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0 Förord 
 
Certifieringsregler beskriver villkor för certifiering av byggprodukter genom RISE. De 
utgörs dels av produktspecifika och dels allmänna regler (Certifieringsregel CR000).  
 
I certifieringsreglerna framgår det vilka egenskaper som bestyrks (enligt BBR) av 
certifieringen och hur de i övrigt bestyrks.  
 
Certifieringsreglerna bygger på gällande standarder men kan framöver revideras, t ex för 
anpassning till europeiska eller internationella standarder. Revidering kan också bli aktuell 
om nya föreskrifter införs eller som en följd av erfarenheterna av certifieringsreglernas 
tillämpning. Vid behov av preciseringar eller kompletteringar av reglerna revideras 
reglerna och publiceras på RISE hemsida. 
 
 
 
 
2017-11-21  
 
 
 
Lennart Månsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RISE Certifiering 
Box 857, 501 15  Borås 
Box 553, 371 23  Karlskrona 
 
Tfn +46 10 516 50 00 
www.ri.se  
  
 

http://www.ri.se/
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1 Inledning  
 
Denna certifieringsregel innehåller information om certifiering av dörrar och 
fönster avseende inbrottsskydd och även andra relevanta egenskaper beroende 
på produktens avsedda användning. Reglerna är baserade på kravspecifikationen 
PAS 24:2016.  
 
Allmän information och generella villkor återfinns i certifieringsregel 000. 
 
 

2 Omfattning  
 
Reglerna omfattar dörrar och fönster enligt PAS 24:2016, avsnitt 1. Fönsterdörr betraktas 
som dörr enligt dessa regler.  
 
 

3 Syfte  
 
Tillverkaren kan använda certifikatet som underlag för att få licens av den brittiska 
organisationen brittiska organisationen Secured by Design samt för att visa hur krav i 
svenska byggregler* uppfylls. 
 
*Krav med koppling till svenska byggregler PBL och BBR framgår av bilaga 1  
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4 Tekniska krav 
 
Provningar enligt nedan skall genomföras vid typprovning och med frekvens 
enligt övervakande kontroll. Om det finns skäl för annat provningsprogram ska 
detta godkännas av RISE Certifiering. 
 
4.1 Funktionskrav 
 
Dörrar skall uppfylla kraven i PAS 24:2016, avsnitt 4.2, 4.3, 4.4, Annex A samt antingen 
Annex B eller EN 1627:2011, RC3. Låscylindrar uppfylla kraven enligt PAS 24:2016, 
avsnitt 4.1.2.  
 
Fönster skall uppfylla kraven i PAS 24:2016, avsnitt 4.2, 4.3, 4.4 samt antingen Annex C 
eller EN 1627:2011, RC2N. 
 
Utifrån produktens avsedda användning skall relevanta krav i BS 6375 (alla delar) 
verifieras. Det handlar om lufttäthet, regntäthet och motstånd mot vindlast, 
manövreringskraft, mekanisk hållfasthet, hållfasthet säkerhetsbeslag, motstånd mot stöt, 
motstånd mot upprepad öppning och stängning, brandmotstånd, farliga ämnen, förmåga att 
frisläppa (nödöppning), ljudisolering, U-värde, strålning, beständighet, skottskydd, 
explosion, oliksidigt klimat och beteende vid fuktvariationer. Dessutom ska kraven i 
materialspecifik standard uppfyllas, t ex BS 7412, BS 4873, BS 6510, BS 8529 och BS 
644.  
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5 Krav på beskrivning, instruktioner etc. 
 
5.1 Produktbeskrivning 
 
Beskrivning av produkten i form av ritningar ska finnas.  
 
5.2 Bruksanvisning 
 
Bruksanvisning skall innehålla information om användning, installation och 
underhåll av produkten.  
 
5.3 Märkning 
 
Följande information skall framgå av permanent märkning på produkten. 
Märkningen ska vara läsbar och synlig när produkten är i öppet läge och osynlig 
i stängt läge.  
 
1. namn eller registrerat varumärke för företaget som svarar för produkten  
 (tillverkare eller motsvarande) 
2. Certifieringsorgan (RISE) 
3. Ackrediteringsnummer (1002) 
4. RISE certifikatsnummer.  
5. Standard (PAS 24:2016)  
6. Klassning D (dörrar), W (fönster)  
7. tillverkningsnummer, datum eller annan märkning som kan återfinnas i  
  tillverkarens kontrolljournal 
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6 Tillverkningskontroll 
 
Nedanstående avsnitt är tillägg eller förtydliganden till de krav som anges för egenkontroll 
och övervakande kontroll i Certifieringsregel CR000 och CR BBR.  
 
6.1 Tillverkarens egenkontroll  
 
6.1.1 Organisation, personal, dokumentation 
 
Det ska finnas en beskrivning av organisationen, särskilt avseende de aktuella produkterna, 
ansvarsfördelning, utbildning av berörd personal. Egenkontrollen (rutiner, instruktioner, 
mallar, kontrollprogram) ska vara dokumenterad liksom resultaten (journaler, 
provningsrapporter). 
 
6.1.2 Kontraktsgenomgång 
 
En rutin för kontraktsgenomgång ska säkerställa att kraven är tillräckligt väl definierade 
och att tillverkaren har förmåga att uppfylla kontraktskraven. 
 
6.1.3 Inköp 
 
Tillverkaren skall säkerställa att inköpta produkter överensstämmer med kraven i 
specifikationer. 
 
6.1.4 Produktionsstyrning 
 
Tillverkningen skall ske under styrda och planerade förhållanden. Utrustning ska vara 
underhållen och kalibrerad. 
 
6.1.5 Provning och kontroll 
 
6.1.5.1 Mottagningskontroll 
 
Mottaget material ska kontrolleras med avseende på överensstämmelse med 
specifikationer och materialcertifikat. 
 
6.1.5.2 Kontroll under tillverkning  
 
Kontrollen skall ske i lämplig omfattning och de produkter som inte uppfyller specificerade 
krav ska avskiljas på ett tydligt sätt i avvaktan på beslut om åtgärd. 
 
6.1.5.3 Kontroll av färdig produkt  
 
Kontroll av färdig produkt skall utföras i den omfattning som anses nödvändig för att 
säkerställa att produkter uppfyller specificerade krav. Provtagningsplan ska ange 
provtagning, aktuella provningsmetoder samt åtgärder i händelse av underkänt resultat. 
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6.1.6 Hantering 
 
Det ska finnas metoder för lagring och hantering av färdiga produkter så att de inte skadas 
eller försämras. 
 
6.1.7 Spårbarhet och märkning 
 
Det ska finnas metoder för spårbarhet av märkta produkter till 
tillverkningstillfälle. 
 
6.1.8 Klagomål 
 
Det ska finnas rutiner för behandling av klagomål och hur vidtagna åtgärder. 
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6.2 Övervakande provning och kontroll  
 
Den övervakande kontrollen utförs minst en gång per kalenderår genom besök hos 
tillverkaren/leverantören vid tidpunkter som bestäms av kontrollorganet. Kontrollen ska 
utföras enligt efter en instruktion och plan som godkänts av RISE Certifiering.  
 
Kontrollorganet skall vid besök kontrollera att den av tillverkaren/leverantören beskrivna 
egenkontrollen fungerar på avsett sätt samt göra provuttag på certifierade produkter enligt 
punkt 6.2.3. Annan omfattning på provning och kontroll kan förekomma, beroende på 
egenkontrollens utformning, vilket då fastställs i avtalet om fortlöpande kontroll.  
Tillverkaren/leverantören ska lämna kontrollorganets representant fritt tillträde för 
genomförande av den övervakande kontrollen.  
 
Funktionskrav och tilläggskrav skall kontrolleras genom provning av färdig produkt i den 
övervakande kontrollen. Omfattningen fastställs av RISE. 
 
I avtal mellan tillverkare och besiktningsorgan ska framgå besöksfrekvens, omfattning av 
provuttag samt vilka egenskaper som ska verifieras. Alternativ till detaljer i avtalet är att 
detta beskrivs i certifieringsreglerna under avsnitt 6.2. 
 
6.2.1 Inledande besiktning 
 
Inledande besiktning görs hos tillverkaren. Vid den inledande besiktningen kontrolleras att 
företagets beskrivning av egenkontrollen. Speciellt kontrolleras att rutiner finns och är 
implementerade samt att det finns en förståelse för reglerna enligt avsnitt 6.1 och nedan.  
 

Organisation, ansvar och befogenheter, 
utbildning av berörd personal. Dokument, 
styrande och redovisande 
Kontraktsgenomgång 
Inköp 
Produktionsstyrning 
Mottagningskontroll 
Kontroll under produktion 
Kontroll av färdig produkt 
Hantering och lagring 
Spårbarhet och märkning 
Klagomål 

 
Rapport från inledande besiktning ska redovisa att tillverkaren har förutsättningar att 
uppfylla respektive krav enligt ovan. 
 
6.2.2 Övervakande besiktning  
 
Övervakande besiktning görs av RISE minst en gång per år och ska verifiera att egen-
kontrollen fungerar på avsett sätt.  
 
RISE ska ges tillträde till lokaler och tillgång till dokument som krävs för verifiering av 
egenkontrollen.  
 
Om kontrollprovning och/eller granskningen av tillverkarens egenkontroll ger under-
kännande skall orsakerna utredas. Utredningen kan resultera i förnyat kontrollbesök, 
omprovning eller underkännande av den fortlöpande kontrollen. 
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Rapport från besiktning ska redovisa att tillverkaren uppfyller krav enligt ovan. I de fall då 
större avvikelse noteras vid kontroll, kan det vara aktuellt med ytterligare kontroll hos 
tillverkaren för uppföljning. 
 
6.2.3 Provningar 
 
I samband med besök uttas stickprovsmässigt produkter från respektive certifikat.  
Provning utförs av certifierade egenskaper nedan, efter bedömning kan annan omfattning 
accepteras. 
 
Egenskap Antal 

provstycken 
Standard Frekvens 

Inbrott 1 PAS 24 Årligen 
Luft, regn, vind  1 BS 6375-1 Vart tredje år 
Hållfasthet 1 BS 6375-2 Vart tredje år 
Brandreaktion 1 EN 13501-1 Vart tredje år 
Brandmotstånd 1 EN 13501-2 Vart tredje år 
Ljud  1 EN ISO 140-3 

eller EN 717-
1 

Vart tredje år 

Skott 1 EN 1523 Vart tredje år 
 
Om tillverkaren har flera tillverkningsställen kan provuttaget alterneras.  
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Krav dörrar 
 

Krav enligt PBL, 8 kap. 4 §  Tillämpligt för PAS 24 
Dörrar och fönster 

1 Bärförmåga, stadga och beständighet XX 
2 Säkerhet i händelse av brand XX 
3 Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö XX 
4 Säkerhet vid användning XX 
5 Skydd mot buller XX 
6 Energihushållning och värmeisolering XX 

7 Lämplighet för avsett ändamål XX 

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

9 Hushållning med vatten och avfall -  
 
 
Krav enligt PBL 

8 kap. 4 § BBR 

1 EKS 
10 Motstånd mot vindlast 

2 
5:221 Brandteknisk klass 
5:6214 Dörr, lucka och port 
5:134  

3 
6:531 Lufttäthet 
6:5324 Fukt – Väggar, fönster och dörrar 
6:11  Material 

4 8:35 Säkerhet vid användning – Skydd mot 
sammanstötning och klämning – Glas i byggnader 

8:231 Öppningsbara fönster, balkongdörrar och dylikt 
5 7:1-7:4 Bullerskydd – Ljudförhållanden 

6 9 Energihushållning 
 

8 3:143 Tillgänglighet – Dörr och port 
 
 
Krav enl. BBR 

Avsnitt i certifieringsregler/standard där krav 
beaktas 

Kommentarer 
Grå = båda 
gul = fönster 
grön = dörrar 

9:21 
6:531 

4.1 Lufttäthet/Air permeability  

6:5324 4.1 Watertightness/Regntäthet  
EKS 10 4.1 Resistance to windMotstånd mot 

vindlast 
 

- 4.1 Operating force (windows) 
/Manöverkrafter 

 

- 4.1 Resistance to static torsion/Vridning  
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- 4.1 Racking/Nerhängning  
8:231 4.1 Load‑bearing capacity of safety 

devices 
 

8:35 4.1 Impact resistance/stötmotstånd  
- 4.1 Resistance to repeated opening and 

closing/Mekanisk livslängd 
 

- 4.1 Operating forces (external pedestrian 
doorsets)/Manöverkrafter 

 

- 4.1 Vertical load/Nerhängning  
- 4.1 Static torsion/vridning  
- 4.1 Soft and heavy body impact/Mjuk 

och tung stöt 
 

- 4.1 Hard body impact  
8:231 4.1 Load-bearing capacity of safety 

devices/Belastningsförmåga hos 
säkerhetsbeslag 

 

- 4.1 Resistance to repeated opening and 
closing/Mekanisk livslängd 

 

5:221 
5:6214 

4.1 Reaction to fire (tilläggskrav)  

5:221 
5:6214 

4.1 External fire performance 
(tilläggskrav) 

 

5:221 
5:6214 

4.1 Resistance to fire (tilläggskrav)  

6:11 4.1 Dangerous substances/Farliga 
ämnen 

 

5:335 4.1 Ability to release/Öppningsbarhet  
 

 

7:1-7:4 4.1 Acoustic performance/Ljudisolering  
9 
9 

4.1 Thermal transmittance/ 
Värmegenomgångskoefficient  
 

 

6:322 4.1 Radiation 
properties/ljusgenomsläpplighet 

 

- 4.1 Durability/Mekanisk livslängd  
- 4.1 Bullet resistance/Skottsäkerhet  
- 4.1 Explosion resistance/Säkerhet vid 

explosion 
 

- 4.1 Behaviour between different 
climates/Beteende vid oliksidigt 
klimat 

 

- 4.1 Behaviour under humidity variations 
in successive uniform climates/ 
Beteende vid fukt och liksidigt 
klimat 
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Avsnitt i certifieringsregler där övriga krav beaktas 
4.1 Operating force (windows)/Manöverkrafter 
4.1 Resistance to static torsion/Vridning 
4.1 Racking/Nerhängning 
4.1 Resistance to repeated opening and closing/Mekanisk livslängd 
4.1 Operating forces (external pedestrian doorsets)/Manöverkrafter 
4.1 Vertical load 
4.1 Static torsion/vridning 
4.1 Soft and heavy body impact/Mjuk och tung stöt 
4.1 Hard body impact 
4.1 Resistance to repeated opening and closing/Mekanisk livslängd 
4.1 Durability/ Mekanisk livslängd 
4.1 Bullet resistance/Skottsäkerhet 
4.1 Explosion resistance/Säkerhet vid explosion 
4.1 Behaviour between different climates/Beteende vid oliksidigt 

klimat 
4.1 Behaviour under humidity variations in successive uniform 

climates/ Beteende vid fukt och liksidigt klimat 
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