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Til sertifiserte armeringsverksteder klasse K5

SERTIFISERING AV ARMERINGSPRODUKTER
Kontrollrådet har gjennom flere år nå gitt tilbud om sertifisering av retting av kamstål fra kveil.
Dette har vært gjort med hjemmel i NS-EN 10080 som stiller krav til sertifisering av denne
retteprosessen.
I mange land har man også hatt en sertifisering av kappet og bøyd armering samt øvrige
sammensatte armeringsprodukter. Dette har Kontrollrådet til nå ikke tilbudt, men ved arbeidet
med den nye standarden for utførelse av betongarbeider, NS-EN 13670 med nasjonalt tillegg, har
det spesielt fra entreprenørsiden, fremkommet et ønske om at det etableres en sertifiseringsordning også for denne typen produkter.
Kontrollrådet har med bakgrunn i dette ønsket besluttet å tilby en slik frivillig sertifisering til
armeringsverkstedene. Basert på tilsvarende ordning blant annet i England og Sverige, har vi
revidert våre eksisterende våre retningslinjer klasse K – ”Bedriftens system for
produksjonskontroll (PKS)”, slik at disse nå også inkluderer denne type produkter. Et forslag til
reviderte retningslinjer ble sendt ut på høring høsten 2010 og etter noen endringer basert på
høringen, ble de vedtatt av Kontrollrådets styre. Den delen som gjelder spesielt for armeringsprodukter, finnes i Tillegg A.2 i vedlagte ”Bedriftens system for produksjonskontroll (PKS)” –
Mars 2009, Rev. oktober 2010 (Rev. 1).
Armeringsverksteder som ønsker slik frivillig sertifisering av armeringsprodukter iht. vedlagte
bestemmelser, bes søke oss skriftlig om dette. Armeringsverksteder som allerede er sertifisert av
oss for retting av kamstål fra kveil, kan anvende kun førstesiden av vårt standard søknadsskjema.
Øvrige bedrifter som ikke er sertifisert av oss, bes benytte søknadsskjemaet i sin helhet.
Selve retningslinjene finnes også på vår hjemmeside www.kontrollbetong.no under Dokumenter i
Innholdsoversikten, sammen med søknadsskjemaet.
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