. 
a2) Pris oppgis per år. 

c) Utførelse 

c1) Renhold av idrettsflate skal: 
– ivareta spillernes sikkerhet gjennom riktig friksjon; 
– forlenge gulvets levetid; 
– sikre opprettholdelse av de idrettsfunksjonelle egenskaper. 

y) Spesifikasjon 

y1) Supplerende arbeider 
y1.1) Følgende delprodukter/arbeider er ikke inkludert og må derfor beskrives med andre 
postgrunnlag: 
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– renhold av tekniske rom og anlegg; 
– byggrenhold, se ZJ8.3; 
– flytterenhold, se ZJ8.3; 
– møbelrens, se ZJ8.3; 
– graffitifjerning, se ZJ8.3. 

ZJ8.12 Regelmessig renhold innendørs 

a) Omfang og prisgrunnlag 
a1) Omfatter renhold av alle flater innendørs. 
a2) For syntetiske idrettsflater vil renhold og vedlikehold/pleie være en del av samme ukentlige 
rutine. 

c) Utførelse 
c1) Åpne overflater skal rengjøres. 
c2) Løse gjenstander skal ikke flyttes for å rengjøre under disse. 

y) Spesifikasjon 

y1) Postgrunnlag 
ZJ8.121-xx 
REGELMESSIG RENHOLD AV GULV INNENDØRS – AREAL 
Areal [m2] 
Bygningstype: {Matrise ZJ8:1} 
Romfunksjon: {Matrise ZJ8:2} 
Overflate: {Matrise ZJ8:3} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Areal: (ZJ8, y2.3) 
Beskrivelse: (ZJ8, y2.4) 
Kvalitet: (ZJ8, y2.5) 
Frekvens: (ZJ8, y2.6) 
Vanskelig tilgjengelig sted: (ZJ8, y2.7) 
Miljøkrav: (ZJ8, y2.8) 
Andre krav: (ZJ8, y2.9) Ja   Nei   

ZJ8.122-xx 
REGELMESSIG RENHOLD AV VEGG INNENDØRS – AREAL 
Areal [m2] 
Bygningstype: {Matrise ZJ8:1} 
Romfunksjon: {Matrise ZJ8:2} 
Overflate: {Matrise ZJ8:3} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Areal: (ZJ8, y2.3) 
Beskrivelse: (ZJ8, y2.4) 
Kvalitet: (ZJ8, y2.5) 
Frekvens: (ZJ8, y2.6) 
Vanskelig tilgjengelig sted: (ZJ8, y2.7) 
Miljøkrav: (ZJ8, y2.8) 
Andre krav: (ZJ8, y2.9) Ja   Nei   
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ZJ8.124-xx 
REGELMESSIG RENHOLD AV HIMLING – AREAL 
Areal [m2] 
Bygningstype: {Matrise ZJ8:1} 
Romfunksjon: {Matrise ZJ8:2} 
Overflate: {Matrise ZJ8:3} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Areal: (ZJ8, y2.3) 
Beskrivelse: (ZJ8, y2.4) 
Kvalitet: (ZJ8, y2.5) 
Frekvens: (ZJ8, y2.6) 
Vanskelig tilgjengelig sted: (ZJ8, y2.7) 
Miljøkrav: (ZJ8, y2.8) 
Andre krav: (ZJ8., y2.9) Ja   Nei   

ZJ8.126- 
REGELMESSIG RENHOLD AV TRIBUNER – INNENDØRS – RUND 
SUM 
Rund sum [RS] 
Tribune: {Matrise ZJ8.12:1} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Beskrivelse: (ZJ8, y2.4) 
Kvalitet: (ZJ8, y2.5) 
Frekvens: (ZJ8, y2.6) 
Vanskelig tilgjengelig sted: (ZJ8, y2.7) 
Miljøkrav: (ZJ8, y2.8) 
Andre krav: (ZJ8, y2.9) Ja   Nei   

ZJ8.127- 
REGELMESSIG RENHOLD INNENDØRS – KOMPLETT – RUND 
SUM 
Rund sum [RS] 
Bygningstype: {Matrise ZJ8:1} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Romfunksjon: 
Overflate: 
Idrettsutstyr: 
Areal: (ZJ8, y2.3) 
Beskrivelse: (ZJ8, y2.4) 
Kvalitet: (ZJ8, y2.5) 
Frekvens: (ZJ8, y2.6) 
Vanskelig tilgjengelig sted: (ZJ8, y2.7) 
Miljøkrav: (ZJ8, y2.8) 
Andre krav: (ZJ8, y2.9) Ja   Nei   

y2) For utfylling av postgrunnlag 
y2.1) Relevante regler i NS 3420-1, punkt 4, y), samt NS 3420-1, tillegg A, skal følges. 
y2.2) Postgrunnlaget skal fylles ut med siffer og tekst fra angitt matrise. 
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Matrise ZJ8.12:1 

Siffer i 
koden 

Tribune 

0 Uspesifisert 

1 Fastmontert 

2 Teleskop 

3 Mobil 

4 Fellbar 

9 Annen type tribune – må spesifiseres 
 

ZJ8.2 Periodisk renhold av bygg (planlagte hendelser) 

a) Omfang og prisgrunnlag 
a1) Omfatter fast periodisk renhold. 
EKSEMPEL Hovedrenhold, tepperens, skuring og polishbehandling av harde gulv, rengjøring av høye 
flater, vinduspussing, rengjøring av bokhyller med innhold. 

a2) Pris oppgis per år. 

y) Spesifikasjon 

y1) Postgrunnlag 
ZJ8.21x-x 
PERIODISK RENHOLD – AREAL 
Areal [m2] 
Objekt: {Matrise ZJ8.2:1} 
Bygningstype: {Matrise ZJ8:1} 
Romfunksjon: {Matrise ZJ8:2} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Areal: (ZJ8, y2.3) 
Beskrivelse: (ZJ8, y2.4) 
Kvalitet: (ZJ8, y2.5) 
Frekvens: (ZJ8, y2.6) 
Vanskelig tilgjengelig sted: (ZJ8, y2.7) 
Miljøkrav: (ZJ8, y2.8) 
Andre krav: (ZJ8, y2.9) Ja   Nei   
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ZJ8.22x-x 
PERIODISK RENHOLD – ANTALL 
Antall [stk] 
Objekt: {Matrise ZJ8.2:1} 
Bygningstype: {Matrise ZJ8:1} 
Romfunksjon: {Matrise ZJ8:2} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5)  
Areal: (ZJ8, y2.3) 
Beskrivelse: (ZJ8, y2.4) 
Kvalitet: (ZJ8, y2.5) 
Frekvens: (ZJ8, y2.6) 
Vanskelig tilgjengelig sted: (ZJ8, y2.7) 
Miljøkrav: (ZJ8, y2.8) 
Andre krav: (ZJ8, y2.9) Ja   Nei   

y2) For utfylling av postgrunnlag 
y2.1) Relevante regler i NS 3420-1, punkt 4, y), samt NS 3420-1, tillegg A, skal følges. 
y2.2) Postgrunnlaget skal fylles ut med siffer og tekst fra angitte matriser. 

Matrise ZJ8.2:1 

Siffer i 
koden 

Objekt 

00 Uspesifisert 

11 Gulv 

12 Vegg 

13 Himling 

14 Vindu innendørs 

21 Vindu utendørs 

22 Fasade 

31 Inventar 

32 Idrettsutstyr 

99 Annet objekt – må spesifiseres 
 

ZJ8.3 Ekstraordinært renhold innendørs og utendørs 

a) Omfang og prisgrunnlag 
a1) Omfatter renhold på bestilling. 
EKSEMPEL Graffitifjerning, fjerning av klister og magnesium i idrettshaller, flytterenhold, byggrenhold. 

a2) Pris oppgis per gang. 

c) Utførelse 
c1) Renhold av klister på overflate/kontaktpunkter skal tilpasses individuelt i forhold til bruk. 

y) Spesifikasjon 

y1) Postgrunnlag 
ZJ8.31x-x 
EKSTRAORDINÆRT RENHOLD – AREAL 
Areal per gang [m2] 
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Ekstraordinært renhold: {Matrise ZJ8.3:1} 
Bygningstype: {Matrise ZJ8:1} 
Romfunksjon: {Matrise ZJ8:2} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Areal: (ZJ8, y2.3) 
Beskrivelse: (ZJ8, y2.4) 
Kvalitet: (ZJ8, y2.5) 
Vanskelig tilgjengelig sted: (ZJ8, y2.7) 
Miljøkrav: (ZJ8, y2.8) 
Andre krav: (ZJ8, y2.9) Ja   Nei   

ZJ8.32x-x 
EKSTRAORDINÆRT RENHOLD – ANTALL 
Antall per gang [stk] 
Ekstraordinært renhold: {Matrise ZJ8.3:1} 
Bygningstype: {Matrise ZJ8:1} 
Romfunksjon: {Matrise ZJ8:2} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Areal: (ZJ8, y2.3) 
Beskrivelse (ZJ8, y2.4) 
Kvalitet: (ZJ8, y2.5) 
Vanskelig tilgjengelig sted (ZJ8, y2.7) 
Miljøkrav: (ZJ8, y2.8) 
Andre krav: (ZJ8, y2.9) Ja   Nei   

ZJ8.33x-x 
EKSTRAORDINÆRT RENHOLD – RUND SUM 
Rund sum per gang [RS] 
Ekstraordinært renhold: {Matrise ZJ8.3:1} 
Bygningstype: {Matrise ZJ8:1} 
Romfunksjon: {Matrise ZJ8:2} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Areal: (ZJ8, y2.3) 
Beskrivelse (ZJ8, y2.4) 
Kvalitet: (ZJ8, y2.5) 
Vanskelig tilgjengelig sted (ZJ8, y2.7) 
Miljøkrav: (ZJ8, y2.8) 
Andre krav: (ZJ8, y2.9) Ja   Nei   

y2) For utfylling av postgrunnlag 
y2.1) Relevante regler i NS 3420-1, punkt 4, y), samt NS 3420-1, tillegg A, skal følges. 
y2.2) Postgrunnlaget skal fylles ut med siffer og tekst fra angitte matriser. 
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Matrise ZJ8.3:1 

Siffer i 
koden 

Ekstraordinært renhold 

00 Uspesifisert 

11 Byggrenhold 

14 Vindu innendørs 

21 Vindu utendørs 

22 Flytterenhold 

31 Klisterfjerning 

32 Magnesiumfjerning 

33 Graffitifjerning 

99 Annet ekstraordinært renhold – må 
spesifiseres 

 

ZJ8.4 Rengjøringsrelaterte oppgaver innendørs og utendørs 

 Henvisning: 
For tømming og rydding av avfall i uteanlegg, se ZK8.6. 

a) Omfang og prisgrunnlag 
a1) Omfatter rengjøringsrelaterte oppgaver. 
EKSEMPEL Tømming av avfallsbøtter og papirkurver, sanitærtjenester, etterfylling av toalettpapir, 
håndklær, håndsåpe, betjening av smussabsorberende soner, skifte av matter. 

a2) Pris for tømming av avfall inkluderer plukking av avfall som ligger i tilknytning til beholderen 
(inntil en radius på 2 m). 
a3) Pris inkluderer transport til kundens samlebeholder. 
a4) Pris oppgis per år om ikke annet er oppgitt. 

y) Spesifikasjon 

y1) Postgrunnlag 
ZJ8.41x 
RENGJØRINGSRELATERTE OPPGAVER – AREAL 
Areal [m2] 
Tjeneste: {Matrise ZJ8.4:1} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Areal: (ZJ8, y2.3) 
Beskrivelse: (ZJ8, y2.4) 
Kvalitet: (ZJ8, y2.5) 
Vanskelig tilgjengelig sted: (ZJ8, y2.7) 
Miljøkrav: (ZJ8, y2.8) 
Andre krav: (ZJ8, y2.9) Ja   Nei   
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ZJ8.42x 
RENGJØRINGSRELATERTE OPPGAVER – ANTALL 
Antall [stk] 
Tjeneste: {Matrise ZJ8.4:1} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Areal: (ZJ8, y2.3) 
Beskrivelse: (ZJ8, y2.4) 
Kvalitet: (ZJ8, y2.5) 
Vanskelig tilgjengelig sted: (ZJ8, y2.7) 
Miljøkrav: (ZJ8, y2.8) 
Andre krav: (ZJ8, y2.9) Ja   Nei   

ZJ8.43x 
RENGJØRINGSRELATERTE OPPGAVER – RUND SUM 
Rund sum [RS] 
Tjeneste: {Matrise ZJ8.4:1} 
Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) 
Areal: (ZJ8, y2.3) 
Beskrivelse: (ZJ8, y2.4) 
Kvalitet: (ZJ8, y2.5) 
Vanskelig tilgjengelig sted: (ZJ8, y2.7) 
Miljøkrav: (ZJ8, y2.8) 
Andre krav: (ZJ8, y2.9) Ja   Nei   

y2) For utfylling av postgrunnlag 
y2.1) Relevante regler i NS 3420-1, punkt 4, y), samt NS 3420-1, tillegg A, skal følges. 
y2.2) Postgrunnlaget skal fylles ut med siffer og tekst fra angitt matrise. 

Matrise ZJ8.4:1 

Siffer i 
koden 

Tjenester 

00 Valgfritt eller uspesifisert 

11 Rydding av avfall 

12 Fjerning av tape og taperester 

21 Tømming av beholder for avfall 

22 Tømming av beholder for papir 

23 Tømming av beholder for plast 

25 Tømming av beholder for organisk avfall 

29 Tømming av beholder for spesialavfall 

31 Etterfylling av forbruksartikler 

32 Skifte av matter 

41 Renhold og påfylling av kaffemaskin 

51 Påfyll av forbruksartikler på toalett 

99 Andre tjenester – må spesifiseres 
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Tillegg A (informativt) 
Endringer i kodestrukturen 

Tabell A.1 – Forholdet mellom gammel og ny kodestruktur 

Gammel 
kode 

Gammel - Tekst Ny kode Ny - Tekst Merknad 

  ZJ4.4 Drift og vedlikehold av 
innendørs idrettsanlegg 

 

  ZJ4.41 Drift og vedlikehold av 
idrettshall 

 

  ZJ4.411 Drift og vedlikehold av 
idrettshall – komplett 

 

  ZJ4.412 Drift og vedlikehold av 
idrettsdekke 

 

  ZJ4.413 Drift og vedlikehold av gulv  

  ZJ4.414 Drift og vedlikehold av vegg  

  ZJ4.415 Drift og vedlikehold av 
himling 

 

  ZJ4.42 Drift og vedlikehold av 
idrettsutstyr 

 

  ZJ4.421 Drift og vedlikehold av 
fastmontert idrettsutstyr 

 

  ZJ4.422 Drift og vedlikehold av løst 
idrettsutstyr 

 

  ZJ4.43 Drift og vedlikehold av 
tribuner – innendørs 

 

  ZJ4.44 Drift og vedlikehold av bade- 
og svømmeanlegg 

 

  ZJ4.45 Drift og vedlikehold av 
kunstisflate – innendørs 

 

  ZJ8 Renhold av bygg  

  ZJ8.1 Regelmessig renhold av bygg  

  ZJ8.12 Regelmessig renhold 
innendørs 

 

  ZJ8.2 Periodisk renhold av bygg 
(planlagte hendelser) 

 

  ZJ8.3 Ekstraordinært renhold 
innendørs og utendørs 

 

  ZJ8.4 Rengjøringsrelaterte 
oppgaver innendørs og 
utendørs 
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Litteratur 
For dokumenter som det er gjort normative referanser til i teksten, se punkt 2 Normative 
referanser. 

Standard 
 
NS 3456, Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) for byggverk 
NS-EN 12232:2003, Idrettsdekker – Bestemmelse av filtlagtykkelse i naturgrasdekker 

Lover og forskrifter 
Forskrift 13. juni 1996 nr. 592 for badeanlegg, bassengbad og badstu med videre (bassengforskriften) 
Forskrift 8. juni 2009 nr 602 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og 
anlegg som benyttes ved håndteringen trådte i kraft 8. juni 2009 
Forskrift 25. april 2003 nr. 486 om miljørettet helsevern kap.3a – Krav om å hindre spredning av 
Legionella via aerosol 
Veiledning REN til forskrift om krav til byggverk (TEK) 3. utgave, § 9-41 Utførelse av kuldeanlegg og 
varmepumper. 
Taubanetilsynets regelverk (http://www.sjt.no/no/Taubanetilsynet/Regelverk/) 

Annen litteratur 
Publikasjoner fra Kulturdepartementet med flere, Publikasjoner om idrettsanlegg – Planlegging, bygging 
og drift av anlegg for idrett og fysisk aktivitet (https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-
frivillighet/innsiktsartikler/idrett/publikasjoner-om-idrettsanlegg/id86915/): 

Alpinanlegg – Planlegging, bygging og drift, veileder fra Kulturdepartementet/Norges Skiforbund 
Bygging av sandbaneanlegg, veileder fra Kulturdepartementet/Norges Volleyforbund/Norges 
Håndballforbund 
Flerbrukshaller – Planlegging, bygging, drift og vedlikehold, veileder fra Kulturdepartementet 
Forvaltning, drift og vedlikehold av idrettsbygg, veileder fra Statsbygg/Kulturdeparementet 
Grusbaneboka, veileder fra Kulturdepartementet/Norges Fotballforbund 
Kunstgressboka, veileder fra Kulturdepartementet/Norges Fotballforbund 
Naturgressboka, veileder fra Kulturdepartementet/Norges Fotballforbund 
Snøproduksjon – Fra ide til virkelighet, veileder fra Kulturdepartementet/Norges Skiforbund 
Veileder Skianlegg – Langrenn og skiskyting, Kulturdepartementet/Norges Skiforbund/Norges 
skiskytterforbund 

Ansvar og sikkerhet i nedfarter, Anbefalte retningslinjer fra Alpinanleggenes landsforening (ALF),  
Retningslinjer for fresing av vegdekker, desember 1985, Vegdirektoratet 
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