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Förord 
Ett typgodkännande är ett bestyrkande från en oberoende tredjepart om hur en produkt 
eller system uppfyller i kraven i Plan- och bygglagen 8 kap. 4 §. Typgodkännande 
handläggs på RISE av en särskild avdelning, RISE Certifiering. 
Typgodkännandeverksamheten på RISE bedrivs under ackreditering mot 
SS-EN ISO/IEC 17065. De provningar som utförs som underlag för certifiering utförs i 
enlighet med SS-EN ISO/IEC 17025. Uppföljande kontroll utförs enligt 
SS-EN ISO/IEC 17020. 

Denna certifieringsregel bygger på gällande lagar, föreskrifter och standarder men kan 
framöver revideras för anpassning när nya lagar, föreskrifter och standarder införs eller 
som en följd av erfarenheterna av certifieringsreglernas tillämpning. 
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1 Inledning 

Denna certifieringsregel omfattar certifieringsprocessen och kraven för typgodkännande 
och Beslut om Tillverkningskontroll (BoT) för brandprodukter. Om inget annat anges 
inkluderas BoT i begreppet typgodkännande och system inkluderas i produkt.  

Syftet med denna certifieringsregel är att verifiera att produkter uppfyller kraven för 
användning i byggnadsverk enligt Plan- och bygglagen, 8 kap. 4 § 2 avseende säkerhet i 
händelse av brand.  

Giltiga typgodkännanden presenteras på RISE hemsida. 

2 Omfattning 

2.1 Typgodkännandets omfattning 

Typgodkännandet kan omfatta produkt eller system.  

2.2 Avsedd användning 

Brandavskiljande (lastbärande eller obelastade) produkter i byggnader.  

2.3 Reglerna omfattar inte  

Reglerna omfattar primärt brandegenskapen på en produkt och inte nödvändigtvis alla 
krav på produkten. Egenskaper som inte omfattas av Plan- och bygglagen (t ex 
inbrottsskydd) skall inte inkluderas i typgodkännande. Övriga egenskaper kan vid behov 
granskas mot en annan certifieringsregel.  

3 Certifieringsprocessen  

3.1 Ansökan 

Ansökan om typgodkännande skall ske skriftligen och vara åtföljd av tekniskt underlag 
(3.1.1). Ansökan om BoT skall ske skriftligen och vara åtföljd av intyg från systemhållaren 
och förslag till märkning (se även under 4.2). Intyg från systemhållare skall ange att den 
aktuella tillverkaren har rätt att tillverka produkter som omfattas av typgodkännandet.  

3.1.1 Tekniskt underlag 

Tekniskt underlag skall beskriva produktens konstruktion, tillverkning och avsedda 
användning. Det innebär att det minst skall innehålla:  

• Produktnamn eller annan identifikation.  
• Ritningar och specifikationer.  
• Förteckning över samtliga ingående material och komponenter.  
• Provningsrapporter, om provningar redan har genomförts (se även under 4.1). 
• Projekterings-, installations- och bruksanvisningar (se även under 4.2). 
• Förslag till märkning (se även under 4.2). 
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Alla dokument inklusive ritningar, produktbeskrivningar, monteringsanvisningar m.m. 
skall vara försedda med benämning eller nummer samt med datum eller 
versionsnummer. 

3.2 Inledande granskning av ansökan 

Vid den inledande granskningen av ansökan kontrollerar RISE att denna 
certifieringsregel är tillämplig och innehållet i ansökan. Vid oklarheter eller ej komplett 
innehåll klargörs detta med kund innan certifieringsprocessen kan fortsätta. 
Granskningen kan innebära att RISE inte kan åta sig uppdraget, vilket då meddelas till 
den sökande med motivering. 

Den sökande får en skriftlig bekräftelse att ansökan accepterats. Ett avtal om certifiering 
är därmed upprättat. 

Om underleverantör måste anlitas för hela eller delar av utvärderingen informeras den 
sökande. Denne har rätt att invända mot vald underleverantör. 

3.3 Utvärdering 

Vid utvärderingsprocessen kontrolleras om produkten uppfyller de krav som anges i 
avsnitt 4, 5 och 6. 

I utvärderingsprocessen utförs undersökningar i den omfattning som kravspecifikationen 
anger. I vissa fall kan tidigare provningsresultat användas vid utvärderingen. Kraven på 
dessa provningar är då bland annat att de skall ha utförts av ett ackrediterat 
provningslaboratorium.  

Vidare kontrolleras att tillverkaren har ett system för egenkontroll som anses uppfylla 
kraven enligt denna certifieringsregel. Detta kontrolleras genom att ett ackrediterat 
kontrollorgan genomför ett inledande besök, vars resultat redovisas i en kontrollrapport. 
I vissa fall kan rapporter från tidigare kontrollbesök för liknande eller snarlika 
produkter/system användas vid utvärderingen. 

Kontrollanvisningar, som beskriver tillverkarens och/eller importörens/distributörens 
egenkontroll samt övervakning av egenkontrollen, upprättas. 

I de fall produkten/eller underlaget visar brister, dvs ej uppfyller kraven, kan 
utvärderingen avbrytas. 

Resultatet av utvärderingen sammanfattas och lämnas vidare för granskning och beslut.  

3.4 Granskning och beslut 

Utvärderingsarbetet granskas, och vid godkänt resultat går processen vidare till beslut 
om certifiering. När beslutet är klart kan ett typgodkännande utfärdas.  

3.5 Typgodkännande  

Typgodkännandet utfärdas till den sökande och dess giltighet bygger på att villkoren 
fortlöpande uppfylls. 
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3.6 Giltighet 

Typgodkännandet utfärdas med giltighetstid på högst fem år. Typgodkännandet kan 
sedan förnyas, se nedan. Giltigheten förutsätter att övervakningen av tillverkarens 
system för egenkontroll sköts enligt kontrollanvisningen, se avsnitt 6.  

3.7 Förnyelse 

Ansökan om förnyelse skall ske skriftligen, minst 6 månader innan giltighetstidens slut. 
Vid ansökan görs en bedömning om vilka åtgärder som krävs för att förnya 
typgodkännandet. Om inga förändringar skett i regelverk, specifikationer etc. kan 
typgodkännandet normalt förnyas utan ytterligare åtgärder. En förutsättning är 
naturligtvis att produkten är oförändrad i förhållande till det ursprungliga 
typgodkännandet eller den senaste revideringen. Att inga förändringar gjorts skall 
intygas av den sökande.  

Om förändringar av produkten planeras, skall ansökan kompletteras med uppgifter om 
detta. Detta kan resultera i att kompletterande bedömningar och/eller provningar 
behöver utföras.  

I bedömningen inför förnyelsen tar man också hänsyn till de granskningar (besiktningar) 
av tillverkarens egenkontroll som utförts under giltighetstiden. 

3.8 Förändringar av typgodkända produkter 

Observera att inga förändringar av den typgodkända produkten får göras, utan att detta 
bedömts och godkänts av RISE. Tillverkaren skall därför till RISE anmäla alla ändringar 
som planeras på den typgodkända produkten. Tillsammans med denna anmälan skall en 
beskrivning av förändringarna samt en komplettering av det tekniska underlaget bifogas. 
RISE gör en bedömning av vilka åtgärder som behöver göras för att typgodkännandet 
skall kunna fortsätta att gälla, efter att ändringarna gjorts. Bedömningen kan resultera i 
att kompletterande provningar behöver utföras. I det fallet meddelas tillverkaren om 
detta och får då även prisuppgift på detta. Om resultatet av ändringen innebär att 
typgodkännandet fortfarande kan gälla revideras typgodkännandet med de nya 
uppgifterna. Typgodkännandet behåller sin ursprungliga giltighetstid. 

4 Krav  

Produkter enlig denna certifieringsregel skall ha verifierade egenskaper som möjliggör 
att byggnader och byggnadsverk kan uppfyll kraven i Plan- och bygglagen , 8 kap. 4 §. 
Tillämpliga krav enligt Plan- och bygglagen samt Boverkets föreskrifter framgår av 
bilaga 1. Hur egenskaperna skall verifieras framgår nedan. 

4.1 Krav på produkten 

Utvärderingen av produktens egenskaper utförs genom en typprovning av ett eller flera 
provexemplar som är representativa för produktionen. Provningen och utvärderingen 
utförs enligt nedan. Om det finns skäl för annat provningsprogram skall detta godkännas 
av RISE Certifiering. 
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För sammansatta produkter eller system där en eller fler delar är CE-märkta kan 
typprovning ersättas av granskning av enskilda produkters deklaration för CE-märkning.  

Brandklassning kan ske enligt äldre regler (Boverksråd) alternativt enligt det europeiska 
systemet (EN 13501). Även andra egenskaper än brand kan vara tillämpliga beroende på 
produktens avsedda användning.  

4.1.1 Brandklassning enligt Boverksråd  

Kraven framgår av Riktlinjer för typgodkännande brandskydd. Klassning sker via 
analytisk dimensionering, se dokument ”Typgodkännande av brandprodukter via 
analytisk dimensionering – interninfo”.  

4.1.2 Brandlassning enligt EN 13501 

Klassifikation sker enligt EN 13501-x. 

 
För innerdörrar finns specifika krav, se bilaga 2.  

4.2 Krav på dokumentation 

Tillhörande handlingar, som kan vara publika, skall innehålla sådan information att de ger 
förutsättning för att projektering, installation och handhavande av produkten kan ske på 
ett korrekt sätt. De skall vara på svenska och minst innehålla det som beskrivs nedan: 

Produktbeskrivning 
Produkten skall beskrivas med namn, användningsområde, ritningar och 
materialspecifikationer.  

Projekteringsanvisningar 
Vid behov skall skriftliga instruktioner finnas som innehåller uppgifter för hur 
produkten skall projekteras. Anvisningarna skall minst innehålla:  

- Systembeskrivning 

- Figurer  

- Prestanda (t ex tabeller och diagram för dimensionering) 

Bruksanvisningar 
Vid behov skall skriftliga instruktioner finnas som innehåller uppgifter för hur 
produkterna hanteras på byggplatsen, produkternas montering, drift, skötsel och 
underhåll.  

4.3 Krav på märkning 

Innehavaren av typgodkännande har rätt att märka de produkter som omfattas av 
typgodkännandet med RISE certifieringsmärke för typgodkännande och att använda 
märket vid annonsering eller reklam för produkterna.  

 

Produkter som förses med certifieringsmärket skall även innehålla uppgifter om:  

- Innehavare (namn eller inregistrerat varumärke för företaget som svarar för 
produkten)  
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- Produktnamn  

- Nummer på typgodkännande eller BoT  

- Boverkets inregistrerade varumärke (t) 

- Certifieringsorgan (RISE Research Institutes of Sweden) 

- Ackrediteringsnummer (1002) 

- Tillverkningsställe, fabriksbeteckning eller motsvarande 

- Spårbarhet (tillverkningsnummer, datum eller annan märkning som skall 
återfinnas i tillverkarens kontrolljournal 

- Kontrollorgan (namn eller registrerat varumärke 

- Egenskap (t ex brandmotståndsklass) 

 

Märkningens placering (produkt, förpackning, följesedel etc) skall anges i respektive 
typgodkännande och märkningens primära syfte är att identifiera produkten på 
byggplats.  

Komponenter som ingår i typgodkända system märks normalt inte med egenskaper (t ex 
brandmotståndsklass) som avser det typgodkända systemet. För typgodkända system 
bör egenskapen endast anges i exempelvis tillhörande handling. CE-märkta komponenter 
som ingår i typgodkända system skall inte förses med gaffelmärke.  

Ytterligare regler för användande av RISE certifieringsmärken framgår av 
”Produktcertifiering, Regler för användning av certifikat och märken” (dok 18600) 

4.4 Krav på tillverkarens egenkontroll 

Se avsnitt 5  

5 Tillverkarens egenkontroll 

Tillverkaren skall ha ett system för egenkontroll vilket skall säkerställa att produkter som 
är märkta med certifieringsmärket uppfyller kraven i denna certifieringsregel. 
Egenkontrollen skall beskrivas i en kontrollanvisning.  

Krav på egenkontrollens omfattning framgår av Generella regler för tillverkningskontroll, 
TKR000, TYP 7 och ”Boverkets allmänna råd om tillverkningskontroll, brandskydd, 
1996:2”.  

CE-märkta komponenter som ingår i typgodkända system skall inte kontrolleras utöver 
vad CE-märkningen anger. 

6 Övervakande kontroll 

Kontrollorganet skall vid besök kontrollera att den av tillverkaren/leverantören 
beskrivna egenkontrollen fungerar på avsett sätt samt i vissa fall göra provuttag på 



9 

CR 062 | 2022-07-06 ©  Sida 9 (15) 

 

typgodkända produkter. Se RISE Generella regler för tillverkningskontroll, TKR000, TYP 7 
och ”Boverkets allmänna råd om tillverkningskontroll, brandskydd, 1996:2”. 

6.1 Provuttag 

Produkter tas ut slumpmässigt av kontrollorganet hos tillverkare, lager, arbetsplats eller 
köps i handeln. Provning och kontroll utförs av kontrollorganet eller under 
kontrollorganets ansvar. 

7 Generella villkor 

Framgår av RISE dokument Generella certifieringsregler för certifiering av produkter CR000. 

8 Historik 

2012-10-19 Certifieringsregel fastställd 

2022-07-06  Ny version fastställd. Förutom anpassning till gällande mall för 
certifieringsregler är följande ändringar gjorda:  

Tydligare krav på tillhörande handlingar 

Tydligare krav på märkning 

Uppdatering av hänvisningar till byggregler, föreskrifter, konstruktionsregler och Plan- 
och bygglagen  

Införande av specifika krav på innerdörrar (bilaga 2)  

Införande av dokument TKR och dokument 18600  

9 Referenser 

Här nedan lämnas referenser till för produkterna relevanta kravspecifikationer och dokument.  

Dokument Benämning 

 

Boverkets allmänna råd 
1993:2, utg. 2,  

Riktlinjer för typgodkännande brandskydd 

Boverkets allmänna råd 
1996:2,  

Allmänna råd om tillverkningskontroll brandskydd 

EN 13501- Brandteknisk klassificering av byggprodukter och 
byggnadselement 

RISE-dokument, internt Typgodkännande av brandprodukter via analytisk 
dimensionering - interninfo 

RISE-dokument, internt Certifiering av byggprodukter avseende brand inom 
RISE 
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Dokument Benämning 

 

Boverkets 
författningssamling 
BFS 2013:6, TYP 7 

Boverkets föreskrifter om ändring av verkets 
föreskrifter och allmänna råd (2011:19) om 
typgodkännande och tillverkningskontroll 

CR000 Generella certifieringsregler för certifiering av 
produkter CR000 

TKR000 Generella regler för tillverkningskontroll TKR000 

Dokument 18600 Regler för användning av certifikat och märken 
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Bilaga 1 Krav 

Tillämpliga krav enligt Plan- och bygglag (2010:900), 8 kap. 4 §  

Krav enligt PBL, 8 kap. 4 §  Tillämpligt 

1 Bärförmåga, stadga och beständighet Ja, för lastbärande produkter 

2 Säkerhet i händelse av brand Ja 

3 Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö Vid behov 

4 Säkerhet vid användning Vid behov 

5 Skydd mot buller Vid behov 

6 Energihushållning och värmeisolering Vid behov 

7 Lämplighet för avsett ändamål Ja 

8 
Tillgänglighet och användbarhet för 
personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga 

Vid behov 

9 Hushållning med vatten och avfall Nej 

10  Bredbandsanslutning Nej 

11 Laddning av elfordon Nej 

 

Tillämpliga krav enligt Boverkets byggregler (BBR) och tillämpning av europeiska 
konstruktionsstandarder (EKS)  

Krav enligt PBL  Avsnitt i BBR/EKS där krav beaktas 

8 kap. 4§ 1 

EKS Avd A, 6§ Bärförmåga 

EKS Avd A, 16§ Beständighet 

EKS Avd A, 17§ Material 

EKS Avd A, 22§ Dimensionering genom provning och beräkning 

EKS Avd A, 23§ Beräkningsmodeller och beräkningsmetoder 

EKS Avd C, kap 1.1.4 Vindlast 

8 kap. 4§ 2 

BBR 5:231 Brandskydd, klassbeteckningar 

BBR 5:254 Brandskydd, dörrstängare 

BBR 5:255 Brandskydd, ventilationstekniskt brandskydd 

BBR 5:335 Brandskydd, dörrar 

BBR 5:52 Brandskydd, material, ytskikt och beklädnad 
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Krav enligt PBL  Avsnitt i BBR/EKS där krav beaktas 

BBR 5:534 Brandskydd, dörr, lucka och port 

BBR 5:55 Brandskydd, ytterväggar 

8 kap. 4§ 5 7 Bullerskydd 
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Bilaga 2 Krav för innerdörrar 

Typgodkännandet kan omfatta de brandtekniska klasserna E XX, EI XX och/eller A XX enligt 
Boverkets Allmänna Råd 1993:2, utgåva 2 ”Riktlinjer för typgodkännande - brandskydd”. 
Typgodkännandet kan också omfatta de brandtekniska klasserna EI1 XX, EI2 XX och/eller EW XX 
samt brandgastäthet klass Sa och/eller S200 enligt SS-EN 13501-2.  

Typgodkännandet kan även omfatta luftljudsisolering i klass R’w 25, 30, 35, 40, 45 eller 50 dB 
enligt Bilaga A i SS 25267:2004. Alternativt kan uppmätt laboratorievärde Rw (C;Ctr) enligt 
EN ISO 717-1 redovisas. 

Inbrottsklasser och andra egenskaper som inte omfattas av Plan- och bygglagen skall inte 
inkluderas i typgodkännande. 

Brandmotstånd 

E-, EI- och A-klass  

Provning utförs enligt standard SS-EN 1634-1 alternativt enligt äldre svensk standard SS 02 48 27 
(NT Fire 008/ISO 3008). En kombination av provningsunderlag bestående både av provningar 
enligt europastandard och äldre svenska provningar kan tillämpas. Krav enligt Boverkets 
Allmänna råd 1993:2, utgåva 2. För brandteknisk klass A XX gäller temperaturkrav enligt grupp 2 i 
avsnitt 1.7.3 i Boverkets Allmänna Råd 1993:2, utgåva 2 samt att ingående komponenter, med 
undantag av tätningslister och dylikt, skall var av lägst euroklass A2-s1,d0.  

 

- Dörren brandprovas normalt med öppningsriktning ut från ugnen, d v s med brand mot 
anslagssidan. Men även enbart provning med öppningsriktning in mot ugnen kan vara godtagbart 
om provningsstandarden tillåter detta enligt Tabell 2 i SS-EN 1634-1.  
- Maximal dörrstorlek som önskas godkänd bör provas.  
- Brandmotståndet för pardörr kan inte bedömas baserat på provning av enkeldörr. Eventuellt kan 
brandmotståndet för enkeldörr bedömas baserat på provning av pardörr, får avgöras från fall till 
fall.  
- Skall dörren vara försedd med glas skall detta också provas. För vissa glastyper kan det 
eventuellt vara möjligt att godkänna andra glas än de som provats, men detta får avgöras från fall 
till fall.  
- Olika tillbehör så som lås, mekanisk ringklocka, nyckeltub, dörröga, tröskel, dörrstängare, 
postinlägg och nödöppningsanordning kan bedömas enligt Boverkets Allmänna Råd 1993:2, 
utgåva 2. 
- Vilka bedömningar som kan göras får alltid avgöras från fall till fall. Äldre och nyare bedömningar 
bör inte mixas. Man får välja spår: antingen sker bedömning enligt det äldre systemet eller så följer 
man EN-systemet. Vid äldre bedömning kan man dock ofta använda en del av det som finns i ”Field 
of direct application of test results” i provningsstandarder och bedömningskriterier i EXAP-
standarder. Men vi bör t. ex. inte bedöma upp provad storlek om man samtidigt skall göra andra, 
äldre bedömningar. 
 
EI1-, EI2- och EW-klass 
 

Klassifikationsrapport enligt SS-EN 13501-2 erfordras. Rapporten skall enbart vara baserad på 
provningar utförda enligt SS-EN 1634-1 samt eventuellt bedömningar enligt ”Field of direct 
application of test results” i provningsstandarden och/eller ”Extended field of application” enligt 
bedömningsstandarder SS-EN 15269-1, SS-EN 15269-2, SS-EN 15269-3, SS-EN 15269-5 
respektive SS-EN 15269-7. Klassifikationsrapporten skall helst vara utställd av ett EGOLF-lab. 

Brandgastäthet Sa/S200  

Klassifikationsrapport enligt SS-EN 13501-2 erfordras. Rapporten skall enbart vara baserad på 
provningar utförda enligt SS-EN 1634-3 samt eventuellt bedömningar enligt ”Field of direct 
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application of test results” i provningsstandarden och/eller enligt ”Extended field of application” i 
bedömningsstandarder SS-EN 15269-1 respektive SS-EN 15269-20. Klassifikationsrapporten 
skall helst vara utställd av ett EGOLF-labb. 

Luftljudsisolering 

Provning utförs enligt SS-EN ISO 10140-2. Denna standard ersätter den tidigare 
provningsstandarden SS-EN ISO 140-3. Utvärdering sker enligt SS-EN ISO 717-1. Krav för 
respektive klass, R’w, framgår av Bilaga A i SS 25267:2004, se tabell nedan. 

Klass Krav i laboratorium 

Rw ≥ 

R’w 25 dB 27 dB 

R’w 30 dB 33 dB 

R’w 35 dB 38 dB 

R’w 40 dB 43 dB 

R’w 45 dB 48 dB 

R’w 50 dB 53 dB 

 
 

- Endast ett exemplar av dörren behöver typprovas. Det är viktigt att provföremålet verifieras av 
laboratoriet och att rapporten innehåller ritningar som redovisar dörrens utformning och vars 
innehåll är granskat av laboratoriet. 
- Både enkeldörr och pardörr bör ljudprovas. Om det saknas provningsunderlag för pardörr kan 
den bedömas uppfylla kraven för en klass lägre än enkeldörren, d v s uppfyller enkeldörren kraven 
för klass R’w 35 dB kan pardörren bedömas uppfyllakraven för klass R’w 30 dB utan provning.  
- Skall dörren vara försedd med glas skall detta också provas.  
- Normalt ljudprovas en dörr med storlek 10x21M och det är storleken från brandprovningen som 
får styra vilken dörrstorlek som godkänns. Normalt bör inte glasningens storlek ökas mot vad som 
är ljudprovat. 

 

Som alternativ till att redovisa R’w klassen enligt SS 25267:2004 i typgodkännandet och på 
märkskylten, kan uppmätt laboratorievärde Rw redovisas om kunden hellre vill det. 
Provningsstandard, utvärderingsstandard och övriga förutsättningar är de samma, oavsett vilket 
alternativ som kunden väljer. Men texten under rubriken Godkännande i certifikatet blir något 
olika, beroende på vilket alternativ som väljs. 

- Luftljudsisolering klass R’w XX dB enligt SS 25267:2004 

eller 

- Luftljudsisolering Rw YY (C;Ctr) dB enligt EN ISO 717-1 

 
Ytterligare ett alternativ kan vara att kunden väljer att redovisa klass R’w i typgodkännandet och 
på märkskylten, men dessutom kompletterar med ytterligare en skylt/etikett på dörren som anger 
Rw-värdet. Denna skylt/etikett skall i så fall vara separat från gaffelmärkningen. Detta är troligtvis 
endast aktuellt för dörrar där uppmätt Rw-värde ligger precis under gränsen för en klass 
(exempelvis Rw 32 eller 37 dB). 
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Inbrottsskydd 

Inbrottsskydd omfattas inte av Plan- och bygglagen och skall därför inte inkluderas i 
typgodkännandet.  

Tillverkningskontroll 

Tillverkningskontroll utförs enligt anvisningarna i Boverkets Allmänna Råd 1996:2 ”Boverkets 
allmänna råd om tillverkningskontroll - brandskydd”. Kontrollanvisningarna skall motsvara kraven 
i de allmänna råden. Delar av de allmänna råden, t. ex. mätning av springbredder, kan frångås om 
detta inte bedöms tillföra något i produktkvalitet. 

Omfattar typgodkännandet ljud skall årlig kontrollprovning utföras som verifierar att dörren 
uppfyller aktuell ljudklass eller Rw-värdet. Antal dörrar som kontrollprovas beror av antal dörrar 
som tillverkas. Vid liten tillverkningsvolym behöver inte alla dörrvarianter kontrollprovas varje år, 
utan det räcker att välja ut någon dörrtyp och sedan växla dörrtyp som väljs ut för ljudprovning de 
olika åren. 
 

Referenslista – bilaga 2 
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SS 02 48 27 (NT Fire 008/ISO 3008) ”Brandprovning – Byggprodukter – Dörrar och luckor”  

SS 25267:2004 ”Byggakustik – Ljudklassning av utrymmen i byggnader – Bostäder”. 
SS-EN 1634-1 ”Provning av brandmotstånd och brandgasskyddande egenskaper för dörrkonstruktioner, 
öppningsbara fönster och byggnadsbeslag – Del 1: Provning av brandmotstånd för dörrkonstruktioner 
och öppningsbara fönster” 
SS-EN 1634-3 ”Provning av brandmotstånd för dörrkonstruktioner – Del 3: Rökskyddande dörrar, 
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för dörrar, luckor och öppningsbara fönster, inklusive beslag – Del 5: Brandmotstånd för 
gångjärnshängda glasade dörrenheter och öppningsbara fönster med metallramar”  
SS-EN 15269-7 ” Utökad tillämpning av resultat från provning av brandmotstånd och/eller rökkontroll 
för dörrar, luckor och öppningsbara fönster, inklusive beslag – Del 7: Skjutdörrar och skjutportar av stål” 
SS-EN 15269-20 ” Utökad tillämpning av resultat från provning av brandmotstånd och/eller rökkontroll 
för dörrar, luckor och öppningsbara fönster, inklusive beslag – Del 20: Rökkontroll hos glasdörrar av stål, 
trä och metall” 
SS-EN ISO 717-1 ”Byggakustik – Värdering av ljudisolering i byggnader och hos byggdelar – Del 1: 
Luftljudsisolering” 
SS-EN ISO 10140-2 ”Byggakustik –Mätning av ljudisolering hos byggnadselement i laboratorium – Del 
2: Mätning av luftljudsisolering” 
SS-EN ISO 140-3 ”Byggakustik – Mätning av ljudisolering i byggnader och hos byggnadselement – Del 3: 
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