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1 Formål 
Formålet med prosedyren er å sikre at egenkontroll av konstruksjonstrevirke 
gjennomføres entydig og korrekt. 

2 Omfang 
Prosedyren omfatter alle aktiviteter vedrørende egenkontroll av 
konstruksjonstrevirke. 

3 Målgruppe 
• Bedrifter 

• Kontrollører 

4 Beskrivelse 

4.1 Generelt 

En kontinuerlig egenkontroll av produsert konstruksjonsvirke er nødvendig for at 
bedriften skal opprettholde en korrekt sortering av konstruksjonsvirke ved 
bedriften. Hver bedrift skal etablere en egenkontroll av konstruksjonsvirke. 

4.2 Ansvarlig for egenkontroll 

En systematisk egenkontroll forutsetter at en bestemt person har ansvaret for at 
det tas regelmessig egenkontroller av trelasten. Personen skal ha nødvendig 
sorteringsopplæring og være autorisert sorterer. Egenkontrollen bør gjennomføres 
med deltakelse fra en eller flere sorterere slik at man opprettholder entydig 
sorteringspraksis. 



Norsk Trelastkontroll - sekretariat Side 2 av 2 
 Dokument nr.: 

 

Krav til egenkontroll ved produksjon av 
konstruksjonsvirke 

NT 05 

Utgave: 3 Gyldig fra: 2010-11-19 Utarbeidet av: JHA Godkjent av: JB  

 

 NT-05 Krav til egenkontroll ved produksjon av konstruksjonsvirke 

4.3 Gjennomføring av egenkontroll 

Det tas ut minst 1 pakke. Pakken tas ut tilfeldig, men det skal alterneres bevisst 
mellom aktuelle dimensjoner og også mellom de sorterere som opererer, slik at 
kontrollen over en tidsperiode blir representativ for all sortering. 
Det kontrolleres gjennom 50 enheter fra pakken. Registreringer føres inn i 
dokument NT 05-01 Egenkontroll - sortering av konstruksjonsvirke eller lignende 
skjemaer. Resultatene skal gi en oversikt over hvor mange enheter som ligger 
utenfor den klasse som er angitt. Det må klart fremgå hvor mange prosent som 
ligger dårligere enn forutsatt. I tillegg utføres dimensjonskontroll og 
fuktighetsmålinger som beskrevet i NT 06. 

4.4 Hyppighet av egenkontroll 

Hyppighet av egenkontroll kan deles inn i 3 trinn som følger: 

Trinn Kontrollhyppighet Antall år 

1 Ukentlig 1 

2 Hver 14. dag 1 

3 Månedlig > 

 
Hvis produsenten ikke produserer iht. kontrollhyppigheten skal det foretas 
kontroll ved hver produksjonsserie. 

Hvis produsenten blir ilagt ekstrakontroll skal den gå et trinn tilbake på 
kontrollhyppigheten. 

Henvisning 

NT 05-01 Egenkontroll - sortering av konstruksjonsvirke 
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