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1 
TILLÄMPNINGSOMRÅDE 
 
Dessa regler gäller typgodkännande av avloppsrör och �rördelar i gjutjärn samt deras kopplingar. Pro-
dukterna används till att avleda boendeavlopps- och regnvatten i fastigheters avloppsinstallationer. 
 
Till den del egenskaperna hos avloppsrören och �rördelarna av gjutjärn inte kan anges genom CE-
märkning på grundval av en harmoniserad produktstandard eller europeiskt tekniskt godkännande kan 
typgodkännande beviljas rören och rördelarna samt kopplingarna för alla de egenskaper som anges i 
dessa regler. 
 
 
 

2 
BYGGFÖRESKRIFTER OCH -ANVISNINGAR 
 
Avloppsrören och �rördelarna i gjutjärn samt kopplingarna berörs av följande föreskrifter och anvis-
ningar: 
 
Finlands Byggbestämmelsesamling, delarna: 
�  D1 Vatten- och avloppsinstallationer för fastigheter. Föreskrifter och anvisningar 2007. 
�  C1 Ljudisolering och bullerskydd i byggnad. Föreskrifter och anvisningar 1998. 
�  C2 Fukt. Föreskrifter och anvisningar 1998. 
 
 
 

3 
GRUNDERNA FÖR GODKÄNNANDE 
 
3.1 Standardenlighet 
 
Avloppsrören och �rördelarna samt deras kopplingar bör uppfylla kraven i standarden SFS-EN 877 på 
egenskaper, vilka presenteras i bilaga 1, tabell 1. 
 
3.1.1 Rörimensioner 
 
De rördimensioner som omfattas av typgodkännandet presenteras i tabell 1. 
 
 
Tabell 1. Nominella dimensioner och yttre diametrar för avloppsrör och -rördelar som omfattas av typgodkän-

nande enligt standarden SFS-EN 877.  

Nominell dimension DN  50 70 100 125 150 200 250 300 
Nominell yttre diameter         mm 58 75 110 135 160 210 274 326 

 
 

3.2 Testbeskrivning 
 
Provningsanstalten ger en testbeskrivning ur vilken framgår typgranskningens resultat och att produk-
ten uppfyller kraven i punkt 3.1. 
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4  
TESTMETODER 
 
Avloppsrören och -rördelarna i gjutjärn samt kopplingarna testas med testmetoder som presenteras i 
standarden SFS-EN 877. Egenskaperna som testas, testomfånget och testfrekvensen presenteras i bila-
ga 1, tabell 1. 
 
 
 

5 
TYPGRANSKNING  
 
Vid typgranskningen utreder provningsanstalten hur produkten uppfyller kraven för typgodkännande. 
 
5.1 Granskning av dokument  
 
För avloppsrören och �rördelarna i gjutjärn samt kopplingana levereras följande dokument till prov-
ningsanstalten: 
a)  Utredning över rören, rördelarna och kopplingarna 
�  produktförteckning som omfattar produktidentifikation och dimensioner 
�  produktritningar 
�  materialintyg 
�  tillverkningsmetod 
 
b)  Eventuella tidigare godkännanden och utförda test vilka ansökaren vill åberopa. 
 
c)  Utredning över rörens, rördelarnas och kopplingarnas användning 
�  användningsändamål 
�   eventuella begränsningar i användningen 
 
d)  Anvisningar gällande rören, rördelarna och kopplingarna 
�  transport-, lagrings- och hanteringsanvisningar ur vilka framgår  bl.a. avloppens brandskydd och 

 ljudisolering 
�  planerings- och installationsanvisningar  
�   bruks- och serviceanvisningar 
�  utredning om återanvändning 
 
 
5.2 Typprov 
 
För de typprov som provningsanstalten utför utväljs provexemplar enligt provningsanstaltens direktiv. 
Prov tas av varje rördimension som skall typgodkännas. 
 
Provexemplaren testas i enlighet med de testmetoder som nämns i punkt 4. Alla testresultat dokumen-
teras i testbeskrivningen ur vilken bör framgå hur kraven i kapitel 3 uppfylls. 
 
 
5.3 Besiktning av produktionsinrättning 
 
Besiktning av produktionsinrättningen utgör en del av typgranskningen. Vid besiktningen granskas 
den interna tillverkningskontrollen av produkterna i enlighet med nedanstående och punkt 6.3.  
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Dokumentationen av följande funktioner/förfaranden granskas: 
�  dokumentering 
�  inköps- och mottagningskontrollen samt lagringen av råmaterial 
�  granskning av produktion och produktionskontroll 
�  kalibrering av kontroll-, mätnings- och testapparatur 
�  slutgranskning av färdig produkt 
�  hantering av färdig produkt (lagring, förpackning och leverans) 
�  förfarande vid avvikningar, reklamationer och korrigerande åtgärder samt 
�  möjligheterna att spåra levererade produkter 
 
Vid besiktningen av produktionsanstalten uppskattas tillverkarens verksamhetsförutsättningar för att 
säkerställa en jämn produktkvalitet och utföra intern tillverkningskontroll. 
 
 
 

6 
TILLVERKNINGSKONTROLL 
 
6.1 Allmänt 
 
Ett typgodkännande förutsätter att tillverkaren har intern tillverkningskontroll. Tillverkaren skall ha 
skriftlig beskrivning över det interna tillverkningskontrollförfarandet.  
 
Tillverkaren skall dessutom sluta avtal om fortföpande extern kvalitetskontroll med tillverkningskon-
trollant 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 tillverknings- och lagerutrymmen. Om mottagaren 
av typgodkännandet inte är rörens, rördelarnas eller kopplingarnas tillverkare skall han sörja för att 
tillverkningskontrollanten får uppgifter om tillverkarens handlingar som gäller intern tillverkningskon-
troll. 
 
Om  det  i  de  typgodkända  rörens, rördelarnas eller kopplingarnas  kvalitet  eller  tillverkning,  inklu-
sive  installationsmetoder och -förnödenheter sker sådana förändringar som kan inverka på produktens 
typgodkända egenskaper, är tillverkaren skyldig att i förväg skriftligt anmäla om detta för den som 
utfärdat godkännandet och för tillverkningskontrollanten.  
 
Behovet av förnyad provning bestäms från fall till fall på grundval av ändringens betydelse. 
 
 
6.2 Intern tillverkningskontroll 
 
Tillverkaren är skyldig att genom beskrivna metoder och anvisningar skriftligt påvisa att de rör, rörde-
lar och kopplingar som är föremål för typgodkännande uppfyller kraven och att de motsvarar de rör,  
rördelar och kopplingar som nämns i testbeskrivningen.  
 
Test inom ramen för den interna kvalitetskontrollen görs minst i den omfattning som anges i bilaga 2. 
 
Utöver uppgifterna om testning och granskning bör ur den interna kvalitetskontrollens protokoll fram-
gå utförd kontroll av mottagna råvaror. 
 
Tillverkaren arkiverar alla dokument över sin kvalitetskontroll i minst tio (10) år.  
 
Tillverkaren bör ha ett ändamålsenligt förfarande för mottagning och behandling av reklamationer. 
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Tillverkaren ombesörjer att produkter, vilka till sina egenskaper inte uppfyller kraven för typgodkän-
nande varken säljs eller överlåts försedda med märke för typgodkännande. 
 
 
6.3 Extern tillverkningskontroll 
 
Den externa tillverkningskontrollen omfattar granskning av tillverkarens interna tillverkningskontroll, 
provtagning och produkttest. Den externa tillverkningskontrollen sker en gång per år.  
 
Den granskning som tillverkaren utför inom ramen för kvalitetskontrollen omfattar 
�  kvalitetskontrollhandlingarna 
�  tillverkarens testapparatur samt kalibrering av den och mätinstrumenten 
�  lagring, förpackning och leverans av slutprodukten 
 
Proven tas ur tillverkarens lager så, att de representerar tillverkarens produktion.  
Testning av proven görs minst i den omfattning som presenteras i bilaga 3.  
 
Tillverkningskontrollanten rapporterar om tillverkningskontrollresultaten till tillverkaren av rör-, rör-
delar eller kopplingar. Om det vid tillverkningskontrollen inte framkommit brister levererar tillverk-
ningskontrollanten ett rapportsammandrag till den som erhållit typgodkännandet och till den som be-
viljat det. Om det däremot vid granskningsbesöket uppdagas brister eller fel i rören, rördelarna eller 
kopplingarna eller om det i övrigt finns orsak att misstänka att dessas egenskaper har förändrats, bör 
tillverkningskontrollanten omedelbart underrätta därom tillverkaren samt den som erhållit och den 
som beviljat godkännandet. 
 
 
6.4 Kvalitetskontrollavtal 
 
Tillverkare och tillverkningskontrollant skall ingå avtal om extern tillverkningskontroll före typgod-
kännande beviljas. Avtalsparterna fastställer i samråd med den som beviljar typgodkännandet pro-
duktvis det detaljerade innehållet i avtalet om tillverkningskontroll.  
 
Ur avtalet eller dess bilagor bör framgå följande: 
�  de produkter som omfattas av tillverkningskontrollen och var de tillverkas 
�  detaljerade uppgifter om produkterna och deras egenskaper 
�  tillverkningskontrollens ändamål och innehåll 
�  tillverkarens skyldigheter  

- tillverkarens interna tillverkningskontroll 
- skyldighet att anmäla om förändringar i produktens råmaterial, tillverkning  
  eller kvalitet 
- för tillverkningskontrollen an svarig person 

�  tillverkningskontrollantens skyldigheter  
- den av tillverkningskontrollanten utförda granskningen  
- rapporteringen till tillverkaren och den som beviljat godkännandet 
- kontaktperson ansvarig för tillverkningskontrollen  

� grunderna för kostnaderna 
� förändringar i avtalet och dess bilagor 
� avtalets giltighetstid och uppsägning 
� övriga villkor 
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7 
MÄRKNING 
 
De typgodkända rören, rördelarna och kopplingarna märks såsom förutsätts i standarden SFS-EN 877 
och typgodkännandebeslutet. 
 
 
 

8 
UPPGIFTER SOM SKALL ANGES I ANSÖKAN 
 
Typgodkännande kan ansökas genom fritt formulerad ansökan eller med ansökningsblankett. Ur ansö-
kan och dess bilagor bör framgå följande: 
�  sökande (företagets namn och kontaktuppgifter) 
�  tillverkare (företagets namn och kontaktuppgifter) 
�  fullmakt, om sökanden inte själv tillverkar produkten 
�  kontaktuppgifterna till den person som handhar ärendet  
�  uppgifter om produkten och dess tillverkning 
�  ebenskaper för vilka godkännande ansöks 
�  redogörelse för den interna tillverkningskontrollen 
�  testbeskrivning i enlighet med punkt 3.2 
�  eventuella övriga utredningar beträffande produktens duglighet 
�  produktens monterings- och användningsanvisningar 
�  utredning om situationen för CE-märkning av produkten 
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BILAGA 1 
TESTMETODER 
 
 
 
Tabell 1. Egenskaper hos avloppsrör och –rördelar i gjutjärn som skall testas och testomfattning. 
 

Egenskap som testas 
 

Standard 
SFS-EN 1451-1 punkt 

Provex. som testas 

RÖR OCH RÖRDELAR    
Ytkvalitet 5.1 3 st / dimension 
Dimension 5.2.1 -5.2.8 3 st /dimension 
Massa 5.3 3 st / dimension 
Dragfasthet 5.4    3 st / dim.grupp 1)  
Brinells hårdhet 5.5 3 st / dim.grupp 
Ringkrosstyrka 5.6  3 st / dim.grupp 
Innerbeläggning 
- saltspraybeständighet 
- avfallsvattenbeständighet 
- kemisk hållfasthet 
- beläggningstjocklek 
- adhesion 
- hetvattentolerans 
- temperaturväxlingstålighet 

 
5.7.2.1 
5.7.2.2 
5.7.2.3 
5.7.2.4 
5.7.2.5 
5.7.2.6 
5.7.2.7 

 
3 st / dim.grupp 
3 st / dim.grupp 
3 st / dim.grupp 
3 st / dimension 
3 st / dim.grupp 
3 st / dim.grupp 

1 teströrnät 
Ytbeläggning 
- färg 
- kompabilitet med andra färger 
- flamtålighet 
- beläggningstjocklek 
- adhesion 
- system för installation i mark 

 
5.7.3.1 
5.7.3.2 
5.7.3.3 
5.7.3.4 
5.7.3.5 
5.9.2 

 
Tillverkarens utredning 
Tillverkarens utredning 

3 st 
3 st / dimension 
3 st / dim.grupp 
3 st / dim.grupp 

KOPPLINGAR   
Dimension 5.8.1 3 st / dimension 
Material 
- fästdelar, rördelar, bultar 
- elastomeriska packningar 

 
Analys 
5.8.2.1 

 
Tillverkarens utredning 
Tillverkarens utredning 

Lämplighet 5.8.3 3 st / dimension 
Vattentäthet 5.84/5.8.5 3 st / dimension 
Lufttäthet  5.8.7 3 st / dimension 
Temperaturväxlingstest 5.8.7 ≥ 10 st / storleksgrupp 1  
1)  Dimensionsgrupper: 1, DN ≤  DN 150 och 2,  DN > DN 150 

 



 
9

BILAGA 2 
 
 
 
Tabell 1. Egenskaper hos avloppsrör och –rördelar av gjutjärn som testas vid den interna tillverkningskontrol-

len samt testomfattning. 

Egenskap som testas 
 

Standard 
SFS-EN 1451-1 punkt 

Testomfattning 

RÖR OCH RÖRDELAR    
Ytkvalitet 5.1 Alla produkter  
Dimension 
- ytterdiameter och ovalitet 
- väggtjocklek 
- rörens räthet 
- rörlängd 

 
5.2.1/5.2.4 

5.2.2 
5.2.5 
5.2.6 

Massa 5.3 
Typ av gjutjärn - 
Dragtålighet 5.4 
Brinellis hårdhet 5.5 
Ringkrosstyrka 5.6  
Innerbeläggning 
- beläggningstjocklek 
- adhesion  
- hetvattentolerans 

 
5.7.2.4 
5.7.2.5 
5.7.2.6 

Ytbelägning 
- beläggningstjocklek 
- adhesion 

 
5.7.3.4 
5.7.3.5 

 
Testfrekvensen bestäms med beak-
tande av  produktionsvolym, produk-
ternas antal, tillverkningsmetod samt 
tillverkningens processstyrning och  
produktionsövervakning. 

Märkning 5.11 Alla produkter 
KOPPLINGAR   
Dimension 5.8.1  
Elastomeriska packningar 5.8.2.2  
Märkningar 5.11  
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BILAGA 3 
 
 
 
Tabell 1. Egenskaper hos avloppsrör och rördelar i gjutjärn som testas vid den externa  kvalitetskontrollen 

samt testomfattning. 

Egenskap som testas 
 

Standard 
SFS-EN 1451-1 punkt 

Testomfattning,  
minst 

RÖR OCH RÖRDELAR    
Ytkvalitet 5.1 3 st / dimension / år 
Dimension 5.2.1 -5.2.8 3 st / dimension / år 
Massa 5.3 3 st /dimension / år 
Dragtålighet 5.4      3 st / dimensionsgrupp1) /år 
Brinells hårdhet 5.5 3 st / dim.grupp / år 
Ringkrosstyrka 5.6  3 st / dim.grupp / år 
Innerbeläggning 
- suolasumutteenkestävyys 
- beläggningstjocklek 
- adhesion 
- temperaturväxlingstest 

 
5.7.2.1 
5.7.2.4 
5.7.2.5 
5.7.2.7 

 
3 st /dim.grupp / år 
3 st / dimension / år 
3 st / dim.grupp / år 

- 
KOPPLINGAR   
Dimension 5.8.1 3 st / dimension / år 
Lämplighet 5.8.3 3 st /dimension / år 
Vattentäthet 5.84/5.8.5 3 st / dimension / år  
Lufttäthet  5.8.7 3 st / dimension / år 
Temperaturväxlingstest 5.8.7 -  
1)  Dimensionsgrupper: 1, DN ≤  DN 150 och 2,  DN > DN 150 
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BILAGA 4 
HÄNVISNINGAR 
 
 
 
1.  SFS-EN 877 Valurautaiset putket, yhteet ja tarvikkeet veden poistamiseen rakennuksista. Vaatimukset, 

testausmenetelmät ja laatuvakuutus. 2000. 
 
 

 


