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● Revidert standard skal erstatte EN 14023:2010 som er utdatert på CE-merking etter CPR

● CEN TC 336 startet revisjonen i 2016. 

● Utkast på europeisk høring (National Enquiry) i 2020

– 211 kommentarer er behandlet av CEN TC 336 WG 1

● Inneholder informativt ZA-anneks tilpasset CPR (Construction Products Regulation eller EU 
forordning 305/2011)

● ZA-annekset grunnlag for CE-merking og deklarasjoner: AVCP og DoP

Utkast til avstemning - historikk



● EU-kommisjonen vil utarbeide egne regler for CE-merking og CPR-deklarasjoner. Uvisst hvordan de nye 
reglene vil se ut og når de trer i kraft (tidshorisont 5-10 år?)

● I dag deklarerer produsentene etter 2010-utgaven med regler for CPD (Byggevaredirektivet).  Må trolig 
fortsette med det noen år til.

● EU-lovverket låser produkttyper og prøvingsmetoder til datoen for innføring i lovverket (OJEU)

– Lite fleksibilitet for endringer i markedet og teknologi

– Nye produkter og forbedrede prøvingsmetoder og spesifikasjoner hemmes pga. CPR-regimet

Vanskeligheter 



● CEN TC336 ønsker å få med teknologisk utvikling i produktstandardene

● Ny EN 14023 klargjøres til formell avstemning i vinter

– Må vedtas formelt av CEN TC 336 ila november

– Kapittelet om CE-merking blir neppe godtatt av EU-Kommisjonen

Dilemmaet for CEN TC 336



1. DSR-prøving (Dynamisk skjærreometer) for deklarering av viskoelastiske egenskaper (flyt og deformasjon, 
temperaturfølsomhet og aldringsbestandighet av disse)

2. Lavtemperaturegenskaper dokumenteres med Bending Beam Rheometer (BBR) etter langtidsaldring (PAV). 
Krav til Fraass’ bruddpunkt utgår.

3. Flere klasser med krav for kohesjon (Kraftduktilitet)

4. Produsentens deklarerte verdi (DV); DV-er regnes som «typiske» måleverdier og har ikke til hensikt å være 
grenseverdier

● Standarden er fortsatt en rammespesifikasjon der PMB-graden bestemmes av penetrasjon og 
mykningspunkt:
– Eks. PMB 40/100-75 eller PMB 40/100-60 osv.

– Kan sette sammen andre egenskaper på samme måte fra valgte klasser f.eks. kohesjonsverdi og test 
temperatur

Litt om innholdet i ny PMB-standard
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Ny håndbok N200 Vegbygging er utgitt på
https://www.vegvesen.no/ :

– Håndbøker | Statens vegvesen

Digital versjon
Kan også laste ned pdf-fil

Til slutt

Takk for oppmerksomheten!


