
 

SPCR 113 

RISE Research Institutes of Sweden AB 
Certifiering 

SPCR 113 | 2022-10-23 ©   

 

ignature_1 

Certifieringsregel för 

P-märkning av 

fjärrvärmecentraler 
  



2 

SPCR 113 | 2022-10-23 ©  Sida 2 (12) 

 

Förord 
Produktcertifiering innebär bestyrkande från en oberoende tredje part att en produkt 
uppfyller krav ställda i standard eller annan form av specifikation. Certifiering vid RISE 
utförs av en särskild avdelning, RISE Certifiering. Certifiering av produkter vid RISE 
bedrivs i enlighet med SS-EN ISO/IEC 17065. 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 tekniska bestämmelser F:103-8 Certifiering 
av fjärrvärmecentraler anpassade för villor och lägenheter utfärdade av Energiföretagen 
Sverige. 
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RISE Research Institutes of Sweden AB 
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1 Inledning 

Denna certifieringsregel omfattar certifieringsprocessen och kraven för 
fjärrvärmecentraler anpassade för villor och lägenheter 

Giltiga certifikat och provningsrapporter, samt historiska provningsrapporter listas på 
RISE hemsida. 

2 Omfattning 

2.1 Certifikatets omfattning 

Dessa regler omfattar fjärrvärmecentraler med en nominell effekt av max 500 kW 

termisk last. 

2.2 Avsedd användning 

Mindre fjärrvärmecentraler för lägenheter och villor. 

3 Certifieringsprocessen  

3.1 Ansökan och tekniskt underlag 

Ansökan om certifiering ska ske skriftligen och vara åtföljd av tekniskt underlag enligt 
kapitel 1.3 i F:103-8. Se vidare under kapitel 4.2 Dokumentation i detta dokument. 

3.2 Inledande granskning av ansökan 

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

Om RISE kan åta sig uppdraget får den sökande en 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 Provföremål 

Provföremål i den omfattning som krävs skall väljas ut och tillhandahållas av den 
sökande. Provföremålen skall vara representativa för den normala produktionen, där 
prototyper används för typprovning skall de vara representativa för framtida produktion. 
Ytterligare verifierande provning kan vara nödvändigt där prototyper har använts för 
typprovning. 
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3.4 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. Alla rapporter, utlåtande och utvärdering som ligger till grund för certifiering 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 RISE genomför ett 
inledande besök, vars resultat redovisas i en kontrollrapport.  

Kontrollanvisningar, som beskriver tillverkarens egenkontroll samt övervakning av 
egenkontrollen, upprättas. Bilaga 4 i F.103-8 kan användas som vägledning för att 
upprätta anvisningar för egenkontroller. 

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.  

3.5 Granskning och beslut 

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

3.6 Certifikat 

Certifikatet utfärdas till den sökande och dess giltighet bygger på att villkoren 
fortlöpande uppfylls. 

3.7 Giltighet 

Certifikatet utfärdas med giltighetstid på fem år. Certifikatet kan sedan förnyas, se 
nedan. Giltigheten förutsätter att de certifierade produkter som fortlöpande sätts på 
marknaden uppfyller kraven och att den fortlöpande granskningen och bedömningen av 
tillverkarens system för egenkontroll sköts enligt plan.  

3.8 Förnyelse 

Ansökan om förnyelse skall ske skriftligen, minst 6 månader innan giltighetstidens slut. 
För att förnya certifikatet krävs att nya provningar utförs enligt gällande provprogram.  

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

3.9 Förändringar av certifierade produkter 

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

Bilaga 2 i F:103-8 är en vägledning över vilka ändringar som sannolikt medför att 
fjärrvärmecentralen behöver provas om. RISE kommer att avgöra omfattningen av 
eventuella provningar för att verifiera ändringar i produkten. 

3.9.1 Förändringar av tillhörande handlingar 

Tillhörande handlingar som installation- och bruksanvisningar utgör en del av det 
tekniska underlaget som utvärderas. Principiellt krävs certifikatrevision vid förändringar 
i tillhörande handlingar vid större layoutförändringar eller om den grundläggande 
beskrivningen av produkten och dess prestanda förändras. Principiellt krävs inte 
certifikatsrevision om ändringarna är av redaktionell karaktär och utförs i syfte att 
förbättra användarvänligheten av instruktionerna. 

 Förutsättningen är att innehavare av certifikat enligt SPCR 113 skickar in de föreslagna 
ändringarna till RISE för utvärdering. Därefter tar RISE beslut om ändringarna är av 
sådan karaktär att det kräver en revision av certifikatet. 

För att underlätta granskningsprocessen bör tillverkaren tydligt kommunicera vilka 
ändringar som implementerats i den tillhörande handlingen. RISE publicerar online den 
senast granskade och godkända versionen av den tillhörande handlingen tillsammans 
med certifikatet i fråga. 

4 Krav  

Fjärrvärmecentralen skall uppfylla samtliga krav i F:103-8. Samtliga punkter i detta 
kapitel skall redovisas i provningsrapporten som granskade och godkända. 

4.1 Konstruktions- och redovisningskrav  

Fjärrvärmecentralen skall uppfylla generella tekniska kraven enligt kapitel 2 i F:103-8 
samt konstruktions- och redovisningskraven i tekniska bestämmelser F:101. 

4.2 Tekniska krav  

Utvärderingen av fjärrvärmecentralens egenskaper utförs genom en typprovning av ett 
eller flera provexemplar som är representativa för produktionen. Provning skall ske 
enligt kapitel 3 och 4 i F:103-8. 
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4.3 Krav på dokumentation 

Fjärrvärmecentralens skall medföljas av följande dokumentation enligt kapitel 1.3 i 
F:103-8: 

4.3.1 Fjärrvärmecentralen ska vara märkt med modellbeteckning, typnummer och 
tillverkningsnummer. 

4.3.2 Specifikationer över komponenter, material och fogningsmetoder.  
I Energiföretagens tekniska bestämmelser F:101 framgår konstruktions och 
redovisningskrav. 

4.3.3 Principschema och fjärrvärmecentralens uppbyggnad med måttangivelser och 
vikt. 

4.3.4 Kundanpassad funktionsbeskrivning, driftinstruktion och skötselanvisning. 

4.3.5 Beräkningsprogram för värmeväxlare. 

4.3.6 Försäkran/deklaration om överensstämmelse enligt relevanta produktdirektiv 
som maskindirektivet, direktiv om elektromagnetisk kompabilitet och 
lågspänningsdirektivet. 

4.3.7 Dokumentation som visar att läckage från styrventilerna för värme och 
varmvatten inte överstiger 0,05 % av kVS-värdet, enligt standard IEC 60534-4. 

4.3.8 Tillverkare ska intyga med provprotokoll att fjärrvärmecentralens värmeväxlare 
uppfyller kraven i standarden SS-EN 1148 enligt F:109. 

4.3.9 Dokumentation som styrker att tillverkare följer gällande ISO 9001, avseende 
kvalité, styrning och kontroll inklusive avvikelse- och reklamationshantering i sitt 
ledningssystem. 

4.3.1 Tillhörande handlingar 

Som tillägg till föregående kapitel skall tillhörande handlingar utgöras av 
produktbeskrivning, installationsanvisningar samt drift- och skötselanvisningar. 

Produktbeskrivningen skall innehålla följande punkter: 

• en allmän beskrivning av fjärrvärmecentralens uppbyggnad och funktion 

• en förteckning över ingående komponenter inklusive benämningar 

• tekniska data: nominell effekt, måttuppgifter 

• beskrivning av vilka säkerhetssystem som finns och hur dessa fungerar 

• beskrivning av styrsystemets funktion, inställning vid leverans och vilka inställningar 
som kan göras 
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Installationsanvisningarna skall innehålla följande punkter: 

• beskrivning av hur fjärrvärmecentralen skall anslutas till ett fjärrvärmenät 

• beskrivning av hur fjärrvärmecentralen skall anslutas till husets värme och 
tappvarmvattensystem 

• anvisningar för vägg alternativt golvmontage 

• beskrivning av hur fjärrvärmecentralen ansluts elektriskt inklusive elschema 

• vilka krav som ställs i fråga om fritt utrymme kring fjärrvärmecentralen etc 

• placering och montage av värmemätare 

 

Drift- och skötselanvisningarna skall innehålla följande punkter: 

• beskrivning av vilka injusteringar som kan göras och hur detta sker, t.ex. inställning av 
varmvattentemperatur 

• specifikation av tillsynsintervall och vad denna tillsyn skall omfatta 

• vilka aktsamhetsåtgärder som skall iakttagas vid användning och service 

• hur säkerhetssystemen skall kontrolleras och hur ofta 

• felsökningsschema: vanligast förekommande orsaker till driftavbrott och hur dessa 
skall åtgärdas 

• beskrivning av hur slitagedetaljer, defekta givare etc demonteras och byts vid behov 

 

Installatörsanvisningarna skall förutom vad som anges under ”Installationsanvisningar” 
ovan innehålla följande: 

• en detaljerad beskrivning i steg om hur fjärrvärmecentralen installeras 

• hur drifttagning, avstängning, injustering och funktionskontroll skall ske 
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4.4 Krav på märkning 

4.4.1 Fjärrvärmecentralen 

Fjärrvärmecentralen skall varaktigt märkas med följande information: 

- Tillverkaren/Innehavarens namn eller varumärke 

- Fjärrvärmecentralens typ/modell beteckning 

- Serienummer och tillverkningsår 

- Information om kapacitet och temperaturprogram för varmvatten och värme 

- Certifieringsmärket avbildat nedan, som innehåller certifikatnummer, 
referens till SPCR 113 och F:103-8, samt att fjärrvärmecentralen är ett 
högtemperaturssystem, HT. 

 

 

Certifieringsmärket utfärdas av RISE till varje tillverkare och får inte ändras eller på 
annat sätt förvanskas med hänseende till färg eller bildförhållande. 

4.4.2 Värmeväxlare 

Värmeväxlardata skall innehålla uppgifter om tillverkare, typ, tillverkningsår, 
beräkningstryck, beräkningstemperatur, volym för primär- och sekundärsida och i 
tillämpliga fall ackrediterat kontrollorgan som utfört konstruktionskontroll. 

4.4.3 Dokument 

Ritningar, tillhörande handlingar och övrig dokumentation som tillhandahålls av 
certifikatsinnehavaren och utgör underlag för certifikatet skall vara försedda med 
benämning eller nummer, samt datum eller på annat sätt vara spårbara. 

4.5 Krav på tillverkarens egenkontroll 

Se avsnitt 5 och Generella regler för tillverkningskontroll i TKR 000. 
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5 Tillverkarens egenkontroll 

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

Krav på egenkontrollens omfattning framgår av Generella regler för tillverkningskontroll, 
TKR000. Bilaga 4 i F:103-8 utgör en vägledning för hur egenkontroller kan utformas. 

 

Nedanstående är tillägg eller förtydliganden till de krav som anges TKR 000. 

Om leverantören har ett kvalitetssystem enligt ISO 9001 som certifierats av ett 
ackrediterat certifieringsorgan, kan detta anses uppfylla kraven på Organisation, 
Styrning av dokument, Behandling av avvikande produkter, Korrigerande åtgärder, 
Hantering av färdiga produkter och Klagomål. 

Tillverkare skall ha en dokumenterad process för produktutveckling som inkluderar 
riskanalys för ändringar av certifierade produkter, där hänsyn tas till hur eventuella 
förändringar kan påverka den certifierade produkten. Se avsnitt 3.9. 

Egenkontrollerna skall referera till relevanta tekniska bestämmelser/specifikationer eller 
standarder t.ex. SPCR 113, F:103-8, EN 1148 etc. och inkludera en produktspecifik 
kvalitetsplan eller motsvarande för att säkerställa att tillverkade produkter 
överensstämmer med typ provade objekt. Detta skall göras under lämpliga faser i 
tillverkningsprocessen. Detta kan vara kontroll av mottaget råmaterial, delkomponenter 
m.m (TKR 000, 4.4.1), kontroller i tillverkningsprocessen (TKR 000, 4.4.2), eller kontroll 
av färdiga produkter (TKR 4.4.3). 

Kontroller skall ske i lämplig utsträckning och frekvens för att säkerställa att tillverkade 
produkter överensstämmer med certifierade egenskaper. 

Om tillverkaren anlitat underleverantörer för utveckling, tillverkning, paketering eller 
märkning, kan det vara nödvändigt med kontroller av underleverantören. Där 
underleverantörer används, skall tillverkare ha övergripande kontroll över produkten 
och försäkra sig att de får tillräcklig information för att uppfylla sina åtaganden enligt 
SPCR 113. 

Om tillverkaren anlitar underleverantörer för delar eller hela tillverkningsprocessen, 
innebär detta inte under några omständigheter frihet från ansvaret som åligger 
tillverkaren. 

Individuella komponenter eller batcher av komponenter samt tillhörande 
tillverkningsmoment skall vara identifierbara och spårbara.  

Alla testresultat och uppmätta värden från egenkontrollerna skall arkiveras i minst 10 år. 
I de fall där tillverkarens garantiåtaganden är längre, gäller garantitiden. 
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6 Övervakande kontroll 

RISE ska utföra övervakande kontroller i form av besök hos tillverkaren en gång per år. 
Se RISE Generella regler för tillverkningskontroll, TKR 000. 

 

Nedanstående är tillägg eller förtydliganden till de krav som anges i TKR 000. 

Tillverkaren ska ge obehindrad tillgång till RISE representant för att utföra den 
övervakande kontrollen. 

Vid besöken ska RISE kontrollera att den av tillverkaren beskrivna egenkontrollen 
fungerar på avsett sätt samt göra stickprovskontroll på certifierade produkter.  

Resultaten från den övervakande kontrollen skall rapporteras skriftligt till tillverkaren, 
eller i de fall där certifikatsinnehavaren är någon annan än tillverkaren, även till 
certifikatsinnehavaren. 

7 Generella villkor 

Framgår av RISE dokument Generella certifieringsregler för certifiering av produkter CR 000. 
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