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… at man må ha tungen rett i munnen når man skal merke branndører



Standardene
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Produkter Standard Er standarden kunngjort i Official Journal

Ytterdører NS-EN 14351-1:2006+A2:2016 Ja, ble kunngjort for noen år siden. 

Sameksistensperioden vil være frem til 01.11.2019

Innvendige dører EN 14351-2:2019 Nei, er forsinket

Branndører NS-EN 16034:2014 Ja, ble kunngjort for noen år siden. 

Sameksistensperioden vil være frem til 01.11.2019



Ytterdører med brannmotstand

Krav til CE-marking og
ytelseserklæring

• NS-EN 14351-1:2006+A2:2016 
Vinduer og dører –
Produktstandard, egenskaper – Del 
1: Vinduer og ytterdører

• NS-EN 16034:2014 Inngangsdører, 
porter og vinduer som kan åpnes –
Produktstandard, 
ytelsesegenskaper –
Brannmotstands- og/eller
røyktetthetsegenskaper
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dokumentasjonskrav



Merket
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- synlig, leselig og uutslettelig

• Identifikasjonsnummer til det tekniske kontrollorgan, 

• Produsentens navn og adresse

• De to siste sifrene i årstallet CE-merkingen først ble 
gjort

• Ytelseserklæringens referansenr.

• Henvisning til den harmoniserte tekniske 
spesifikasjonen, 

• Produktnavnet

• Tilsiktet bruk som fastsatt i den harmoniserte 
tekniske spesifikasjonen

• Byggevarens vesentlige egenskaper 



Sitat dibk: 
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Fordeler med CE-merking
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• Krav til at alle tester etter samme
standard

• Ikke mye ekstra arbeid for de som
allerede P-merker dørene

• Kun seriøse produsenter kan levere



Innerdører

Tekniske spesifikasjoner?

• Produsenten kan benytte en nasjonal standard (fra et land i EØS-området) eller en nasjonal godkjenning (fra et anerkjent 
organ som holder til i EØS-området).

Tredjepartsvurdering?

• Produsenten skal benytte de samme formene for tredjepartsvurdering som for CE-merkede byggevarer (jf. DOK-
forskriften § 12).

Produktdokumentasjon?

• Det er ikke satt noe krav for malen for dokumentasjon og merking av ikke CE-merkede byggevarer. Det viktigste er at alle 
opplysninger som er påkrevd i henhold til DOK-forskriften § 13 er med. 
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Dokumentasjon og merking



Mal for merking av ikke-CE-merkede byggevarer
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DiBK



Lås og beslag
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Fra GFs veileder
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Oppsummering
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Følg reglene og skap tryggere omgivelser for barn..
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..og voksne! 
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