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1 
TILLÄMPNINGSOMRÅDE 
 
Dessa regler gäller typgodkännande av byggskivor. Till den del egenskaperna hos en byggskiva inte 
kan anges genom CE-märkning på grundval av en harmoniserad produktstandard eller europeiskt 
tekniskt godkännande kan typgodkännande av en byggskiva beviljas för de egenskaper som anges i 
dessa regler.  
 
Med byggskiva avses i detta samband produkter i skivform vilka kan vara till exempel trä-, gips- eller 
cementbaserade som monteras i byggnad på ett bestående sätt. De kan vara försedda med beläggning 
eller vara utan beläggning. 
 
 

2 
BYGGFÖRESKRIFTER OCH -ANVISNINGAR 
 
Då byggskivor används som vindförstyvning tillämpas vid projekteringen följande föreskrifter och 
anvisningar i Finlands byggbestämmelsesamling i deras gällande form: 
 
B1 Konstruktioners säkerhet och belastningar, föreskrifter 
B10 Träkonstruktioner, anvisningar 
 
Projekteringen kan alternativt grunda sig på följande europeiska förstandarder och deras nationella 
anpassningsdokument: 
 
ENV 1991: Eurocode 1: Laster på bärande konstruktioner 
ENV 1995–1–1: Eurocode 5: Dimensionering av träkonstruktioner - Del 1–1: Allmänna regler och 
regler för byggnader 
 

Anmärkning: 
Dessa förstandarder kommer att ersättas med följande europeiska standarder då tillhörande 
nationella bilagor har trätt i kraft och användningen av förstandarderna har avslutats genom 
miljöministeriets beslut: 
SFS–EN 1990: Eurocode. Dimensioneringsgrunder för bärande konstruktioner 
SFS–EN 1995–1–1: Eurocode 5: Dimensionering av träkonstruktioner –Del 1–1: Allmänna 
regler och regler för byggnader 

 
 

3 
GRUNDER FÖR GODKÄNNANDE 
 
Genom godkännandet säkerställs att skivor fästa enligt anvisning med fästelement som omfattas av 
godkännandet har i brottgränstillståndet tillräcklig hållfasthet och styvhet mot belastning som 
åstadkoms av vindlast samt tillräcklig styvhet beträffande deformationsgränstillstånd. 
 
Vindförstyvning dimensioneras i enlighet med godkänd projekteringsmetod. Godkända 
projekteringsmetoder är metoden som anges i anvisningen RIL 120–2004 och metoden som anges i 
förstandarden ENV 1995–1–1. Även andra metoder kan användas om deras riktighet är tillräckligt 
dokumenterad t.ex. genom försök i full skala. 
 
För fästförband mellan skivor och stomme används karakteristiska värden för hållfasthet och styvhet 
som erhållits i typprovningar. 
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I typprovningar beaktas alla fuktförhållanden vilka skivan kan utsättas för, även situationer då skivan 
utsätts för regn medan ytterbeklädnad fortfarande saknas. 
 
Typproven på kombination av byggskiva-fästelement-stomme som fungerar som vindförstyvning 
består av provningar i full skala, materialprovningar och provningar på fogar. Metodanvisningen för 
belastningsprov i full skala grundar sig på standarden EN 594. Materialproven utförs enligt tillämplig 
produktstandard. 
 
Kvalitet och egenskaper hos byggskivorna och deras fästelement anges i tillämpliga delar i enlighet 
med standarder eller ETA-godkännande. 
 
De allmänna egenskaper som definierats i standarden EN 13986 för träskivor, standarden EN 520 för 
gipsskivor eller standarden EN 12467 för fibercementskivor bestäms för skivorna eller anges för 
tidigare provade skivor. På övriga byggskivor tillämpas krav som anges i dessa eller i särskilda 
dokument för ifrågavarande skivor. Av hållfasthetsegenskaperna anges de egenskaper som är nödiga 
för projekteringsmetoden. Dessutom anges de egenskaper med tillsvarande gränsvärden som skall 
följas i tillverkningskontrollen. 
 
Förnödenheter för infästning skall uppfylla de allmänna krav som gäller förnödenheter för infästning 
av träskivor enligt standarden prEN 14592 eller förnödenheter för infästning av gipsskivor enligt 
standarden prEN 14592. På fästelement för övriga skivor och specialfästelement tillämpas krav som 
angetts i produktspecifikationer som gäller för dem. 
 
Av hållfasthetsegenskaperna bestäms eller anges för tidigare provade skivor minst de egenskaper som 
är nödiga för projekteringsmetoden. Dessutom anges de egenskaper med gränsvärden som skall följas 
i tillverkningskontrollen om de avviker från det normala. Samtliga hållfasthetsvärden anges som 
karakteristiska värden (som 5 % fraktiler). Beräkningsgrunderna för dessa skall också anges 
(medelvärde, spridning, provens antal och använda koefficienter och övriga utgångsvärden). 
 
För ansökning av godkännande för träfiberskivor anges minst följande av de i standarden EN 13986 
definierade egenskaperna: 
– Böjhållfashet i längd- och tvärriktning, EN 310 
– Elasticitetskoefficient, EN 310 
– Skivans tvärdraghållfasthet, EN 319 
– Fuktabsorption (RH 80 %) och dess inverkan på hållfastheten EN 1087–1, EN 622–3, EN 310 

eller EN 319 
 
För ansökning av godkännande för gipsskivor anges minst följande av de i standarden prEN 520 
definierade egenskaperna: 
– Böjhållfashet, prEN 520 i längd- och tvärriktning (vindskyddsskivor provas i fuktigt tillstånd RH 

80 %, standarden känner inte hållfasthet i fuktigt tillstånd) 
– Elasticitetskoefficient 
 
Beträffande fibercementskivor anges minst följande av de i standarden EN 12467 definierade 
egenskaperna: 
– Böjhållfashet, EN 12467 
– Elasticitetskoefficient 
 
 

4 
TILLVERKNINGSKONTROLL 
 
4.1 Allmänt 
 
Typgodkännande förutsätter att tillverkaren har intern tillverkningskontroll. Tillverkaren skall ha 
skriftlig beskrivning av tillverkningskontrollförfarandet. 
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Tillverkaren skall sluta avtal om fortlöpande extern tillverkningskontroll med tillverkningskontrollant 
som är godkänd av den som utfärdar beslutet om typgodkännande. Tillverkningskontrollanten har rätt 
att i samband med extern tillverkningskontroll ta del av tillverkarens handlingar som gäller intern 
tillverkningskontroll samt besöka produktens produktions-, förpacknings- och lagerutrymmen. Om 
mottagaren av typgodkännandet inte är skivans tillverkare skall han sörja för att 
tillverkningskontrollanten får uppgifter om tillverkarens handlingar som gäller intern 
tillverkningskontroll. 
 
Om det i produktens kvalitet eller tillverkning inklusive installationsmetoder och förnödenheter sker 
sådana förändringar som kan inverka på produktens typgodkända egenskaper, är tillverkaren skyldig 
att i förväg skriftligt anmäla om detta för typgodkännandeorganet och för tillverkningskontrollanten. 
 
Det skall avtalas om provning av förändrad produkt med typgodkännandeorganet och 
tillverkningskontrollanten. 
 
4.2 Initialbesiktning 
 
Tillverkningskontrollanten utför en initialbesiktning (typbesiktning) av tillverkningen och produkten 
som en del av förberedelse för avtal om tillverkningskontroll. I den skall minst ingå följande delar: 
– dokumentation om typprovning 
– dokumentation om tillverkning, användning och projektering 
– tillverkningskontrollförfaranden 
– skriftlig dokumentation över tillverkningskontrollen 
 
4.3 Tillverkarens interna tillverkningskontroll 
 
Tillverkaren skall ha system för tillverkningskontroll i vilket ingår kontroll av råämnen, material, 
förnödenheter och mått samt uppföljning av tillverkning, lagring och märkning. Tillverkaren utser 
person som svarar för tillverkningskontrollen av produkterna. 
 
Prov för intern tillverkningskontroll utförs i enlighet med EN-standarder för skivprodukter. På 
specialskivor tillämpas förfaranden i dessa standarder eller i kravdokument som uppgjorts för 
ifrågavarande produkt. Under en övergångstid kan även förfarande som avviker från EN-standarder 
användas. Tillverkaren utreder härvid sambandet mellan resultat erhållna med EN-standard och övrig 
standard. 
 
Tillverkaren utser en person som svarar för tillverkningskontrollen av produkterna. 
 
Tillverkaren bevarar handlingarna som gäller intern tillverkningskontroll i minst tio år. 
 
Tillverkaren skall ha ett ändamålsenligt förfarande för emottagning och handläggning av 
reklamationer. 
 
Tillverkaren sörjer för att de produkter som inte uppfyller kraven som gäller för de typgodkända 
egenskaperna, varken säljs eller överlåts försedda med typgodkännandemärke. 
 
4.4 Extern tillverkningskontroll 
 
I den externa tillverkningskontrollen ingår kontroll av tillverkarens tillverkningskontroll, provtagning 
och provning av uttagna prover. Extern tillverkningskontroll utförs minst en gång om året.  
 
I kontrollen av tillverkarens tillverkningskontroll ingår 
– kontroll av handlingarna som gäller tillverkarens tillverkningskontroll 
– kontroll av råämnen, material och förnödenheter 
– kontroll av projekterings- och installationsanvisningar 
– kontroll av produkter, produktförpackningar och deras märkningar under tillverkning och lagring 
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Proven som uttags för provning väljs ur tillverkarens lager så att de representerar typgodkänd del av 
tillverkarens produktion. Tillverkningskontrollanten bestämmer provningsbehov och -frekvens. 
 
Resultaten av tillverkningskontrollen rapporteras efter varje kontrollbesök till mottagaren av 
typgodkännandet och minst en gång om året till den som utfärdat godkännandet. 
 
Om det i samband med kontrollbesök konstateras brister eller fel i skivan eller om det eljest finns skäl 
att misstänka att egenskaperna hos produkten som är mål för godkännandet förändrats, skall 
tillverkningskontrollanten omedelbart underrätta därom produkternas tillverkare, den som erhållit och 
den som utfärdat beslutet. 
 
4.5 Avtal om tillverkningskontroll 
 
Ur avtalet och dess bilagor skall framgå följande uppgifter: 
 
– tillverkningskontrollens syfte och innehåll 
– produkter som omfattas av tillverkningskontrollen och deras tillverkningsplatser 
– detaljerade uppgifter om produkterna och deras egenskaper samt installations- och 

bruksanvisningar 
– tillverkarens skyldigheter (tillverkarens interna tillverkningskontroll, skyldighet att anmäla om 

förändringar i produktens råämnen, tillverkning eller kvalitet, person som ansvarar för 
tillverkningskontrollen) 

– tillverkningskontrollantens skyldigheter (tillsyn som utförs av tillverkningskontrollanten och 
rapportering till tillverkaren och godkännandeorganet, kontaktperson som svarar för tillsynen) 

– förutsättningar för ändringar av avtalet och dess bilagor 
– avtalets giltighetstid och uppsägning 
– övriga villkor. 
 
 
5 
MÄRKNING 
 
Typgodkänd produkt eller produktförpackningar, enligt vad som förutsätts i typgodkännandebeslutet, 
skall förses med typgodkännandemärke samt med övriga märkningar, som förutsätts i 
typgodkännandebeslutet. 
 
 

6 
ANSÖKNINGSHANDLINGAR 
 
6.1 Allmänt 
 
Sökande av typgodkännande lägger fram ansökningshandlingarna för typgodkännandeorganet. I 
ansökningen och dess bilagor skall anges följande uppgifter samt framläggas följande handlingar 
– sökande (företagets namn och kontaktuppgifter) 
– tillverkare (om tillverkaren är någon annan än sökanden), vid behov utdrag ur företagsregister 
– fullmakt, om sökanden är någon annan än produktens tillverkare 
– kontaktuppgifter till den person som handhar sökandens ärende 
– utredning över att produktens egenskaper inte kan anges genom CE-märkning 
– egenskaper för vilka godkännande söks 
– uppgifter om produkten och dess tillverkning 
– rapporter från provningsanstalt och övriga utredningar om produktens duglighet 
– projekterings-, installations- och bruksanvisningar för produkten 
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– redogörelse för den interna tillverkningskontrollen under produktionen 
– avtalet om tillverkningskontroll 
 
6.2 Särskilda krav 
 
Sökande skall också uppge byggskivans namn och eventuell typbeteckning samt övriga 
produktegenskaper av vilka framgår skivans struktur, materialsammansättning, tjocklek och densitet 
(kg/m3). Sökande skall uppge på hurudan stomme skivan fästs och hur fästningen görs. Sökande skall 
även tillställa en anvisning, som bifogas beslutet innehållande uppgifter som är nödvändiga för 
projekteringen av förstyvningen. 
 
Den som fattar beslut kan i samband med behandling av ansökan kräva tilläggsutredningar. Sökande 
skall även vara beredd att inlämna samtliga ansökningshandlingar som bilagor till avtalet om 
tillverkningskontroll. 
 



BILAGA 1 
HÄNVISNINGAR 
 
 
 
RIL 120–2004, Puurakenteiden suunnitteluohjeet (Projekteringsanvisningar för träkonstruktioner) 
 
SFS-EN 310, Wood-based panels. Determination of modulus of elasticity in bending and of bending 
strength. Puulevyt. Taivutuskimmomoduulin ja taivutuslujuuden määritys 
 
EN 319, Particleboards and fibreboards. Determination of tensile strength perpendicular to the plane 
of the board 
 
EN 520, Gypsum plasterboards- Definitions, requirements and test methods 
 
EN 594, Timber structures. Test methods. Racking strength and stiffness of timber frame wall 
panels 
 
EN 622-3, Fibreboards. Specifications. Part 3: Requirements for medium boards 
 
EN 622-4 Fibreboards. Specifications. Part 4: Requirements for softboards 
 
EN 622-5 Fibreboards. Specifications. Part 5: Requirements for dry process boards 
 
EN 1087-1, Particle boards. Determination of moisture resistance, Part 1: Boil test 
 
EN 12467, Fibre-cement flat sheets- Product specification and test methods 
 
EN 13986, Wood based panels for use in construction- Characteristics, evaluation of conformity and 
marking 
 
prEN 14566, Mechanical fasteners for gypsum plasterboard systems 
 
prEN 14592, Timber structures. Fasteners. Requirements 
 
 
 
 


