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Certifiering



 Sverige behöver ett kraftfullt forskningsinstitut 
för att klara den internationella konkurrensen 
och möta globala utmaningar. 

 RISE utvecklar innovativa hållbara lösningar 
för svenskt näringsliv och samhälle.
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RISE – ett starkt, samlat 
forskningsinstitut för Sverige

Presentatör
Presentationsanteckningar
RISE ger förutsättningar för att bättre kunna ta vara på styrkorna vi har i dagens forskningsinstitut och samla oss i nya styrkor för framtiden. Så att gruppen kan växa och leverera ännu mer. Vi bygger nu en starkare organisation som snabbare och effektivare kan föra ut forskningsresultat och innovationer till marknaden. Och bli en mer relevant spelare i det Europeiska och internationella innovationssystemet.Ett annat sätt att uttrycka detta på är att vi ska…Bli välkända och självklara som nav i det svenska innovationssystemet.Utgöra kritisk massa för samarbete med  ledande nationella och internationella aktörer.Bidra till hållbart företagande.Vara en attraktiv arbetsgivare både internt och externt genom att skapa en världsledande forskningsmiljö.



Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman 
i RISE för att bli en starkare forsknings- och 
innovationspartner för näringsliv och samhälle. 
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Tre blir ett - RISE

43%

Presentatör
Presentationsanteckningar
Institutskoncernerna SP, Swedish ICT och Innventia har gått samman i ett nytt storinstitut. Målet är att fortsätta utveckla befintliga styrkor genom ökad samverkan inom och mellan närliggande kompetensområden. Ett bättre sätt att hantera resurser för utveckling och en tydligare ingång för kunder och samarbetspartners! RISE kvarstår med 43 % ägande i Swerea.Ägarbolaget RISE har nu samlat ägandet av instituten genom att berörda branschorganisationer och andra minoritetsägare sålt sina andelar till RISE.Fortsatt inflytande säkerställs genom nyetablerade forskningsråd och forskningsstyrelser med representation från industrin.



 Finns över hela Sverige – och lite till.

 2 200 medarbetare, varav 30 % disputerade 
forskare. 

 Omsatte 2016 cirka 2,5 miljarder SEK. 

 En stor del av kunderna är små- och 
medelstora företag som står för ca 30 procent 
av omsättningen.

 Driver ett 100-tal test- och demonstrations-
miljöer, öppna för företag och lärosäten 
(Ägare och partner i 60 % av Sveriges samlade 
test- och demonstrationsmiljöer).
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Fakta om 
RISE-koncernen
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Vårt gemensamma 
erbjudande

 Tillämpad forskning och utveckling

 Forskning och innovation

 Expertkonsultation

 Tjänstedesign och designprocesser

 Innovationsstöd för små och medelstora företag 

 Industrialisering och verifiering

 Test- och demonstrationsmiljöer

 Teknisk utvärdering och verifiering

 Prototyper och pilotproduktion

 Kvalitetssäkring

 Certifiering



Med vår kompetensbredd och unika
expertis skapar vi nytta för många

Livsmedel Maskinteknik

Tillämpad
mätteknikProcessutveckling Trä

ICT och
digitalisering

Energi och
bränslen Glas Jordbruk

Kemi, material 
och ytor

Cement, ballast 
och betongBioekonomi Brand och risk

Mekanik

Certifiering

Mobilitet

Samhällsbyggnad

Metrologi

VattenSystemanalys, 
tjänstedesignPerception

Massa och
papper

DesignCirkulär 
ekonomi

Hälsa och Life 
Science

Elektronik



RISE Certifiering är Sveriges största certifieringsorgan och utfärdar certifikat enligt 
en lång rad standarder inom:

 Ledningssystem

 Produktcertifiering

 Personcertifiering
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Certifiering



11 områden, över 6500 certifikat I sammarbete med ett flertal 
branschorganisationer

 Byggprodukter

 Energi & Miljö

 Elektronik och IKT

 Arkivbeständiga produkter

 Fastighet

 Jord, Skog och natur

 Mätteknik

 Skydd och säkerhet

 Sport och konsument

 Transport och förpackning
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Produktcertifiering



 ”En certifiering kan liknas vid ett abonnemang där innehavaren kontinuerligt 
visar förmåga att tillverka produkter med jämn kvalitet som uppfyller de 
aktuella kravnivåerna”

 ”Dokumenterad kvalitet”
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Vad är certifiering?
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Produktcertifiering (Byggprodukt)

Krav i Svenska Byggregler

 BBR = Boverkets byggregler

Europeisk deklarering av egenskaper

 hEN = harmoniserad EN-standard

 ETA = European Technical Asessment



BBR, Boverkets byggregler -Svenska krav
 Läsanvisningar i BBR Med byggprodukter menas produkter 

som är avsedda att stadigvarande ingå i byggnader. I 
begreppet ingår också sammanfogande produkter, byggsatser. 
(Även anläggningsprodukter utanför BBR omfattas av CPR)

 BBR 2:1 Material och produkter Byggmaterial och 
byggprodukter skall ha kända egenskaper i de avseende som 
har betydelse för byggnadens förmåga att uppfylla kraven i 
dessa föreskrifter och allmänna råd.

 BBR 1:4 Byggprodukter med bedömda egenskaper 

a) CE-märkta

b) Typgodkända

c) Ackrediterad produktcertifiering

d) Övervakad tillverkningskontroll

CPR (Byggproduktförordningen) Europa
 Obligatoriskt: Byggprodukter som omfattas av en hEN

(harmoniserad standard) skall CE-märkas

 Frivilligt: Övriga produkter kan CE-märkas genom ett ETA 
(European Technical Asessment) frivilligt

Ramarna för certifiering av byggprodukter
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Alternativen

CE-märkning av byggprodukter handlar om europeisk 
deklarering av produktegenskaper (inte säkerhet) Får säljas i Europa!      
Byggherren måste kontrollera mot eventuella krav i BBR, Boverkets 
byggregler. Montage ingår ej i CE-märkningen. Obligatoriskt för 
produktområden där det finns harmoniserad standard senast 2013-07-01 
hEN.

Typgodkännande ”Gaffelmärkning” lever men fasas ut! Svenska 
kraven i BBR, Boverkets byggregler. Får finnas på produktområden där det saknas 
harmoniserad standard hEN. Frivilligt!

P-märkning Svenska kraven i BBR, Boverkets byggregler och 
branschkrav. Kan vara ett komplement till CE-märkningen. Får inte hindra CE-
märkningen! Frivilligt!
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Alternativen

Tekniska tjänster Kan vara certifiering, granskning 
eller bedömning av teknisk dokumentation, 
sammanställning av kravkriterier för tekniska 
bedömningar mm mm.
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 Typgodkännandet har legal bäring att användas - BBR PBL - Funktionskraven

 Ackrediterat  ISO/IEC 17065:2012 - ansökan

 Frivilligt

 Utvärdering, granskning och beslut av ackrediterade provningar, installationsanvisningar, 
egenkontroll och årlig övervakandekontroll

 Endast icke harmoniserade produktområden får typgodkännas

 5 års giltighetstid

 Krav på årligt kontroll 
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Hur fungerar det?



 Uppfyller Svenska krav

 Legal (juridisk) bäring – BBR

 Enkelt för byggherren

 Tillverkningskontrolleras (lika 1+ CE-märkning)
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Sammanfattning



CE-märkning av byggprodukter

 Tillverkaren garanterar produktens 
egenskaper/prestanda för en viss avsedd 
användning och ansvarar alltid för CE-märkningen!

 Tillverkaren ska upprätta en prestandadeklaration

 Får säljas i Europa!

 Byggherren måste kontrollera deklarerade 
prestanda mot eventuella krav i byggreglerna BBR!

 Vi på RISE är anmält organ och kan hjälpa till med 
CE-märkningen
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Vad är CE-märkning?CE-märkningen innebär att tillverkaren garaterar produktens egenskaper och prestanda för en viss avsedd användning.Tillverkaren ansvarar alltid för CE-märkningen. Tillverkarens deklaration är det centralaByggherren, brukaren eller konsumenten måste kontrollera deklarerade prestanda mot eventuella krav i bygglagstiftningen BBR.Vi på SP är anmält organ för en lång rad olika standarder. Vi och våra laboratorier hjälper gärna till med provning, besiktning, teknisk granskning och certifiering när bedömningssystemen kräver detta! Vi kan även i övrigt hjälpa till i processen med er CE-märkning!



CE-märkning i korthet

 CE-märkning obligatoriskt 1 juli 2013, för hEN och de 
som har ETA

 Prestandadeklaration (DoP) ska upprättas av tillverkaren

 Grundläggande (BWR) krav för byggnadsverk utökat 
med (nr 7) hållbar användning av naturresurser

 Förtydliganden av bl.a. ansvar för importör och 
distributör

 Förenklade förfaranden, bl.a. för mikroföretag

 Undantag bl.a. för individuell tillverkning, tillverkning på 
byggarbetsplats, renovera K-märkta byggnadsverk

 CE-märket får inte hindras av andra märkningar t.ex. TG 
och P
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Nyheter i korthet sammanfattatCE-märkningen är obligatorisk för de produktområden som omfattas av en harmoniserad standard. CE-märkning är också obligatoriskt för de som har valt att skaffa sig ett ETA.Genom CE-märkningen garanterar tillverkaren att produkterna har de egenskaper och prestanda som framgår av prestandadeklarationen som följer med produktenTillverkarens deklaration är det centrala i CPR och den viktigaste förändringen!Tanken är att köparen ska kontrollera att det som står i deklarationen är tillräckligt för de regler som gäller nationellt t.ex. BBR i sverige.



Harmoniserade produktstandarder innehåller
ZA bilaga och finns på nando
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando

hEN

Intyg /                   ITT-report /          Egendeklaration
1+,    1,    2+ 3 4

Samma legala status för all CE-märkning! 

EAD = European Assessment Document

är officiella och publiceras på www.eota.be

Bedömnings
system

ETA
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Det finns 2st vägar till CE-märkning av byggprodukter!hEN =En harmoniserad standard är en europeisk standard EN-standard antagen av medlemsstaterna i Europa. Standarden skall följas vid CE-märkning för det aktuella produktområdet och den beskriver provningar, klasser och egenskaper som är aktuella. Då det finns en harmoniserad produktstandard och övergångstiden gått ut blir det från 2013-07-01 obligatoriskt med CE-märkning. 420 st produktområden är idag harmoniserade.2.  ETA =European Technical Assessment. Ett ETA är en teknisk specifikation för en produkt/produktgrupp för en specifik tillverkare. Genom ett ETA kan du CE-märka en produkt som avviker mot, eller där det saknas en harmoniserad standard. För att få ett ETA krävs en ansökan hos ett anmält organ tex SP. Många produkter men inte alla kan få ett ETA. ETA är fortsatt frivilligt! De som har ETA måste CE-märka! Utsällda gamla ETA gäller giltighetstiden ut!En översikt över de 2 vägarna till CE-märkning och de 5 bedömningssystemen 1+, 1, 2+, 3 och 4.All CE-märkning har samma bedömningssystem!All CE-märkning har samma legala status!Alla harmoniserade standarder finns samlade i nando listan. En harmoniserad standard innehåller ett kapitel i slutet som handlar om CE-märkning sk ZA bilagan. Där beskrivs CE-märkningen för den specifika produkten. Tillverkaren gör sina val inom ramen för standarden. Standarder går att köpa av SIS.Ett ETA är utställt för en tillverkare och gäller ofta en produkt/produktgrupp för en specifik tillverkare. ETA:t bygger på ett EAD European Assessment Document som är motsvarigheten till en hEN. Även här finns bedömningssystemen beskrivna. EAD publiceras på www.eota.beDe kan laddas ned kostnadsfritt.Bedömningssystemen är kopplade ner till enskilda produktegenskaper tex brandegenskaper, täthetprov, ljudprovning, åldringsprov etc.Systemen varierar från 1+ som innehåller alla traditionella dela i en certifiering med typprovning, första besiktning, övervakandekontroll och revisionsprovning till 4 där tillverkaren kan välja att göra allt själv.



M= Manufacturer (tillverkare)  NB= Notified Body (Anmält organ)

I hEN och ETA, EAD finns detaljer angående märkning, eventuell övervakande 
tillverkningskontroll och vilket bedömningssystem som gäller 1+, 1, 2+, 3 eller 4

Bedömningssystem AVCP 1+ 1 2+ 3 4
Egenkontroll (FPC) M M M M M

Typprovning (ITT) NB NB M NB M

Första besiktning av 
egenkontrollen (II)

NB NB NB

Övervakning av egenkontrollen NB NB NB

Revisionsprovning NB
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Presentatör
Presentationsanteckningar
CE-märkningens olika system beskrivs här i en tabell.M är tillverkaren och NB är det anmälda organet. Tillverkaren gör mer själv ju längre åt höger man kommer i tabellen.Dessa system återfinns anpassade i varje hEN standard och i varje EAD-dokument.Varje produktegenskap hamnar inom något av dessa bedömningssystem. Tex Brandegenskaper hamnar ofta under 1 eller 1+.Ett exempel är isolering tillverkat av mineralull där det finns en hEN. Där hamnar de flesta egenskaper under system 3 och kräver typprovning medan brand egenskaper hamnar under 1 vilket även ger årlig kontroll av just brandegenskaperna.



 vilka egenskaper som kan och ska deklareras -
se hEN (Annex ZA) eller i ETA

 provningar som ska utföras

 tillverkningskontroll ska finnas

 när tillverkaren ska inhämta hjälp från anmält 
organ

 innehåll i prestandadeklaration

 innehåll i CE-märkning

 teknisk dokumentation (det tekniska 
underlaget skall vara samlat hos tillverkaren)

20

CE-märkning 
- tillverkaren väljer…



 Utställd av tillverkaren (mall finns i bilaga III i CPR)
 Produktidentifikation, namn, typ , spårbarhet
 Avsedd användning
 Namn och adress till tillverkare
 System/systemen för bedömning och fortlöpande 

kontroll  + teknisk specifikation
 Deklarerade egenskaper och värden
 Namn, adress och ID till anmält organ (RISE är 

0402) (certifieringsorgan system 1 och 2+ ) 
(laboratorier, system 3)

 Namn och befattning på person som 
undertecknat deklarationen

 Inte längre certifikatsnummer utan endast NB
 Möjligt med prestandadeklaration på webben
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Prestandadeklaration



 CE-märket

 Anmälda organets ID-nummer (RISE är 0402) 
(system 1 och 2+)

 Tillverkarens namn och adress eller 
inregistrerade märke

 De två sista siffrorna i året då märket 
applicerades på produkten

 Standardens nummer

 Produktidentifikation, namn, typ, avsedd 
användning 

 Deklarerade egenskaper och värden

 Referens till prestandadeklarationen
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Märkning



 Prestandadeklaration skall upprättas! Tänk efter 
före!

 Guidelines (ETAg) lyfts in i EAD systemet. 
Simma lugnt!

 ETA fortsatt frivilligt! De som har ETA måste CE-
märka!

 Produkter som ni tillverkar/använder som kan 
CE-märkas enligt hEN skall vara det! Ställ krav 
på leverantörer! Se NANDO-listan!
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Några snabba..



PAUS!



 Vad gör vi i EOTA? (European Organisation for 
Technical Assessment)

 Vad är ett ETA?

 Vägen till ett ETA?
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ETA= European Technical
Assessment



RISE är TAB (Technical Assessment Body) och 
Sveriges representant i EOTA vilket innebär att 
vi...

 Får ställa ut ETA på alla 35 produktområden 
inom CPR

 Hanterar alla remisser gällande ETA och EAD 
(European Assessment Document) inom EOTA 
(många) 

 Deltar i 4-5st TB (Technical Board) möten/år 

 Deltar i General Assembly 2 möten/år 

 Samverkar med hela RISE!
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Vad gör vi i EOTA?



 ETA = en teknisk bedömning av egenskaper för 
en specifik produkt – ingen begränsad 
giltighetstid

 Ett ETA tas fram enligt en EAD (Tidigare ETAg
och CUAP)

 Till ett ETA kommer oftast ett AVCP-intyg (för 
system 1+, 1, 2+) Precis som för en 
harmoniserad standard hEN -innan tillverkaren 
CE-märker

 SP måste ansöka om Notifiering för varje EAD 
vi skall utföra kontroll (1+, 1, 2+, AVCP-intyg)
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Vad är ett ETA?



 Ansökan krävs för ett ETA

 Befintliga EAD finns öppet på www.eota.eu

 Nytt EAD tas fram genom konsultation inom 
EOTA genom arbetsgrupp där en/flera TAB 
ingår- max 9 månader

 EAD Remiss till alla TAB utnämnda för området

 EAD ersätter gamla ETAg och CUAP

 EAD tas fram utan ersättning (kommissionen)

 ETA kostnad 70-280 000SEK exklusive provning
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Vägen till ett ETA
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Sammanfattning

Krav i Svenska Byggregler

 BBR = Boverkets byggregler

Europeisk deklarering av egenskaper

 hEN = harmoniserad EN-standard

 ETA = European Technical Asessment
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