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Det er mye oppmerksomhet knyttet til vegkvalitet med bakgrunn 
i eksempler på telehivskadde veger. I tillegg til utførelse og kon-
troll er valg og dokumentasjon av materialer viktig for å sikre at 
sluttproduktet får den ønskede kvaliteten.

Vegmaterialer er standardisert. Det vil si at det finnes verktøy (stan-
darder) til bruk ved bestilling og levering av vegmaterialer, og som 
avtalegrunnlag mellom oppdragsgiver og leverandør. Når stan-
darder legges til grunn for arbeidet på denne måten, blir de svært 
sentrale når man skal gå inn og studere kvaliteten på ferdig veg.

Standarder følger forskrift om byggevarer
Produktstandarder for tilslag og asfalt er utviklet under den euro-
peiske byggevareforordningen. Forordningen er innarbeidet i for-
skrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk 
som ble gjort gjeldende fra 2014. Forskriften angir overordnede krav 
til alle typer byggevarer. Produktstandardene imøtekommer disse 
ved at de inneholder krav til

•	  kvalitets- og bestandighet til materialer ved angivelse av 
klasser og nivåer for ulike egenskaper

•	  dokumentasjon av miljøegenskaper 
•	  hvilke prøvingsmetoder som skal brukes ved dokumentasjon
•	  dokumentasjon av samsvar

Det innebærer at standardene kan brukes til å dokumentere at for-
skriftens krav til vegmaterialer er oppfylt. 

CE-merking
Det er et krav om at vegmaterialer skal CE-merkes. Dette gir deg 
samtidig også muligheter som

•	  tilgang til markedet
•	  et system for dokumentasjon av produkter

Det er produsentens ansvar å dokumentere kvalitet av produktet og 
byggherrens/bestillers ansvar å etterspørre dokumentasjon. Alle 
kravene som er knyttet til CE-merkingen står listet i tillegg ZA i 
standardene. Denne listen inneholder de egenskapene som ett eller 
flere land i Europa stiller krav til. Et nasjonalt tillegg viser hvilke 
egenskaper som norske myndigheter krever dokumentert for tilslag 
og asfalt.

Standardene for tilslag
Det finnes i alt åtte produktstandarder for tilslag avhengig av type 
bruk og disse bør du kjenne til:

CE-merking av vegmaterialer
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•	  NS-EN 12620:2002+A1:2008+NA:2009 Tilslag for betong
•	  NS-EN 13043:2002+NA:2008 Tilslag for bituminøse masser og 

overflatebehandlinger for veger, flyplasser og andre trafikk-
arealer

•	  NS-EN 13055-1: 2002+NA:2007 Lett tilslag - Del 1: Lett tilslag 
for betong, mørtel og injiseringsmasse

•	  NS-EN 13055-2: 2004 Lett tilslag - Del 2: Lett tilslag for bitu-
minøse masser og overflatebehandlinger og for ubunden og 
bunden bruk

•	  NS-EN 13139:2002 Tilslag for mørtel
•	  NS-EN 13242: 2002+A1:2007+NA:2009 Tilslag for mekanisk 

stabiliserte og hydraulisk stabiliserte materialer til bruk i bygg- 
og anleggsarbeid og vegbygging

•	  NS-EN 13383-1:2002 Vassbyggingsstein - Del 1: Spesifikasjoner 
- (innbefattet rettelsesblad AC:2004)

•	  NS-EN 13450:2002+NA:2009 Tilslag for jernbaneballast

I tillegg finnes det en standard for ubunde masser, NS-EN 13285 
Mekanisk stabiliserte masser - Spesifikasjoner, som fra 2016 vil bli 
grunnlag for CE-merking av masser der fraksjoner blandes. Denne 
standarden setter krav til både tilslag og gradering.

Hva skjer framover?
Det pågår revisjon av standardene for tilslag hvor følgende endringer 
gjøres:

•	  Standardene for betongtilslag, asfalttilslag, mørteltilslag og til-
slag til ubunden bruk samordnes ved at egenskaper og klasser 
blir like

•	  Krav til samsvarsvurdering skilles ut i en ny og egen standard, 
EN 16236 Samsvarsvurdering av tilslag

•	  Krav til subballast for jernbane inkluderes
•	  Det kommer konkrete krav til dokumentasjon av farlige stoffer 

med hensyn til hvilke elementer som skal deklareres og hvordan 
det skal gjøres

•	  Det kommer krav til hvordan bærekraft kan vurderes og doku-
menteres

Mer informasjon
Nye standarder for tilslag vil komme i 2017. Oppdatert informasjon 
om standarder for tilslag kan finnes på www.standard.no/snk-005. 
Du kan også kontakte prosjektleder Merete Holmen Murvold, 
mmu@standard.no.


