
CE-merket 
konstruksjonsvirke

Informasjon fra Norsk Trelastkontroll 



Hva innebærer  CE-merket?

-merket garanterer at konstruksjonsvirket 
tilfredsstiller de kravene myndighetene stiller, 
og at det fritt kan brukes i hele EU/EØS-området

-merket konstruksjonsvirke kommer fra en bedrift 
som har en sertifisert produksjonskontroll

-merket gir tilleggsverdi utover dette



To ganger årlig får medlemmene i Norsk
Trelastkontroll kontrollbesøk. 

Da gjøres følgende:

• Stikkprøvekontroll av ferdig sortert  NS -merket
konstruksjonsvirke

• Kontroll og kalibrering av
styrkesorteringsmaskiner

• Gjennomgang av internkontrollen ved bedriften

Hvilken tilleggsverdi gir
-merket?

Tørt Autoriserte sorterere

Rett Stikkprøvekontroll fra tredjepart

Fuktigheten i  NS -merket konstruksjonsvirke 
skal være under 20 % for å være tilpasset den
fuktigheten det vil ha i bruk. Dette gir mindre
deformasjoner og minimerer faren for råteangrep.

NS -merket konstruksjonsvirke har strengere krav
til deformasjoner. Dette gjør det enklere å bruke,
og gir mindre svinn.

Alle som sorterer  NS -merket last må gå opp til 
en prøve for å bevise at de kan sortere riktig. 
Alle bedrifter som produserer NS  -merket
konstruksjonsvirke må ha et visst antall
autoriserte sorterere.



Bedrifter som er medlem av Norsk Trelastkontroll
kan NS  -merke konstruksjonsvirke. 
Norsk Trelastkontroll ble opprettet i 1985 og er
en frivillig ordning. Formålet er å få en ensartet
og kontrollert sortering av konstruksjonsvirke.
Tilslutningen til ordningen er frivillig og åpen 
for alle bedrifter som sorterer konstruksjonsvirke.

Kontrollordningen er administrert av et råd på 
3 medlemmer, hvorav

• en er oppnevnt av Standard Norge 
• en av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)
• en av de deltagende bedrifter

Rådets sekretariat er Norsk Treteknisk Institutt.

Norsk Trelastkontroll
Tlf. +47 22 96 55 00
Faks +47 22 60 42 91
www.trelastkontrollen.no

Slik leser du merkingen

Tlf. +47 22 96 55 00
Faks +47 22 46 55 23
www.trefokus.no

Maskinelt sortert 

Viser at bedriften er sertifisert 
for NS-merking

Angir styrkeklasse etter NS-EN 338

Angir produsentens bedriftsnummer 
i Norsk Trelastkontroll

Viser at bedriften er sertifisert 
for CE-merking

Henviser til ytterligere informasjon 
om produktet på pakkelapp

Visuelt sortert
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