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Hvilke styrkeparametere er 
viktige?

• Det er avhengig av hva vi skal benytte trevirket til.
• Sammenlignet med mange andre materialer har trevirket 

høy styrke i forhold til egenvekt
• Det er store variasjoner og ikke fullstendig forklaringsgrad 

(f.eks densitet og årringbredde)
• Skille mellom ”rent” trevirke (små feilfrie prøver) og 

bruksdimensjoner



Små feilfrie prøver

• Trevirke med rette hele normale fibrer er et meget sterkt 
materiale 



Små, feilfrie prøver



Styrkeklasser bruksdimensjoner

• Hvis du styrkesorterer trevirke er kravet til klassene 
standardisert.

• C-klasser (konstruksjonsvirke) og T-klasser (limtrelameller)
• For C-klasser er bøyefasthet, elastisitetsmodul (stivhet) og 

densitet viktig
• For T-klasser er strekkfasthet, strek-e-modul og densitet 

viktig.



Styrkeklassene er definert i NS-
EN 338:2016



C- klasser konstruksjonsvirke



T-klasser limtrelameller



Hvilke produkter trenger 
styrkeklasse?

• Bjelker
• Takstoler
• Limtre
• Massivtre



Hva påvirker styrke og stivhet

• Kvist
• Sprekker
• Tennarved (Trykkved)
• Årringbredde og densitet
• Deformasjoner
• Råte
• Fiberhelling
• Skader



Vi må sortere på egenskaper for 
at klassifisere styrken

• Bøyefasthet



Det starter i skogen



Kvist

• Kvisten størrelse 
og hvor lenge den sitter 
på er avgjørende

• Styrkemessig ønsker vi lite 
og små kvister



Kvist

• Alle kvister starter i treets marg 
• Jo større avstanden er fra marg desto større er kvisten. 

For hver årring som treet vokser vil også kvisten vokse 
med en årring.



Toppbrudd



Tennar

• Tennar er reaksjonsved (trykkved) som treet anlegger når 
det utsettes for en belastning. F.eks trær som står i 
hellende terreng. På trykksiden av træet dannes 
tennarved.

• Tennarveden dannes på trykksiden i stammen, dvs. på 
nedsiden av hellende stammer. Tennarved dannes også 
på undersiden av kvister.

• Tennarved er korte fibrer med stor celleveggandel og høy 
densitet 

• Vanskelig å bruke og virket vrir seg ved tørking



Tennar



Densitet – viktig egenskap

Avhengig av trefuktighet

• Rådensitet

• Tørrdensitet

• Basisdensitet

• Densitet ved gitt
trefuktighet
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Densitet
• Densitet og celleveggandel
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Årringbredde og densitet - gran



Råte, brent og blåved 

• Alle er soppangrepp
• Blåved:

• Misfargingen skyldes angrep av en sopp som eter opp membranene i 
porene. Dermed går vannet raskere i blåved enn i annen ved. Slik ved 
råtner også fortere, men er raskere å impregnere. Blåved oppstår 
særlig i nyfelt tømmer og nysagd trevirke av gran og furu som blir 
lagret fuktig. Fargen er vanligvis mørk gråblå, men kan også være 
gråsvart, brun, rød, gul og grønn. Veden kalles da ofte «fargeskadet 
virke». Blåved påvirker lite styrken i treet, men angrepet trevirke passer 
ikke all slags bruk og representerer derfor et verditap.  



Blåved



Brent og råte

• Brent er en begynnende råte som kommer på lagret 
tømmer og beveger seg innover i virket.

• Vanlig råte er som oftest oppstått på stående skog enten 
pga rotråte eller skader på stamme eller greiner

• Cellestrukturen er ødelagt og virket må vrakes



Brent



Råte





Sertifisering og kontroll  

Standarlisering og merking

Konstruksjonsvirke 



NS- og CE-merke

• Mål for produksjonsenheten: 
1. Levere et produkt med merking og 

kvalitet som markedet (og 
myndigheten) krever

2. Oppfylle gjeldende forutsetninger 
for å kunne merke 



Sertifisering og kontroll

• CE 
Får å kunne CE-merke må du 
oppfylle krav gitt i standard NS-EN 
14081 

• NS 
For å kunne NS-merke må du 
være medlem i Norsk 
Trelastkontroll og følge de regler 
som er gitt her

1. CE – Treteknisk er utpekt av 
DIBK (direktoratet for 
byggkvalitet) som 
sertifiseringsorgan. 
Treteknisk er utpekt som 
teknisk kontrollorgan for 
inspeksjon, prøving, kontroll 
og sertifisering for CE-
merking i henhold til 
Byggevareforordningen. 

2. NS – Merket eies av 
Standard Norge og 
forvaltes av Treteknisk. For å 
kunne benytte NS-merke på 
konstruksjonsvirke kreves 
det at man er medlem i 
Norsk Trelastkontroll 
Styres av et eget råd hvor 
medlemmene er Standard 
Norge, bedriftsrepresentant 
og representant fra RIF



Sertifisering og kontroll

• CE
CE-sertifisert i henhold til en 
Standard NS-EN 14081. Denne 
gjelder produksjon av C-klasser 
(konstruksjonsvirke) og T-klasser 
(Limtrelameller).

• NS
Medlemskap i Norsk Trelastkontroll 
gir  rett til å NS-merke 
konstruksjonsvirke. 



Sertifisering

• CE-merking (eller tilsvarende) er et 
myndighetskrav. Skal du bruke 
konstruksjonsvirke i bygg må 
egenskapene være dokumentert.

• CE-merking og ytelseserklæring er 
obligatorisk for alle byggevarer 
som er dekket av en harmonisert 
produktstandard.



Sertifisering

Harmonisert standard: 

Det finnes nå felles europeiske 
standarder for mesteparten av de 
byggevarene som selges i Norge. Dette 
er såkalte harmoniserte standarder til EUs 
byggevareforordning. Det innebærer at 
de kan brukes til å dokumentere at 
forordningens krav til varen er oppfylt. I 
Norge er disse kravene tatt inn i Forskrift 
om dokumentasjon av byggevarer.



CE-sertifisering

• CE-merket er produsentens måte å 
informere tilsynsmyndighetene om 
at de grunnleggende 
sikkerhetskrav er oppfylt. Det betyr 
at produsenten erklærer at disse 
kravene er ivaretatt, at produktet 
er sikkert og at dokumentasjon for 
dette er tilgjengelig.

• CE-merket sier ikke noe om 
kvalitetsaspekter ved produktet.



CE-sertifisering

• Produsent må følge retningslinjer i 
NS-EN 14081 (standard for 
styrkesortering av trelast)

• Sertifisert kvalitetssystem
• Ytelseserklæring tilgjengelig for kunder
• Machine installation check



CE-sertifisering

• Merket skal inneholde:
• M for maskinsortering
• Id-kode for produsent
• Styrkeklasse

• Følgedokumentasjon
• F.eks. på pakkelapp

Produsent ID og adresse Saga AS

1000 Sagby

Produksjonsår 2018

Beskrivelse av produktet Konstruksjonsvirke

Referansenummer til 
ytelseserklæring

For eksempel

021CDR2014-05-27

Standardnummer EN 14081-1:2016 / INSTA 142:2009

Treslagskode (gran/furu/gran og 
furu i blanning)

PCAB/PNSY/WPPA

Sorteringsverdier/ visuell 
standard

NNE Europe/ T2 INSTA 142

Brannmotstand D-s2-d0

Holdbarhet (gran/furu) 4/5

Sorteringsmåte Dry graded



CE-sertifisering

• Ytelseserklæring
• Beskrevet i standardens tillegg ZA
• Sammen med forsendelsen av 

varen eller på nett

Ytelseserklæring er et A4-dokument som inneholder 
strukturerte opplysninger om byggevaren. Gjennom 
ytelseserklæringen tar produsenten ansvar for at produktet 
oppfyller ytelsen som angitt i erklæringen. Ytelseserklæring skal 
være på norsk, svensk eller dansk. Den kan enten ledsage 
byggevaren i papirform, eller sendes elektronisk eller publiseres 
på produsentens nettside.



CE-sertifisering

• Direktoratet for byggkvalitet
pålegger kommunene å føre tilsyn: 

• I en toårsperiode fra 1. januar 2016 
skal kommunene prioritere tilsyn 
med produktdokumentasjon til 
byggevarer

• Ansvarlig foretak skal kunne vise at 
det er brukt byggevarer med 
tilstrekkelig 
produktdokumentasjon. 



Norsk Trelastkontroll 
Frivilling kontrollordning opprettet i 1985 av norske 
trelastprodusenter.
Sirka 50 medlemmer
Medlemskapet pålegger bedriftene ett eller to besøk i året 
avhengig av type sortering.
Kontrollerer konstruksjonsvirke. (Trelast til bærende formål)
Strengere enn minimumskravene fra sorteringsstandard –
produktkontroll + strengere kvalitetskrav!
Medlemmer kan NS merke lasten!



Norsk Trelastkontroll

• Grunnlaget er CE-sertifisering
• I tillegg:

• Produktkontroll 
• Kontroll av sorteringsmaskin
• Krav om autoriserte sorterere
• Strengere krav til sortering og fuktighet
• Spesifisert krav til egenkontroll
• Utløser rett til NS-merke som er et 

kvalitetsmerke



Produksjon etter NS-EN 14081 

Sertifisert kvalitetssystem

Produktkontroll, maskinkontroll,
autoriserte sorterere, strengere krav 

til fuktighet og deformasjoner

-merket 
konstruksjonsvirke

-merket 
konstruksjonsvirke

Produkter av konstruksjonsvirke

Sortert 
konstruksjonsvirke





Styrkesortering av 
konstruksjonsvirke

• Visuell styrkesortering benyttes i dag i svært liten grad
• Maskinsortering + visuell tilleggssortering
• Maskinen sorterer kun kvist, fiberhelling og årringbredde
• Resten må sorteres visuelt ved såkalt visuell tilleggssortering
• Visuell tilleggssortering:

• Sprekk, Toppbrudd og vre, Vankant, Brent og råte, Tennar, Skader, Føyrer, 
Insektskader, Vridninger og (gankvist)



Maskinene er ikke perfekte



GoldenEye 706, røntgen (Kvist og densitet) og 
egenfrekvens (lyd) (Microtec)

Viscan, egenfrekvens (lyd) (Microtec)

Ikke i Norge i dag:

Rosgrade, egenfrekvens (lyd) 

EScan, egenfrekvens (lyd) MTGbatch, egenfrekvens (lyd)Raute/Metriguard, bøyemaskin



Har vært i Norge:

Computermatic, bøyemaskin 

Tecmach



I Norge i dag:

Egenfrekvens (Lyd)

Egenfrekvens (Lyd) og densitet

Laserlys og (densitet)



Visuell tillegssortering

• Person
• FinScan (Kamera)
• RemaSawco (Kamera)
• Kamera - Veldig god på kvist, dimensjon og 

deformasjoner



FinScan Boardmaster



RemaSawco Boardscanner



Visuell tilleggssortering

• Trelastkontrollens krav til visuell 
tilleggssortering er strengere enn 
krav angitt i NS-EN 14081-1





Visuell tilleggssortering -
Trelastkontrollen

C30 C24 C18
Fiberhelling 1/10 1/8 1/6

Årringbredde
(innerste 25 mm måles 

ikke)
4 mm 6 mm 8 mm

Ringsprekk Godtas ikke Bredde 50 mm. Dybde 25 mm. Lengde 500 mm.

Tørkesprekk

Tillatt i opptil 1 m lengde, men høyst ¼ av 
lengden

Tillatt i opptil 1,5 m 
lengde, men høyst ½  

av lengden
Sprekker med dybde under halvparten av tykkelsen er tillatt.      

Sprekker kan ikke gå over kant. 
Sprekk, 

gjennomgående Tillatt i enden i en lengde lik virkesbredden, maks 150 mm

Toppbrudd og Vre 1/4 av plankebredde. 1/2 av plankebredden
Må ikke være nær kant

Vankant 1/3
Flatbøy 8 mm over 2 m

Kantkrok 5 mm over 2 m
Vindskjevhet 1 mm per 25 mm plankebredde over 2 m

Brent Godtas ikke
1/4 av bredden i 0,5 m 

lengde eller 1/8 av 
bredden i full lengde

Råte Ikke tillatt, unntatt i råtekvist

Tennar Ikke tillatt hvis formen på trelasten vil endres vesentlig. Ellers tillatt i 10 
% av tverrsnittarealet

Skade Godtas ikke 5 %
Trykkbrudd Ikke tillatt

Føyre
1/5 av bredden i 

lengde lik 2 ganger 
virkesbredde

1/5 av bredden i lengde lik 3 ganger 
virkesbredde

• Trelastkontrollen:
• Differensiering 

mellom C30 og 
C24 

• Strengere krav til 
deformasjoner

• Spesifikke krav til 
vre/ toppbrudd, 
årringbredde, 
fiberhelling, 
brent, tennar, 
skade, føyre

• De samme regler 
som du finner i  
INSTA 142



Når du kjøper 
konstruksjonsvirke

• Se etter / sjekk:
• Korrekt merking
• Følgedokumentasjon
• Ytelseserklæring



Merking



Riktig merking

Visuelt sortert

Maskinelt sortert

Remerket



Følgedokumentasjon

CE-streng på pakkelapp



Ytelseserklæring



Trefuktighet
u=trefuktighet i % 
Mv=vannets masse (vekt) i trevirket 
Mt=den tørre tresubstansens masse (vekt) i trevirket 



Måling av fuktighet og 
dimensjon – Standardisert 
metode

T1

T2

T3

30

30



Måling av trefuktighet – tørke-
veie
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Mv=vannets masse (vekt) i trevirket 
Mt=den tørre tresubstansens masse (vekt) i trevirket 



Måling av trefuktighet -
innstiksmåler
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B
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Krav til fuktighet
Standardens krav 
(NS-EN 14081)
Når sorteringen utføres 
skal trefuktigheten
maksimalt være 20 %

Trelastkontrollens krav

Det ferdige produkt skal ha en 
gjennomsnittlig trefuktighet på 14 – 20 %
(mål 17 %) 

Dvs.: CE-merking alene garanterer ikke trefuktighet i det ferdige produkt



Krav til dimensjon

Standardens krav 
(NS-EN 14081)

Ikke angitt krav 

Trelastkontrollens krav

Angitt i NS-EN 336:2016. 

Dvs.: CE-merking alene garanterer ikke dimensjonsnøyaktighet i det ferdige 
produkt



Kursing i sortering av 
konstruksjonsvirke?

• Treteknisk tilbyr dette





Mer informasjon på nett

• https://www.trelastkontrollen.no/
• http://www.treteknisk.no/
• https://dibk.no


