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Innledning og overordnet konsept

Dagligvarebransjen i Norge er gjennom Dagligvareleverandørenes forening (DLF) og 
Dagligvarehandelens Miljøforum (DMF) enige om standarder for merking og elektronisk 
informasjonsutveksling. Hensikten er følgende:
•  effektiv vareflyt fra produsent og fram til forbruker
•  sporbarhet gjennom verdikjeden (bl a Matloven og EU Regulation No.178/2002)

Kjernen i dette konseptet er merking av hver enkelt pall med unik SSCC-kode. Denne koden er 
hovednøkkelen i den elektroniske pakkseddelen og kobles til informasjon på linjenivå om hvilke GTIN 
som pallen består av, antall D-pak og batch/lot-nummer og eventuelt best-før-dato.

 
Effektivisering og sporing oppnås primært gjennom følgende tiltak:
• Synkronisering av produktinformasjoner mellom de ulike leddene i verdikjedene. Hensikten   
 er at alle aktørene skal sitte med korrekt og sammenfallende produktinformasjon om produktene.  
 Mellom leverandør og kjede benyttes EPD-basen for innhenting, kvalitetssikring og distribusjon av  
 produktinformasjoner. 
• Elektronisk handel mellom aktørene. Hensikten er å redusere manuelle operasjoner og redusere  
 ledetiden i verdikjeden. Leverandørene og kjedene ble på midten av 1990 tallet enige om en   
 felles standard – DEDIP2 – for de elektroniske handelsmeldingene som de utveksler seg i mellom.  
 De mest brukte DEDIP2-meldingene er ordre, ordrebekreftelse, pakkseddel og faktura. For full   
 dokumentasjon, se brukerprofil og eksempeldokument for DEDIP2 DESADV (elektronisk   
 pakkseddel) (kan lastes ned fra www.gs1.no).
• Standardisert merking av ytteremballasje. Hensikten er å bidra til raskere og mer    
 effektiv forsendelse, distribusjon og varemottak av produktene. Et felles merkingskonsept for   
 dagligvarebransjen ble introdusert på slutten av 1990-tallet og betegnes i dag som GS1-128. 
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Innledning og overordnet konsept

Beste praksis for vare- og informasjonsflyt mellom kjeder og leverandører i Dagligvarebransjen er 
følgende: 

Bestilling
Kjedene sender på vegne av sine butikker eller distribusjonslagre elektroniske bestillinger på produkter 
til leverandørene.

Ordrebekreftelse
Leverandørene mottar bestillingen og sjekker om de kan levere de spesifikke produktene i de bestilte 
kvantaene til ønsket tid. Informasjonen om leveringsdyktighet formidler leverandøren til kjedene i 
en elektronisk ordrebekreftelse. Ordrebekreftelsen er et viktig dokument for kjedene når det gjelder 
bestilling og planlegging av transport samt oppfølging ved leveringsavvik. 

Merking av pall
Når pallene bygges hos leverandør, får hver pall tildelt en unik SSCC-kode. For standardpaller vil dette 
skje i produksjonen. For blandingspaller vil vareplukk og bygging av pall i hovedsak være knyttet til en 
spesifikk kundeordre Når produktene skal pakkes og utekspederes fra leverandørens lager, må hver pall 
være merket med en unik SSCC (merkes med GS1-128). Salgs-/eksponeringspaller og kundepakkede 
paller er i tillegg til merking med SSCC på transportenheten også merket med SSCC på hver Salgs-/
eksponeringspall (1/2 paller og 1/3 paller).

Pakkseddel
Når plukking hos leverandør er utført, skal det sendes en elektronisk pakkseddel til kjeden. Den 
elektroniske pakkseddelen skal inneholde en komplett oversikt over produktene per pall som sendes. 
Denne type pakkseddel går under betegnelsen avansert pakkseddel eller DEDIP2 Pakkseddel nivå 3. 
Salgs-/eksponeringspall og kundepakkede paller skal i tillegg dokumenteres med pakkseddel nivå 4 
med SSCC-kode som en ”tilleggsinformasjon” for den aktuelle varelinjen i pakkseddelen.

Kombinasjonen av merkingskonseptet og avansert pakkseddel knytter den fysiske vareflyten sammen 
med informasjonsflyten i verdikjeden og gir en rekke fordeler. Leverandøren kan forsikre seg om at riktig 
vare sendes til riktig kunde, og man har sporbarhet på neste ledd i verdikjeden. For kjedesiden betyr 
avansert pakkseddel at man på et tidlig tidspunkt får en melding om innhold og tidspunkt for leveransen. 
Ved ex works leveranser skal pakkseddelen danne grunnlaget for aktuell transportinstruksjoner fra kjede 
til transportør før lasting av godset. Her vil således den unike kollimerkingen og transportmeldingene 
danne den tilsvarende koplingen mellom fysisk vareflyt og informasjonsflyt hos transportør. 

Ved mottak av elektronisk pakkseddel kan kjedene forberede og planlegge varemottaket. I varemottaket 
gjør man vha skanning av pallene og knytning mot avansert pakkseddel en rask og effektiv kontroll av 
de innkomne produktene. Eventuelle feil avdekkes raskt. Man får oppdatert korrekt lagerbeholdning. 
Avansert pakkseddel gir også muligheter for en raskere og sikrere fakturakontroll. I tillegg muliggjør 
unik kollimerking og avansert pakkseddel enklere håndtering i automatlagre. 
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Innledning og overordnet konsept

Avansert pakkseddel og felles merkingskonsept har også som mål å effektivisere videre behandling og 
distribusjon av produktene fra kjedenes distribusjonslagre og ut til butikk og kunde. Dette sikrer også 
bedre sporbarhet i verdikjeden.

For å sikre rasjonell vare- og informasjonsflyt i distribusjonskjeden anbefaler vi en enhetlig merking 
av D-pak og paller. Dette forenkler både merkingen hos produsent/leverandør, forsendelse ved 
transportør/speditør og varemottak hos grossist/butikk. Vi gjør oppmerksom på at dersom andre typer 
transportenheter enn paller sendes, gjelder de samme regler for merking som er beskrevet i dette 
dokumentet.

Fisk og fiskevarer
STAND har vedtatt at det henvises til Norsk Standard NS9405:2014 ”Fisk og fiskevarer. Krav til merking 
av distribusjonsenheter og paller ved omsetning av fisk og fiskevarer” for varer som faller inn under 
denne kategorien.

Denne kan bestilles hos Standard Norge. Den er utgitt på norsk, engelsk og fransk.
For linker, se Vedlegg 2 Referanser.

I oppstillingen under har vi satt opp retningslinjer for de informasjonene som skal merkes:

• Kapittel 1 omhandler beskrivelse for merking av D-pak.

• Kapittel 2 og 3 omhandler beskrivelse for merking av pall, dvs. Standardpall, Blandingspall, Salgs-/ 
 eksponeringspall og Kundepakket pall med både produkt- og transportinformasjon.

• Kapittel 4 omhandler praktiske retningslinjer for merking av pall.

• I vedlegg 1 finnes alle eksempler på etiketter og hva som skal merkes.

• I vedlegg 2 finnes en referanseliste.

• I vedlegg 3 finnes endringer i forhold til forrige versjon.
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I dette punktet spesifiseres aktuelle produktinformasjoner for merking 
av D-pak. På D-pak skal det utelukkende merkes produktinformasjoner. 
Mengden produktinformasjoner avhenger av type produkt. Se eksempel 
på GS1 Produktetikett for D-pak i vedlegg 1, figur 1.2. Legg merke til at 
også samlekartonger merkes som D-pak

1.1. GTIN - Global Trade Item Number    
GTIN – Global Trade Item Number er en samlebetegnelse på GS1s ulike 
nummersystemer for artikkelidentifisering. Dette omfatter GTIN-8 (8 
siffer), GTIN-12 (12 siffer), GTIN-13 (13 siffer) og GTIN-14 (14 siffer).

Alle D-pak skal ha et eget GTIN. For D-pak med variabel vekt skal GTIN-14 med et innledende 9-tall 
benyttes. For øvrige produkter anbefales GTIN-13.

1.2. Varetekst
Produktets varetekst skal komme i klartekst på D-pakkens produktetikett. Varetekst skal baseres på 
varetekst i EPD-basen som består av produktnavn, egenskaper og varemerketekst. Varetekstene som 
merkes på D-pak skal stemme overens med varetekstene i pakkseddelen og fakturaen. Varetekst bør 
også inneholde pakningsbeskrivelse: f. eks. Kaffe 12 x 500gr.

1.3. Ytterligere produktinformasjon
Aktuell tilleggsinformasjon er:

Leverandørens artikkelnummer kan merkes i klartekst. 

Navn på merkeeier skal framgå i klartekst enten på etiketten eller emballasjen.

Batch eller lot nr. (GS1-128 AI 10) skal benyttes. Dette er et nummer som genereres av  
produsent og som brukes for å oppnå full sporbarhet for produktet i distribusjonskjeden, dvs. fra  
produsent og ut i butikk.

Best før dato 1) (GS1-128 AI 15) skal merkes for alle D-pak som har «Best før dato» påført 
forbrukerpakningene. 

Netto vekt (GS1-128 AI 3103) skal merkes for D-pak med variabel vekt. Med netto vekt menes vekt av 
produkt eksklusiv emballasje (den samme vekten som blir fakturert).

  Se oversikt på hva som skal merkes i Tabell 1.1 i Vedlegg 1

1) Alternativt kan siste forbruksdato GS1-128 AI 17 benyttes til holdbarhetsmerking.

1. D-pak
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D-pak

1.4. Praktiske retningslinjer knyttet til merking av D-pak

1.4.1. Type strekkodesymbol
Ved strekkodemerking av D-pak skal GS1-128 benyttes, under henvisning til krav til sporbarhet.

1.4.2. Ulike opplysninger
Samme opplysning (AI) skal kun forekomme én gang pr. etikett. 

1.4.3. Kvalitet, størrelse og utforming av etikettene
Siden form og størrelse på D-pak er sterkt varierende, vil også størrelse og utforming av etikett kunne 
variere.

Det er et krav at kvaliteten på GS1-128 strekkoder minimum oppfyller utskriftskvalitet med ”Grade C” 
iflg. standard ISO/IEC 15416. Det er en forutsetning at etikettene er lesbare i alle ledd. For å oppnå 
”Grade C” ved avlesning anbefales ”Grade B” eller bedre ved trykking. Kvalitet på etiketter og 
strekkoder kan verifiseres hos GS1 Norway.
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D-pak
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1.4.4. Plassering av etiketter på D-pak
Det anbefales merking av D-pak på to sider. I de tilfeller hvor merking bare 
kan foretas på en side skal etiketten på D-pak være orientert mot samme 
side som en av de to palletikettene er plassert
(konsekvent orientering).

• Når all D-pak ligger samme vei, vil D-pak etiketten være orientert 
 mot den ene palle-etiketten (enten kort eller langside). 

•  Ved D-pak stablet i forband vil D-pak etikett kunne legges mot 
 pallens to etiketter. Det vil si både kort og langside.

1.4.5. Strekkoder
Følgende anbefalinger gjelder her for GS1-128 strekkodesymboler: 
• Orienteringen av strekkoden skal være slik at strekene er loddrette 
(stakitt). 
• Størrelsesfaktor ligger i intervallet 25 til 94 % av nominell størrelse.
• Minimum høyde på strekkoden er 13 mm.
• Minimum 5 mm høyde på klartekst.
• Plassering av strekkoden skal være slik at bunn av strekkoden er 
 ca 32 millimeter fra bunnflaten på D-pak.
• Strekkodesymbolet, inkludert lysmarger, skal være minst 19 millimeter  
 fra en vertikal kant for å unngå skade på etiketten. 
• Dersom D-pak er mindre enn 50 mm høy, skal strekkoden plasseres så  
 høyt som mulig og informasjon i klartekst kan plasseres til venstre for  
 selve strekkoden
 
   Se eksempel på etikett i Figur 1.2 i Vedlegg 1

1.4.6: Fisk og fiskevarer
STAND har vedtatt at det henvises til Norsk Standard NS9405:2014 ”Fisk og 
fiskevarer. Krav til merking av distribusjonsenheter og paller ved omsetning 
av fisk og fiskevarer” for varer som faller inn under denne kategorien.

Denne kan bestilles hos Standard Norge. Den er utgitt på norsk, engelsk og 
fransk. Se referanseliste for linker.

   Eksempler på etiketter finnes i tillegg A i NS9405:2014

Plassering av strekkode-symboler på D-pak

Plassering av strekkodesymboler 
på D-pak under 50 mm



2.1. Fire typer paller
I denne spesifikasjonen skiller vi mellom fire ulike typer paller avhengig av enhetens innhold.

2.1.1 Standardpall
Pall som inneholder samme produkt (samme GTIN) med fast antall D-pak og hvor merking av entydig 
produktinformasjon på pallen er mulig. 
Det finnes to ulike typer Standardpall:

• Standardpall med høyde 120 cm
• Standardpall med høyde 60 cm (Lavpall)

Et produkt kan bare pakkes på en type Standardpall, enten 120 cm eller 60 cm høyde. 
              
Lavpall benyttes for lavfrekvente produkter og produkter med kort holdbarhet.            
    

Det anbefales at Standardpall bare skal inneholde D-pak med samme batch/lot nr. og holdbarhetsdato. 
For flere detaljer rundt batch/lot nr., se pkt. 2.6. 

Standardpall merkes både med produkt- og transportinformasjoner. Siden produktinformasjon og 
transportinformasjon som regel er kjent på ulike tidspunkter, er den praktiske løsningen å merke 
enheten med to ulike etiketter:
1. Etikett med produktinformasjon (inkl. SSCC-kode)
2. Etikett med transportinformasjon

For Standardpall benyttes DEDIP2 DESADV (elektronisk pakkseddel) nivå 3.

  Se oversikt på hva som skal merkes i Tabell 1.3 og 1.5 i Vedlegg 1
  
  Se eksempler på etiketter i Figur 1.4 og 1.6 i Vedlegg 1

2. Pall
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2.1.2 Salgs-/eksponeringspall
Enhet som er en D-pak og inneholder et fast antall F-pak, beregnet for eksponering ute i butikk. 
Dette kan være 1/1-pall, 1/2-pall eller 1/3-pall. Hver Salgs-/eksponeringspall har en egen lastbærer. 
1/2-pall og 1/3-pall bygges opp på en slavepall som videre utgjør en 
transportenhet. Avvik fra dette må avtales bilateralt mellom partene. 
Eksempelvis kan man for en del 1/2-paller med god stabilitet plaste 
sammen 1/2-pallene og dermed utelate slavepallen og få plass til flere 
varer på pallen. For Salgs-/eksponeringspaller merkes SSCC på to nivåer. 
På laveste nivå merkes Produktetiketten for Salgs-/eksponeringspall som 
D-pak med tillegg av SSCC. Produktetiketten merkes på hver Salgs-/
eksponeringspall. For hele pallen merkes Standard transportetikett for 
Dagligvare. Dersom Salgs-/eksponeringspall er 1/1-pall merkes denne 
som en Standardpall. 

Merking av Salgs-/eksponeringspaller  gir økt sporbarhet i verdikjeden

For Salgs-/eksponeringspall benyttes DEDIP2 DESADV (elektronisk 
pakkseddel) nivå 4.

  Se oversikt på hva som skal merkes i Tabell 1.5 og 1.7 i Vedlegg 1

  Se eksempler på etiketter i Figur 1.6 og 1.8 i Vedlegg 1

2.1.3 Blandingspall
Vi beskriver 2 forskjellige typer Blandingspall, med og uten mellomlagspall. 

Blandingspall uten mellomlagspall: Pall som inneholder produkter 
hvor merking av entydig produktinformasjon på pallen ikke er mulig. 

Blandingspall med mellomlagspall: Pall hvor samme produkt er stablet 
i ett eller flere lag og nytt produkt er skilt med pall.

Valg av løsning avhenger blant annet av håndteringskostnader, 
transport-/miljøkostnader og lagerteknologi og avtales bilateralt mellom 
partene. Uansett skal D-pakens emballasje og stabilitet hensyntas. 
Dersom det brukes mellomlagspall, skal det alltid bestilles hele lag. 
Blandingspall (både med og uten mellomlagspall) merkes med Standard 
transportetikett for Dagligvare. Men legg merke til at Blandingspall 
merkes ikke med max.stablevekt. 

For Blandingspall benyttes DEDIP2 DESADV (elektronisk pakkseddel) nivå 3.

  Se oversikt på hva som skal merkes i Tabell 1.5 i Vedlegg 1

   Se eksempler på etiketter i Figur 1.6 i Vedlegg 1

Pall
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2.1.4 Kundepakket pall
Når en leverandør pakker produkter for levering til sluttmottaker, 
pakkes og merkes produktene med SSCC-kode på to pakningsnivåer. 
Kundepakkede enheter merkes for levering til sluttmottaker og 
transportenhet merkes for levering til transittlager. 

En kundepakket pall kan være Mixpall, Rutepall eller Kundepall. 
Mixpall er pall med varer til to eller flere sluttmottakere og splittes på 
transittlager. Rutepall er pall med varer til to eller flere sluttmottakere 
på samme rute eller avgang. Kundepall er pall med varer som skal til 
en og samme sluttmottaker.

Pr. definisjon gjelder dette kundepakkede enheter som ikke 
trenger å ha egen lastbærer, og bygges opp på en standardisert 
transportenhet (for eksempel europall). Mixpall og Rutepall stables i 
søyler pr. sluttmottager.

Mixpall med kundepakkede enheter splittes ved varemottak på transittlager, og den enkelte 
kundepakkede enhet videresendes til sluttmottaker. En forutsetning er at alle kundepakkede enheter 
som befinner seg på en og samme pall, skal til det samme transittlageret.

Dette innebærer egen merking av kundepakket enhet og bruk av elektronisk pakkseddel (DEDIP2 
DESADV) nivå 4.

  Se oversikt på hva som skal merkes i Tabell 1.5 og 1.9 i Vedlegg 1
 
  Se eksempler på etiketter i Figur 1.6 og 1.10 i Vedlegg 1

Pall
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Pall
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2.2. Merking av produktinformasjoner
I det følgende (pkt. 2.3 – 2.6) spesifiseres aktuelle produktinformasjoner for merking av Standardpall 
og Salgs-/eksponeringspall. Disse opplysningene vil normalt inngå i det som i denne spesifikasjon 
er kalt GS1 Produktetikett (se eksempler i Vedlegg 1). Legg merke til at pkt. 2.3 – 2.6 ikke gjelder for 
Blandingspall og Kundepakket pall.

2.3. SSCC-kode
SSCC-kode (kollinummer) GS1-128 AI 00 skal merkes på GS1 Produktetikett på hver enkelt Standardpall 
og Salgs-/eksponeringspall i klartekst og med strekkode. SSCC-kode gir en unik identifikasjon av hver 
enkelt pall. Strekkoden med SSCC-kode skal skrives på nederste linje av strekkodene. Det anbefales 
å ha SSCC-kode alene på linjen.

2.4. GTIN - Global Trade Item Number
Standardpaller og Salgs-/eksponeringspaller skal merkes med GTIN. Det kan gjøres på følgende måter:
• Primært skal GTIN for D-pak benyttes.
• For Standardpall skal GS1-128 AI 02 benyttes. 
 Det kreves også oppgitt antall D-pak på pallen med GS1-128 AI 37.
• For Salgs-/eksponeringspall skal GS1-128 AI 01 benyttes.
• For Standardpall kan pallens eget unike GTIN også brukes med GS1-128 AI 01.

2.5. Varetekst
Produktets varetekst skal komme i klartekst på pallens produktetikett. Varetekst skal baseres på 
varetekst i EPD-basen som består av produktnavn, egenskaper og varemerketekst. Varetekstene som 
merkes på pall skal stemme overens med varetekstene i pakkseddelen og fakturaen.



Pall
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2.6. Ytterligere produktinformasjon
Aktuell tilleggsinformasjon er:

Batch eller lot nr. GS1-128 AI 10 genereres av produsent og brukes for å kunne 
spore varen tilbake til bestemte produksjonsserier.

Dersom alle D-pak på pallen har samme batch/lot nr., angis dette på etiketten i 
klartekst og strekkode. Dersom pallen inneholder D-pak med ulike batch/lot nr., 
utelates batch/lot nr. på etiketten. Men da må alle unike batch/lot nr. oppgis i 
elektronisk pakkseddel.

Best før dato1) GS1-128 AI 15 skal merkes alle paller som har «Best før dato» 
påført forbrukerpakningene. 

Netto vekt (i gram) - GS1-128 AI 3103 skal merkes for produkter med variabel 
vekt. Med nettovekt menes vekt av produkt eksklusiv emballasje (den samme 
vekten som blir fakturert).

Brutto vekt (i hele kg) skal merkes i klartekst på hver enkelt pall. Med bruttovekt 
menes vekt av varer, emballasje og pall (lastbærer).

Max. stablevekt (i hele kg) skal merkes i klartekst. Ref. STAND 006.
Paller som ikke kan stables merkes med: Tåler ikke topplast.

Temperaturkrav skal merkes i klartekst dersom produktet har temperaturkrav.

1) Alternativt kan siste forbruksdato GS1-128 AI 17 benyttes til holdbarhetsmerking



3. Merking av transportinformasjoner

I dette kapittelet spesifiseres aktuelle transportinformasjoner for merking av pall.

3.1 Standard transportetikett for Dagligvarebransjen

Standard transportetikett for Dagligvarevarebransjen inneholder følgende informasjon:

Navn, adresse etc. på avsender. Pallen skal være merket med avsenders navn, gateadresse, postnummer 
og poststed i klartekst.
Mottakers navn, adresse, etc. Pallen skal være merket med varemottakers navn, gateadresse, 
postnummer og poststed (leveringsadressen) i klartekst. 
Kjøpers referanse. Pallen skal være merket med kjøpers referansenummer (som for eksempel kundens 
bestillingsnummer). Det er tillatt å angi flere referanser. 

Ved forsendelse via samlastingsterminal:
Navn, adresse, etc. for samlastingsterminal. Pallene skal merkes med samlastingsterminalens navn, 
gateadresse, postnummer og poststed. Disse opplysningene skal stå i via-feltet.
Brutto vekt (i hele kg) skal merkes i klartekst på hver enkelt pall. Med bruttovekt menes vekt av varer, 
emballasje og pall (lastbærer).
Max. stablevekt (i hele kg) skal merkes i klartekst. Ref. STAND 006.
SSCC-kode (kollinummer) GS1-128 AI 00 skal merkes på hver enkelt pall i klartekst og med strekkode.

  Se oversikt på hva som skal merkes i Tabell 1.5 i Vedlegg 1

  Se eksempel på etikett i Figur 1.6 i Vedlegg 1

I den følgende gjennomgangen av de ulike typer paller refereres til Standard transportetikett for 
Dagligvarebransjen.

3.2 Transportetikett for Standardpall

Standardpall merkes med Standard transportetikett for Dagligvarebransjen. For Standardpall merkes 
noen opplysninger som normalt inngår på Standard transportetikett for Dagligvarebransjen på GS1 
Produktetikett. Det gjelder SSCC-kode, brutto vekt, topplastingsvekt og temperaturkrav (se punkt 2.3). 
Det betyr at disse opplysningene kan utelates fra Standard transportetikett for Dagligvarebransjen. 
Legg merke til at dersom både produkt- og transportetikett benyttes, kan SSCC-kode merkes på begge 
etikettene forutsatt at nøyaktig samme nummer benyttes.

15



Merking av transportinformasjoner

DEDIP2 DESADV (elektronisk pakkseddel) for Standardpall
For Standardpall benyttes DEDIP2 DESADV (elektronisk pakkseddel) nivå 3. Pallen identifiseres 
med SSCC-koden. På varelinjenivå angis GTIN, batch/lot nr og holdbarhetsdato for produktene på 
standardpallen. Dersom alle produktene har samme holdbarhetsdato og batch/lot nr. er det tilstrekkelig 
med 1 varelinje. Dersom produktene har ulike holdbarhetsdatoer og/eller batch/lot nr, benyttes flere 
varelinjer. Se brukerprofil og eksempeldokument for DEDIP2 DESADV (Elektronisk pakkseddel) (kan 
lastes ned fra www.gs1.no).

3.3 Transportetikett for Salgs-/eksponeringspall
Transportenheten inneholdende en eller flere Salgs-/eksponeringspaller merkes med Standard 
transportetikett for Dagligvarebransjen. Transportenheten identifiseres og merkes med egen SSCC-
kode. Dersom Salgs-/eksponeringspallen er en 1/1-pall, benyttes samme merking av transportetikett 
som for Standardpall. 

DEDIP2 DESADV (elektronisk pakkseddel) for Salgs-/eksponeringspaller
DEDIP2 DESADV (elektronisk pakkseddel) for Salgs-/eksponeringspaller innebærer et nivå 4 for 
pakkseddelen. Hele pallen (transportenheten) identifiserer med SSCC-kode. På linjenivå må det for 
hver Salgs-/eksponeringspall i tillegg til GTIN, batch/lot nr. og holdbarhetsdato, angis SSCC-koden for 
Salgs-/eksponeringspallen (nivå 4 av pakkseddel). Se brukerprofil og eksempeldokument for DEDIP2 
DESADV (elektronisk pakkseddel) (kan lastes ned fra www.gs1.no).

3.4 Transportetikett for Blandingspall
Blandingspall (både med og uten palleskille) merkes med Standard transportetikett for 
Dagligvarebransjen.  I de tilfeller hvor blandingspallen ikke er stabelbar, faller informasjon om 
topplastingsvekt bort fra transportetiketten.

DEDIP2 DESADV (elektronisk pakkseddel) for Blandingspaller
For Blandingspaller skal DEDIP2 DESADV (elektronisk pakkseddel) nivå 3 benyttes. Hele pallen 
(transportenheten) identifiseres med SSCC-kode. På varelinjenivå angis GTIN, batch/lot nr og 
holdbarhetsdato for alle produktene på Blandingspallen. Antall varelinjer vil avhenge av antallet ulike 
produkter. Se brukerprofil og eksempeldokument for DEDIP2 DESADV (elektronisk pakkseddel) 
(kan lastes ned fra www.gs1.no).
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Merking av transportinformasjoner

3.5 Transportetikett for Kundepakket pall
Den kundepakkede pallen merkes med Standard transportetikett for Dagligvarebransjen. 
Legg merke til følgende:
Mottakers navn, adresse, etc. Som mottaker oppgis transittlager og transittlagers leveringsadresse. 
Pallen skal være merket med transittlagers navn, gateadresse, postnummer og poststed (leveringsa-
dressen) i klartekst.
Navn, adresse, etc. for distribusjonslager. I via-feltet angis distribusjonslager. Pallen skal merkes med 
distribusjonslagerets navn, gateadresse, postnummer og poststed i klartekst.

3.6 Transportetikett for Kundepakket enhet
Den kundepakkede enheten merkes med en transportetikett som inneholder følgende informasjon:

Navn, adresse etc. på avsender. Som avsender oppgis leverandør. Pallen skal være merket med 
avsenders navn, gateadresse, postnummer og poststed i klartekst.
Mottakers navn, adresse, etc. Som mottaker oppgis sluttmottaker/endelig leveringsadresse. Pallen 
skal være merket med varemottakers navn, gateadresse, postnummer og poststed (leveringsadressen) 
i klartekst.
Navn, adresse, etc. for transittlager. I via-feltet angis transittlager hvor pallen splittes/cross-dockes. 
Pallen skal merkes med transittlagerets navn, gateadresse, postnummer og poststed i klartekst.
Transportinformasjon. På denne etiketten er det opprettet et eget felt for Transportinformasjon. 
Dette er informasjon som kjøper sender til leverandør i sin bestilling, og som leverandøren må skrive 
på etikett for kundepakket enhet. Format og innhold i Transportinformasjon avtales mellom partene.
Kjøpers referanse. Pallen skal være merket med kjøpers referansenummer (som for eksempel kundens 
bestillingsnummer).
Brutto vekt (i hele kg) skal merkes i klartekst på hver enkelt pall. Med bruttovekt menes vekt av varer, 
emballasje og pall (lastbærer).
Temperaturkrav skal merkes i klartekst dersom produktet har temperaturkrav.
SSCC-kode (kollinummer) GS1-128 AI 00 skal merkes på hver Kundepakket enhet i klartekst og med strekkode.
 
  Se oversikt på hva som skal merkes i Tabell 1.9 i Vedlegg 1

  Se eksempel på etikett i Figur 1.10 i Vedlegg 1

DEDIP2 DESADV (elektronisk pakkseddel) for kundepakkede enheter
For kundepakkede enheter benyttes DEDIP2 DESADV (elektronisk pakkseddel) nivå 4.
Pakkseddelmeldingen inneholder informasjon om leveranse til ett transittlager dvs. lokasjonen hvor 
pallene splittes for videresending av butikkpakkede enheter.

Meldingen bygges opp på følgende måte:
Avsender og mottaker (transittlager) angis i meldingens hode. Pallenes SSCC-koder angis på vanlig måte.  

Innholdet i hver enkelt kundepakket enhet angis på linjenivå med GTIN, holdbarhetsdato og batch/lot 
nr. SSCC-kode og GLN (Global Location Number) for sluttmottaker angis som tilleggsinformasjon på 
varelinjen, og repeteres for hver enkelt vare som inngår i den kundepakkede enheten. 
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4. Praktiske retningslinjer for merking av pall

4.1 Plassering av etiketter på pall
I henhold til denne standarden skal det brukes to typer etiketter; etikett for produktinformasjon og 
etikett for transportinformasjon.

• Minimumskravet er at pallen skal merkes på to sider med begge etikettyper, nærmere bestemt  
 kortsiden og høyre langside (sett fra kortsiden).
• Produkt og transportetikett skal stå på de samme sidene.
• Når flere etiketter benyttes på samme side av pallen, skal etikettene plasseres under hverandre.   
 Etiketten som inneholder SSCC-kode plasseres nederst.
• Etikettene skal plasseres slik at nedre del av den laveste strekkoden skal være minimum 400 mm  
 over gulvet, og slik at øvre del av den øverste strekkoden skal være maksimum 800 mm over   
 gulvet. Etiketten skal også plasseres minst 50 mm fra den vertikale siden. 
 For paller lavere enn 400 mm skal etikettene plasseres så høyt som mulig.
• Dersom man kjenner alle opplysningene på det tidspunktet enheten merkes og det er plass på  
 etiketten, kan all informasjon samles på en etikett.
• For å sikre automatisk avlesning av strekkoder på Salgs-/eksponeringspall, Kundepakket pall og  
 Blandingspall  skal bare transportetiketten på transportenhet være lesbar. 

Produktetikett på Standardpall med høyde 60 cm skal plasseres så høyt som mulig.

4.2. Ulike opplysninger
Samme opplysning (AI) skal kun forekomme én gang på produkt- og transportetikett. Det betyr i
praksis at samme opplysning verken kan gjentas på samme etikett, eller at samme opplysning kan
forekomme på flere etiketter på enheten (pallen). Unntaket er SSCC-kode som tillates på begge 
etiketter forutsatt at nøyaktig samme nummer benyttes.

4.3. Kvalitet, størrelse og utforming av etikettene
Følgende anbefaling gjelder:
• Bredden på etiketten skal være 105 mm eller 148 mm
• Høyden på etiketten kan variere

Gangbare formater er:
• A5 (148 mm x 210 mm)
• A6 (105 mm x 148 mm)
• 105 mm x 192 mm

Det er et krav at kvaliteten på GS1-128 strekkoder minimum 
oppfyller utskriftskvalitet med ”Grade C” iflg. Standard ISO/
IEC 15416. Det er en forutsetning at etikettene er lesbare i alle 
ledd. For å oppnå ”Grade C” ved avlesning anbefales ”Grade 
B” eller bedre ved trykking. Ved påsetting av etikettene er 
det viktig å sørge for at strekene i GS1-128 symbolet er rette 
og ubrutte (unngå ”skrukking” på etiketten).
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Praktiske retningslinjer for merking av pall

4.4. Strekkoder
Når det gjelder strekkodemerking med GS1-128, henvises til GS1 General Specifications  
Kapittel 5.4.  Vi gjør her spesielt oppmerksom på følgende:

• Størrelsesfaktor ligger i intervallet 50 % til 94 %. av nominell størrelse.
• Minimum høyde på strekkoden er 32 mm.
• Ved merking av GTIN (AI 01 og AI 02) skal alltid 14 siffer benyttes. Når GTIN har 13 siffer, må det  
 legges inn en foranstilt 0 (eks. 07038010000065).
• Ved strekkodemerking i GS1-128 benyttes et skilletegn, kalt Function Code 1 (FNC1), mellom 
 de enkelte informasjonene. Dette gjelder bortsett fra de AI-ene som har forhåndsdefinert fast  
 lengde. Følgende AI-er i dette dokumentet har forhåndsdefinert lengde AI 00, AI 01, AI 02, AI 15. 
• Det anbefales å ha AI-ene som skal etterfølges av FNC1 til slutt i strekkodelinjen, for da kan FNC1- 
 koden utelates.
• Det er viktig at kravene til lysmarger overholdes.  Ved størrelsesfaktor 50 % er høyre og venstre 
 lysmarg på 5 mm, og ved størrelsesfaktor 94 % er lysmargene 9,4 mm. 
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Vedlegg 1  
Merking på D-pak
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Dette gir følgende oversikt for merking av produktinformasjon på D-pak:

Opplysning Klartekst GS1-128 
(strekkode)

AI Format

GTIN for D-pak Skal merkes Skal merkes 01 n2 + n14

Navn på merkeeier Skal merkes Merkes ikke

Varetekst Skal merkes Merkes ikke

Batch eller lot nummer Skal merkes Skal merkes 10 n2 + an..20

Best før dato1) Skal merkes dersom
F-pak har påtrykt best

 før dato

Skal merkes dersom
F-pak har påtrykt best

 før dato

15 n4+n6

Netto vekt Skal merkes for varer
med variabel vekt

Skal merkes for varer
med variabel vekt

3103 n4 + n6

Leverandørens art. nr. Kan merkes Kan merkes

 1) Alternativt kan siste forbruksdato (GS1-128 AI 17) benyttes til holdbarhetsmerking.

 
Tabell 1.1

Figur 1.2

Eksempel på GS1 produktetikett for D-pak



Produktmerking på Standardpall
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Dette gir følgende oversikt for merking av produktinformasjon på Standardpall:

Opplysning Klartekst GS1-128 
(strekkode)

AI Format

SSCC-kode(kollinummer)1) Skal merkes Skal merkes 00 n2 + n18

GTIN for pallen2) Kan merkes Kan merkes 01 n2 + n14

GTIN for D-pak inne i pallen Skal merkes Skal merkes 02 n2 + n14

Antall D-pak inne i pallen Skal merkes unntatt når pall er 
definert som D-pak

Skal merkes unntatt når 
pall er definert som D-pak

37 n2 + n..8

Varetekst Skal merkes Merkes ikke

Batch eller lotnummer3) Skal merkes Skal merkes 10 n2 +an..20

Best før dato4) Skal merkes dersom F-pak har 
påtrykt best før dato

Skal merkes dersom F-pak 
har påtrykt best før dato

15 n2 + n6

Netto vekt Skal merkes for varer med 
variabel vekt 

Skal merkes for varer med 
variabel vekt

3103 n4 + n6

Brutto vekt Skal merkes Kan merkes 3300 n4 + n6

Max. stablevekt Skal merkes Merkes ikke

Temperaturkrav Skal merkes, hvis produktet har 
temperaturkrav

Merkes ikke 

1) SSCC-kode skal angis på produktetikett, men tillates brukt på begge etiketter forutsatt at det brukes nøyaktig samme nr.
2) Kan i særtilfelle brukes i en overgangsperiode.
3) Dersom batch/lot nr. er utelatt på D-pak, eller ulike batch/lot nr. på D-pak skal dette ikke merkes på pall.
4) Alternativt kan siste forbruksdato GS1-128 AI 17 benyttes til holdbarhetsmerking.

 

Tabell 1.3

Eksempel på GS1 produktetikett standardpall

Figur 1.4



Standard transportetikett for Dagligvarebransjen
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Dette gir følgende oversikt for merking av standard transportetikett:

Opplysning Klartekst GS1-128 
(strekkode)

AI Format

Avsenders navn, gateadresse, 
postnummer, poststed

Skal merkes Merkes ikke

Mottakers navn, gateadresse, 
postnummer, poststed

Skal merkes Merkes ikke

Navn, adresse etc. for 
samlastingsterminal

Skal merkes når leveransen går 
via samlastingsterminal

Merkes ikke

Kjøpers referanse Skal merkes Merkes ikke

Brutto vekt Skal merkes Kan merkes 3300 n4+n6

Max. stablevekt1) Skal merkes Merkes ikke

Temperaturkrav Skal merkes, hvis produktet har 
temperaturkrav

Merkes ikke

SSCC-kode (kollinummer) Skal merkes Skal merkes 00 n2+n18

 1) Max stablevekt utelates for blandingspaller.

                          

Eksempel på Standard transportetikett for Dagligvarebransjen

Tabell 1.5

Figur 1.6



Produktmerking på Salgs-/eksponeringspall
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Dette gir følgende oversikt for merking av produktinformasjon på Salgs-/eksponeringspall:

Opplysning Klartekst GS1-128 
(strekkode)

AI Format

SSCC-kode(kollinummer) Skal merkes Skal merkes 00 n2 + n18

GTIN for D-pak Skal merkes Skal merkes 01 n2 + n14

Varetekst Skal merkes Merkes ikke

Batch eller lotnummer1) Skal merkes Skal merkes 10 n2 +an..20

Best før dato2) Skal merkes dersom F-pak har 
påtrykt best før dato

Skal merkes dersom F-pak 
har påtrykt best før dato

15 n2 + n6

Temperaturkrav Skal merkes, hvis produktet har 
temperaturkrav

Merkes ikke 

Leverandørens art. nr. Skal merkes Merkes ikke 

1) Dersom batch/lot nr. er utelatt på D-pak, eller ulike batch/lot nr. på D-pak skal ikke dette merkes på pall.
2) Alternativt kan siste forbruksdato GS1-128 AI 17 benyttes til holdbarhetsmerking.

 Tabell 1.7

Figur 1.8

Eksempel på D-pak etikett med SSCC-kode for Salgs-/eksponeringspall



Transportmerking for kundepakket enhet
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Dette gir følgende oversikt for transportetikett for merking av kundepakket enhet:

Opplysning Klartekst GS1-128 
(strekkode)

AI Format

Avsenders navn, gateadresse, 
postnummer, poststed

Skal merkes Merkes ikke

Sluttmottakers navn, gateadresse, 
postnummer, poststed

Skal merkes Merkes ikke

Navn, adresse etc. for transittlager Skal merkes Merkes ikke

Transportinformasjon1) Skal merkes Merkes ikke

Kjøpers referanse Skal merkes Merkes ikke

Brutto vekt Skal merkes Kan merkes 3300 n4+n6

Temperaturkrav Skal merkes, hvis produktet har 
temperaturkrav

Merkes ikke

SSCC-kode (kollinummer) Skal merkes Skal merkes 00 n2+n18

1) Transportinformasjon avtales mellom partene

 

Eksempel på GS1 transportetikett for kundepakket enhet 

Tabell 1.9

Figur 1.10



Vedlegg 2
Referanser
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DLF       www.dlf.no

DMF       www.dmf.no

STAND      www.stand.no

GS1 Norway     www.gs1.no

STAND005 - Standard for merking
av D-pak og pall i dagligvarebransjen
versjon 5.00     www.gs1.no / www.stand.no

STAND008 - Beste praksis for sporing,
tilbaketrekking og tilbakekalling
i norsk dagligvarebransje   www.stand.no

DEDIP2 DESADV 
(elektronisk pakkseddel)   http://www.gs1.no/ecom/elektroniske-meldinger/

GS1 General Specifications   http://www.gs1.no/publikasjoner/

Norsk Standard NS9405:2014 ”Fisk og fiskevarer. Krav til merking av distribusjonsenheter og paller ved 
omsetning av fisk og fiskevarer”

Norsk versjon:
http://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=682942

Engelsk versjon:
http://www.standard.no/en/webshop/ProductCatalog/ProductPresentation/?ProductID=682979

Fransk versjon:
http://www.standard.no/en/webshop/ProductCatalog/ProductPresentation/?ProductID=682980



Vedlegg 3 
Endringer i STAND005 versjon 5.00 fra versjon 4.02
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Bakgrunnen for STAND005 versjon 5.00 er både ønsket om effektivisering av forsendelse og varemottak 
mellom leverandør og kjede, og ønsket om bedre sporbarhet i verdikjeden for dagligvarer. Dette er løst 
gjennom tydeliggjøring av de ulike palltypene, og kravet til elektronisk pakkseddel (DEDIP2 DESADV) 
nivå 3 og 4 samt innføring av lavpall for lavfrekvente produkter eller produkter med kort holdbarhet. 
Bruken av lavpall vil redusere behovet for blandingspaller. 

Følgende endringer er gjort:
• Fire ulike palltyper beskrives. Standardpall, salgs-/eksponeringspall, blandingspall og kundepakket pall.  
• Standardpall med høyde 60 cm. (lavpall) er ny. Den merkes på samme måte som standardpall med høyde 120 cm.
• Beskrivelse av salgs-/eksponeringspall er flyttet fra Vedlegg 1 og inn i selve standarden. 
 Selve merkingskonseptet for salgs-/eksponeringspall er uendret.
• Det skilles nå i beskrivelsen av blandingspall på blandingspall uten og med pallskille. 
 Valg av løsning avtales bilateralt mellom partene. Selve merkingskonseptet for blandingspall er uendret. 
• Beskrivelse av kundepakket pall er flyttet fra Vedlegg 2 og inn i selve standarden. Det gis i ny versjon 
 en mer utfyllende forklaring av de ulike typene kundepakkede pallene. Selve merkingskonseptet
  for kundepakket pall er uendret.

Videre er knytningen mellom merkingskonsept og de elektroniske handelsmeldingene med elektronisk 
pakkseddel i spissen tydeliggjort. Innledning og vedlegg 4 Beskrivelsen av sammenhengen mellom 
elektronisk pakkseddel nivå 3 er slått sammen og supplert med ytterligere utfyllende beskrivelse i 
første kapittel Innledning og konsept. Bruk av elektronisk pakkseddel (DEDIP2 DESADV) nivå 3 og 4 er 
eksplisitt beskrevet for hver av de fire ulike palltypene.

Beskrivelse av transportetikett er forenklet ved at det nå for alle fire palltyper henvises til Standard 
transportetikett for Dagligvarebransjen. Transportmerkingen vil variere for de ulike palltypene. Dette 
beskrives da som avvik i forhold til Standard transportetikett.   

Merkingskonseptet for  D-pak er uendret med det unntaket at Alternativ merking av D-pak i Vedlegg 
3 er utelatt i ny versjon. 



Vedlegg 4 
Endringer i STAND005 versjon 5.01 fra versjon 5.00
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Tatt inn henvisninger til Norsk Standard NS9405:2014 ”Fisk og fiskevarer. Krav til merking av 
distribusjonsenheter og paller ved omsetning av fisk og fiskevarer”


