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1 
TILLÄMPNINGSOMRÅDE 
 
 
Dessa regler gäller brand- och ljudtekniskt typgodkännande av dörrar. Till den del egenskaperna hos 
en dörr inte kan anges genom CE-märkning på grundval av en harmoniserad produktstandard eller 
europeiskt tekniskt godkännande kan typgodkännande av en dörr beviljas för brandmotstånd och/eller 
ljudisolering. 
 
Godkännande för brandmotstånd gäller brandtekniskt sektionerande dörrar (branddörrar) som används 
i sektionerande väggar som omsluter brandcell. Branddörr anses inbegripa dörrpostkonstruktionen. 
Dessa regler tillämpas även på godkännande av sektionerande luckor och genom konstruktionen gåen-
de sektionerande inspektionsluckor. 
 
Godkännande för ljudisolering gäller dörrar avsedda för inomhusbruk. 
 
 
 

2 
BYGGFÖRESKRIFTER OCH -ANVISNINGAR 
 
 
2.1 Brandmotstånd 
 
Föreskrifter och anvisningar om sektionerande dörrars (branddörrars) och luckors brandmotstånd finns 
angivna i Finlands byggbestämmelsesamling del E1, Byggnaders brandsäkerhet.  
 
Sektionerande dörr är en dörr som uppfyller kraven på angiven brandklass. Enligt huvudregeln skall 
brandmotståndstiden för sektionerande dörr i allmänhet vara minst hälften av brandmotståndstiden 
som gäller för den sektionerande väggen. Från huvudregeln finns undantag som gäller bl.a. dörr i 
brandmur, vilken förutsätts ha samma brandmotståndstid som brandmuren. 
 
Dörrars och luckors reaktion vid brandpåverkan beskrivs med beteckningen EI (integritet och isole-
ring) eller E (integritet). Brandmotståndstiden i minuter anges efter beteckningen: 15, 30, 45, 60, 90, 
120, 180 eller 240. Beteckningen som härigenom bildas anger klassen som beskriver dörrens och 
luckans brandmotstånd. 
 
 
2.2 Ljudisolering 
 
Föreskrifter och anvisningar om ljudisoleringsförmåga för dörrar till patientrum och klassrum samt 
dörrar till trapphus finns angivna i Finlands byggbestämmelsesamling del C1, Ljudisolering och bul-
lerskydd i byggnad. 
 
Dörrars ljudisoleringsförmåga beskrivs i föreskrifterna och anvisningarna med klasser. Ljudklass för 
dörr på 25 dB motsvarar ett i laboratorium uppmätt luftljudsisoleringstal, Rw på minst 30 dB, ljudklass 
30 dB motsvarar ett luftljudsisoleringstal, Rw på minst 37 dB och ljudklass 35 dB motsvarar ett luft-
ljudsisoleringstal, Rw på minst 42 dB.  
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3 
GRUNDER FÖR GODKÄNNANDE 
 
 
3.1  Godkännande som gäller brandmotstånd 
 
3.1.1 Provning 
 
Dörrars och luckors brandmotstånd provas i enlighet med standarderna SFS-EN 1363-1 och 
SFS-EN 1634-1. Dörr och lucka provas i sådant utförande den förkommer i praktiken, med bland an-
nat karm, infästning, beslag och brevinkast. Inspektionslucka provas på båda sidorna i både horison-
tellt och vertikalt läge under tillämpning av standarden SFS-EN 1634-1. 
 
Om dörrens tilläggsanordning, såsom brevinkast, låsmekanism, dörrsummer, dörröga, dörrklocka, 
överföringsskydd eller tillslutningsanordning m.m. har provats enligt standarden SFS-EN 1634-1 i ett 
prov, kan anordningen efter expertutlåtande användas även i andra branddörrar som uppnår samma 
brandmotståndstid. 
 
Om glaset till glasbranddörr har provats enligt standarden SFS-EN 1634-1 i glasbranddörr, kan glaset 
godkännas även för annan glasdörr av samma brandklass med samma eller mindre glasstorlek. Brand-
skyddsglasets installationssätt skall bibehållas oförändrad. 
 
3.1.2 Klassificering 
 
Vid klassificering av dörr och lucka iakttas standarden SFS-EN 13501-2. 
 
Alternativt kan vid klassificering av dörr och lucka iakttas under detta avsnitt angivna klassificerings-
metoder och grunder för godkännande. 
 
 
Branddörr eller lucka av klass EI 
 
Isoleringsförmåga I  
Metalldörrar och glasdörrar, luckor och inspektionsluckor med metallstomme 
Temperaturstegringen på ytan av dörrens eller brandluckans oexponerade sida får inte i genomsnitt 
vara större än 280 °C och inte i någon punkt större än 330 °C. Temperaturstegringen beaktas inte i ett 
100 mm brett randområde på dörrbladet och inte heller i en högst 100 mm bred karm. 
 
Isoleringsförmåga I 
Trädörrar, glasdörrar, luckor och inspektionsluckor med trä- och plaststomme 
Temperaturstegringen på ytan av dörrens eller brandluckans oexponerade sida får inte i genomsnitt 
vara större än 140 °C och inte i någon punkt större än 180 °C. Temperaturstegringen beaktas inte i ett 
100 mm brett randområde på dörrbladet och inte heller i en högst 100 mm bred karm. 
 
Integritet E 
Dörren eller luckan får inte gå upp eller lossna och det får inte heller uppstå genomgående hål eller 
öppningar så att ett stycke bomullsvadd antänds eller att det uppträder beständiga lågor med en varak-
tighet på över 10 s på dörrens oexponerade sida. I dörr får inte med undantag av spalt vid tröskel uppstå 
springa eller öppning genom vilken ett ø 6 mm stickmått kan inskjutas över 150 mm i springans eller 
öppningens riktning och inte i någon punkt sådan springa eller öppning genom vilken ett ø 25 mm 
stickmått kan inskjutas. 
 
Av provningsrapporten skall framgå i hurudan väggkonstruktion metalldörren eller –luckan var monte-
rad under brandprovet. 
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Delar som håller dörren och brandluckan stängd skall vara gjorda av metall eller metallegering vars 
smältpunkt är över 850 °C. Dörr förses med låsanordning vars regel skjuts in minst 8 mm bakom en 
anslagsskiva eller motsvarande. Utan bevisning genom brandprov kan ytlås användas endast i dörrar 
för vilka kravet på brandmotståndstid är högst 15 minuter. 
 
Metalldörr eller -lucka (EI) 
Provresultat på endast den ena sidan är tillräckligt. Provet utförs på dörrens svagare sida. 
 
Glasdörr eller -lucka (EI) 
Provresultat på endast den ena sidan är tillräckligt. Provet utförs på dörrens svagare sida. 
 
Trädörr eller –lucka och dörr eller lucka av plast (EI) 
Provresultat förutsätts på båda sidorna. 
 
 
Branddörr av klass E 
 
Integritet E 
Dörren får inte gå upp eller lossna och det får inte heller uppstå genomgående hål eller öppningar så 
att ett stycke bomullsvadd antänds eller att det uppträder beständiga lågor med en varaktighet på över 
10 s på dörrens oexponerade sida. Om bomullsstycke inte kan användas på grund av antändning föror-
sakad av värmestrålning, används för bedömning av tätheten ett stickmått eller visuella observationer 
om uppstående öppningar. I dörr får inte med undantag av spalt vid tröskel uppstå springa eller öppning 
genom vilken ett ø 6 mm stickmått kan inskjutas över 150 mm i springans eller öppningens riktning och 
inte i någon punkt sådan springa eller öppning genom vilken ett ø 25 mm stickmått kan inskjutas. 
 
Värmestrålning 
Skyddsavstånd skall fastställas för dörren (avstånd från förbindelseväg i utgång och brännbara konstruk-
tioner eller lösöre). Det bestäms på basen av värmestrålningen så att värmestrålningens intensitet på detta 
avstånd från dörren inte överstiger 10 kW/m2. Om glaspartiets synliga del i dörren är mindre än 0,1 m2, 
förutsätts inte skyddsavstånd.  
 
Delar som håller dörren och brandluckan stängd skall vara gjorda av metall eller metallegering vars 
smältpunkt är över 850 °C. Dörr förses med låsanordning vars regel skjuts in minst 8 mm bakom en 
anslagsskiva eller motsvarande. Utan bevisning genom brandprov kan ytlås användas endast i dörrar 
för vilka kravet på brandmotståndstid är högst 15 minuter. 
 
Metalldörr samt glasdörr med metall-, trä och plaststomme (E) 
Provresultat på endast den ena sidan är tillräckligt för glasdörr med metallstomme. Provet utförs på dör-
rens svagare sida. Glasdörr med trä- eller plaststomme skall provas på båda sidorna. 
 
3.1.3 Godkännande på grundval av brandprov som utförts innan denna förordning trätt i kraft 
 
Vid typgodkännande kan från fall till fall enligt prövning utnyttjas brandprov, som utgjort grundval för 
tidigare typgodkännande om sökanden påvisar att materialen i dörren eller luckan inte har förändrats 
eller att de ersatts med bättre material och att det varken i dörrens eller luckans konstruktion eller till-
verkning skett förändringar som försvagar brandmotståndet. 
 
Dörren kan vara brandprovad antingen på båda sidorna eller endast på den ena sidan dock så att 
osymmetrisk glasbranddörr skall vara provad på båda sidorna. 
 
Sektionerande inspektionslucka skall vara provad på båda sidorna i både horisontellt och vertikalt 
läge. 
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3.2 Godkännande som gäller ljudisolering 
 
Dörrars luftljudsisoleringsförmåga, R, mäts enligt standarden SFS-EN ISO 140-3 medan luftljudsisole-
ringstalet, Rw, bestäms enligt standarden SFS-EN ISO 717-1. 
 
Dörrar provas i sådant utförande den förkommer i praktiken, med karm, infästning, beslag, brevinkast 
mm. 
 
Om dörrens ljudisoleringsförmåga mäts utan brevinkast kan forskningsanstalt ge utlåtande om brevin-
kastets inverkan på ljudisoleringsförmågan. Utlåtandet skall dock grunda sig på laboratoriemätning av 
brevinkastets ljudisolering, Dn,e, enligt standarden SFS-EN ISO 20140-10 och på bestämning av en-
hetsljudisoleringstalet, Dn,ew, enligt standarden SFS-EN ISO 717-1. Forskningsanstalt kan grunda sitt 
utlåtande om brevinkastets inverkan på dörrens ljudisoleringsförmåga även på laboratoriemätningar i 
vilka det i samband med ljudisoleringsmätningarna på ett tillförlitligt sätt har utretts hur brevinkastet 
som fästs i dörren inverkar på dörrens ljudisoleringsförmåga. 
 
 
 

4 
TILLVERKNINGSKONTROLL 
 
 
4.1 Allmänt 
 
Typgodkännande förutsätter att tillverkaren har intern tillverkningskontroll. Tillverkaren skall ha 
skriftlig beskrivning av tillverkningskontrollförfarandet. 
 
Tillverkaren skall dessutom sluta avtal om fortlöpande extern tillverkningskontroll med tillverknings-
kontrollant som är godkänd av den som utfärdar beslutet om typgodkännande. Tillverkningskontrol-
lanten har rätt att i samband med extern tillverkningskontroll ta del av tillverkarens handlingar som 
gäller intern tillverkningskontroll samt besöka produktens produktions- och lagerutrymmen. Om mot-
tagaren av typgodkännandet inte är dörrens eller luckans tillverkare skall han sörja för att tillverk-
ningskontrollanten får uppgifter om tillverkarens handlingar som gäller intern tillverkningskontroll. 
 
Om det i dörrens eller luckans kvalitet eller tillverkning inklusive installationsmetoder och 
-förnödenheter sker sådana förändringar som kan inverka på typgodkända egenskaper, är tillverkaren 
skyldig att i förväg skriftligt anmäla om detta för den som utfärdat beslutet om typgodkännande och 
för tillverkningskontrollanten. 
 
Det skall avtalas om provning av förändrad produkt med den som utfärdat beslutet om tillverknings-
kontroll och tillverkningskontrollanten. 
 
 
4.2 Intern tillverkningskontroll 
 
Tillverkaren skall ha ett dokumenterat system för tillverkningskontroll i vilket ingår kontroll av mate-
rial, förnödenheter och mått samt uppföljning av tillverkning, lagring och märkning. Tillverkningskon-
trollen är fortlöpande och omfattar tillverkningsmetoder, lagring samt produktegenskaper. Tillverkaren 
utser 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 reklamatio-
ner. 
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Tillverkaren sörjer för att dörrar eller luckor som inte uppfyller kraven som gäller för typgodkända 
egenskaper varken säljs eller överlåts försedda med typgodkännandemärke. 
 
 
4.3 Extern tillverkningskontroll 
 
I den externa tillverkningskontrollen ingår kontrollbesök som utförs minst en gång om året. Tillverk-
ningskontroll omfattar kontroll av material och förnödenheter samt projekterings- och arbetsanvis-
ningar. Därutöver kontrolleras produkter under tillverkning och lagring samt märkningen av produk-
terna. Dessutom kontrolleras handlingarna som gäller intern tillverkningskontroll. 
 
Resultaten av tillverkningskontrollen rapporteras efter varje kontrollbesök till mottagaren av typgod-
kännandet och minst en gång om året till den som utfärdat godkännandet. 
 
Om det i samband med kontrollbesök konstateras brister eller fel i dörren eller luckan eller om det 
eljest finns skäl att misstänka att dörrens eller luckans egenskaper förändrats, skall tillverkningskon-
trollanten omedelbart underrätta därom dörrens tillverkare och den som utfärdat beslutet. 
 
 
4.4 Avtal om tillverkningskontroll 
 
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 och dess bilagor skall följande uppgifter framgå: 
 
–  dörrar och luckor som omfattas av tillverkningskontrollen och dessas tillverkningsplatser 
–  tillverkningskontrollens syfte och innehåll 
–  detaljerade uppgifter om produkterna och dessas egenskaper samt installations- och bruksanvis-

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

förändringar i dörrens mått, förnödenheter, tillverkning eller kvalitet, person som ansvarar för 
tillverkningskontrollen) 

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

–  grunderna för kostnader 
–  förutsättningar för ändringar av avtalet och dess bilagor 
–  avtalets giltighetstid och uppsägning 
–  övriga villkor 
 
Tillverkningskontrollanten skall omedelbart underrätta den som utfärdat godkännandet om avtalet om 
tillverkningskontroll uppsägs, upplöses eller i övrigt upphör. 
 
 
 

5 
MÄRKNING OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR 
 
 
Typgodkänd dörr eller lucka märks med typgodkännandemärke samt övriga märkningar som förutsätts 
i beslutet om typgodkännande, såsom uppgifter om tillverkare, den som utfärdat beslutet, beslutets 
nummer, tillverkningsår, brandklass samt luftljudsisoleringsförmåga.  
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Om standarden SFS-EN 13501-2 inte har iakttagits vid klassificeringen skall det ur typgodkännande-
beslutet framgå att klassificeringen grundar sig på förfarande i enlighet med Finlands byggbestämmel-
sesamling. 
 
        Anmärkning: 

SFS-EN 13501-2 standardin mukaisesti luokitellun tuotteen eristyskyky ilmaistaan 
I-kirjaimen lisäksi alaindeksillä 1 tai 2. Tämä otetaan standardin mukaisessa tyyp-
pihyväksynnässä huomioon. Luokitus ilmoitetaan esimerkiksi seuraavasti: EI1 30 tai 
EI2 30. 

 
Märkningen görs beständig. Märkning av branddörr görs på en metallskylt, som fästs på dörrbladet 
och i karmen på gångjärnssidan på nivån 1700 mm.  
 
Beträffande luftljudsisoleringsförmåga märks skylt i typgodkänd dörr både med luftljudsisoleringsta-
let, Rw, och inom parentes med märkning om ljudklass [Rw ___ dB (ljudklass ___ dB)]. 
 
Installationsanvisningar bifogas dörrförpackningarna. 
 
 
 

6 
UPPGIFTER SOM ANGES I ANSÖKAN 
 
 
Typgodkännande kan ansökas med en fritt formulerad ansökning eller ansökningsblankett. Ur ansökan 
och dess bilagor skall följande uppgifter framgå: 
 
–  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 tillverkare 
–  kontaktuppgifter till den person som handhar sökandens ärende 
–  egenskaper för vilka typgodkännande söks 
–  klassificering 
–  utredning om situationen för CE-märkning av produkten 
–  uppgifter om produkten och dess tillverkning 
–  klassificeringsrapport från provningsanstalt och övriga utredningar om produktens duglighet 
–  installations- och bruksanvisningar 
–  redogörelse för den interna tillverkningskontrollen 
 
Den som utfärdar beslutet kan i samband med handläggningen av ansökan kräva tilläggsutredningar. 
Sökanden skall även vara beredd att inlämna samtliga ansökningshandlingar som bilagor till avtalet 
om tillverkningskontroll. 
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BILAGA 1  
HÄNVISNINGAR 
 
 
 
 
Finlands byggbestämmelsesamling. Del E1. Byggnaders brandsäkerhet. Föreskrifter och anvisningar 2002 
 
Finlands byggbestämmelsesamling. Del C1. Ljudisolering och bullerskydd i byggnad.  
Föreskrifter och anvisningar 1998 
 
SFS-EN 1363-1:2000 Palonkestävyystestit. Osa 1: Yleiset vaatimukset 
 
SFS-EN 1634-1:2000 Ovien ja luukkujen palonkestävyystestit. Osa 1: Palo-ovet ja luukut 
 
EN 13501-2:2004 Fire classification of construction products and building elements.  
Part 2: Classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services 
 
SFS-EN ISO 140-3 Akustiikka. Rakennusten ja rakennusosien ääneneristävyyden mittaaminen.  
Osa 3: Rakennusosien ilmaäänen eristävyyden laboratoriomittaukset 
 
SFS-EN 20140-10:1993 Acoustics. Measurement of sound insulation in buildings and building elements.  
Part 10: Laboratory measurement of airborne sound insulation of small building elements (ISO 140-10:1991) 
 
SFS-EN ISO 717-1 Akustiikka. Rakennusten ja rakennusosien ääneneristävyyden luokitus.  
Osa 1: Ilmaäänen eristävyys 
 


