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Til sertifiserte produsenter klasse D

REVIDERT STANDARD NS-EN 13369
Med dette rundskrivet ønsker vi å informere om at standarden NS-EN 13369 – Allmenne
regler for prefabrikkerte betongprodukter ble utgitt som ny revidert standard i 2018.
Som for tidligere utgaver så er heller ikke denne en harmonisert standard, men har en del
grunnregler knyttet til generelle krav innen produksjon av betongelementer, krav som den
enkelte produktstandard viser til og som skal legges til grunn i forbindelse med
produktsertifisering iht. relevant produktstandard.
Dessverre har det europeiske systemet valgt å vise til en konkret utgave av EN 13369 i den
enkelte produktstandard og for tiden vises det til EN 13369:2004/AC:2007 eller 13369:2013
avhengig av produktstandard. Iht. informasjon som Kontrollrådet har mottatt fra CEN vil alle
produktstandardene nå bli oppdatert og vise til 13369:2018. Men når reviderte
produktstandarder vil foreligge er uvisst.
For å unngå en situasjon fremover hvor en kan finne produktstandarder som enten viser til
2004, 2013 eller 2018 utgaven av EN 13369 har Kontrollrådet valgt at NS-EN 13369:2018 fra
og med 01.01.2019 skal legges til grunn innen alle våre revisjoner innen klasse D.
Når det gjelder de endringer som er gjort, så har Kontrollrådet gjennomført en analyse av
dette og man vil på vår hjemmeside www.kontrollbetong.no finne en oversikt over de
endringer som gjelder mellom 2004 og 2018 utgaven av standarden. Som en vil se så er det få
endringer som er av en slik karakter at det medfører noe særlig ekstra arbeid for å oppdatere
og tilpasse produksjonskontrollsystemet (PKS), og av den grunn har Kontrollrådet valgt en
rask implementering av standarden.
For den enkelte bedrift vil dette medføre følgende når det gjelder sertifiseringsstatus:
 Sertifikater utstedt med tanke på CE merking
Her vil Kontrollrådet under sin revisjon i 2019 gjennomgå de endrede eller nye krav
for å sikre at den enkelte bedrift opererer iht. et produksjonskontrollsystem (PKS) i
overensstemmelse med NS-EN 13369:2018. Medfører ingen endring i sertifiseringsstatus såfremt NS-EN 13369 er implementert.
 Sertifikat for spesialelementer
Som for a) når det gjelder revisjon. Når det kan dokumenteres at man opererer iht. et
PKS som er i overensstemmelse med NS-EN 13369:2018, vil bedriftens sertifiseringsstatus endres til at man produserer spesialelementer som er i overensstemmelse med
NS-EN 13369:2018.
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Avslutningsvis nevnes de vesentligste endringene som har betydningen for bedriftenes PKS,
men for å få et totalt bilde for den enkelte bedrift må standarden gjennomgås.
 Pkt. 4.3.8.3:
Nytt krav hvor elementets vekt skal deklareres hvis nødvendig. Nødvendig for
transport, og må med andre ord fremkomme på produksjonsunderlaget.
 Pkt. 5.2:
Litt skjerpende krav vedrørende omfanget av dimensjonsmåling av lange eller brede
elementer.
 Pkt.6.3.2:
Det åpnes nå for at det kan settes varierende krav til kompetanse avhengig av variable
funksjoner. Har ingen betydning for kravet til kompetanse iht. NS-EN 206.
 Pkt. 6.3.8.1:
Åpner for å bruke en kortere samsvarsperiode enn det NS-EN 206 legger opp til.
 Pkt. 6.3.8.3:
Krever nå at samsvarskontroll skal gjennomføres for andre egenskaper enn
trykkfasthet iht. kravene gitt under punkt 8.2.3 i NS-EN 206.
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