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Om standarden

• Angir hvordan systemer og komponenter i bygninger skal fysisk merkes
• Tar utgangspunkt i Statsbygg sin TFM (PA 0802 TverrFaglig Merkesystem)
• Del 9 bygger videre på del 7 av NS 3457



Del 9 av NS 3457 og andre merkesystem

Del 9 kan benyttes som overordnet merkesystem i bygget, samtidig som andre 
standarder benyttes i avgrenset omfang

Andre standarder og normer relevant for merking:

• NS-EN ISO 3927, Metalliske pulvere, unntatt pulvere for hardmetaller - Bestemmelse av 
kompressibilitet i enakset sammenpressing

• IEC 62491, Industrial systems, installations and equipment and industrial products -
Labelling of cables and cores

• NEK EN IEC 81346, Industrielle systemer, installasjoner og utstyr og industrielle produkter 
- Struktureringsprinsipper og referansebetegnelser

• NEK EN 60445, Grunnleggende og sikkerhetsprinsipper for menneske-maskin 
grensesnitt, merking og identifikasjon - Identifikasjon av utstyrsklemmer, 
ledertermineringer og ledere

• NEK EN 60447, Grunnleggende og sikkerhetsmessige prinsipper for menneske-maskin 
grensesnitt, merking og identifikasjon - Manøvreringsprinsipper

• NEK EN 60073, Grunnleggende og sikkerhetsprinsipper for menneske-maskin 
grensesnitt, merking og identifisering - Prinsipper for koding av indikasjonsutstyr og 
aktuatorer

• NEK EN 61082-1, Elektroteknisk dokumentasjon - Del 1: Krav til utforming

• NS 811, Merking av gassflasker for industrielle gasser
• NS 813, Rørsystemer – Fargemerking for angivelse av innhold
• NS 832, Fargemerking av rørsystemer for industrielle gasser
• NS 3041, Skilting – Veiledning for plassering og detaljer
• NS 5575, Ventilasjonskanaler – Fargemerking
• NS 8340, Byggetegninger – Installasjoner – Tegnesymboler for vann-, varme-, 

sanitær- og ventilasjonsanlegg
• NEK 400, Elektriske lavspenningsinstallasjoner
• NEK 420, Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder
• NEK 700, Prosjektering og installasjon av kommunikasjonssystemer
• NS-EN 19, Industriventiler - Merking av metalliske ventiler
• NS-EN ISO 3864, Grafiske symboler - Sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilter
• NS-EN ISO 7396, Sentralgassanlegg for medisinske gasser
• NS-EN ISO 11197, Medisinske forsyningsenheter
• NEK-EN 60204, Maskinsikkerhet - Maskiners elektriske utrustning
• NS 3960, Brannalarmanlegg - Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold



Påstand: Forskyving av oppgaver

Større behov for komplett prosjektering som følge av;
• bruk av BIM og prosjektdatabase, og
• mer kompleks TFM-ID

 Tidligere kunne utførende selv genere TFM-ID innenfor en grov prosjektering



Tilbudsgrunnlaget til entreprenør

• Del 9 er ikke uttømmende. Det vil si at prosjektet kan ha merkebehov utover hva 
standarden ivaretar direkte

• Del 9 tar for seg et variert utvalg av systemer som viser prinsipper som lett også 
kan benyttes på andre systemer

• Prosjekter med normal kompleksitet burde kunne klare seg med henvisning til 
denne standarden



Figurer med eksempler 
på TFM-ID

Eksempler på typer av 
merkeskilt 



Krav til merkeskilt

• Materiale
• Størrelse og utforming
• Elektronisk merking



Automatikk og grensesnitt i VVS- og 
elektroanlegg
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Eksempler på 
systemtilknytning



Brukes på både nød- og reservestrøm

Fargekode, og term
(elkraft)



Stikkontakt



Angivelse av retning



Lysbryter i KNX

TFM-ID

Produsent/leverandørs merkebehov

Betjeningsanvisning



Automatsikring, jordfeilautomat og andre 
mindre komponenter i fordeling

TFM-ID: Undernummer (kurs) 03

I fordeling hvor det er flere komponenter i 
fordelingen som er tilknyttet samme 
undernummer (kursnummer)



Takk for meg
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