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4.0 Godkännanden

Godkännande och certifi ering av produk-
ter och system är viktigt för Uponor. Det 
ingår i Uponors målsättning att vara en 
seriös samarbetspartner både vad det 
gäller kvalitet och utveckling. I de följande 
avsnitten beskrivs hur Uponor hanterar 
produktcertifi ering och löpande produktut-
veckling. Dessutom beskrivs de allmänna 
reglerna för produktgodkännande och 
deras betydelse för säkring av produkter-
nas och systemens fortsatta kvalitet.

Uponor och produktcertifi ering
Uponor deltar aktivt i olika arbetsgrupper 
som arbetar med produktstandardisering. 
Därvid strävar Uponor ständigt efter att 
få med funktions- och produktkrav, som 
garanterar systemens och därmed kon-
sumentens säkerhet. 

Uponor Infra har Norden som huvud-
marknad inom avlopps- och vattenför-
sörjningssystem. Det betyder att Uponor 
utvecklar produkter för nordiska förhål-
landen och kontinuerligt försöker att 
optimera produkter för denna marknad. 
Det ter sig därför naturligt för Uponor att 

medverka i Nordic Poly Mark-certifi e-
ringen, så att man även i fortsättningen 
kan erbjuda produkter av hög kvalitet på 
den nordiska marknaden. Vid genomför-
ande av tredjepartskontroller vänder sig 
Uponor i första hand till SP Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut som extern 
kontrollant.

Produktcertifi ering styrs centralt i koncer-
nen, där funktionen är placerad som en 
del av Uponors kvalitetstyrningssystem. 

Många av Uponors produkter kan 
tillverkas på olika tillverkningsenheter, 
och med den centrala styrningen säkrar 
man att alla produkter uppfyller Uponors 
fabriksstandarder oavsett tillverknings-
ställe. Dessa standarder innehåller utö-
ver kraven i nationella och internationella 
produktnormer, en rad krav och kontroll-
punkter, som tillämpas från mottagandet 
av råvaran till färdig produkt. Kraven 
grundas på såväl geometriska krav som 
laboratorieförsök, vilket garanterar att 
produkterna klarar de uppställda kraven 
på funktion och livslängd.
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Uponor är kvalitetscertifi erat enligt ISO 
9001. Detta betyder löpande kvalitets-
kontroll från mottagande av råvaror, 

 under tillverkningen och till färdig produkt 
som levereras till kund.
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Uponor är miljöcertifi erat enligt ISO 
14001. Därför står både företagets miljö-

påverkan och den interna arbetsmiljön 
ständigt i fokus hos oss. 



Godkännanden | 33 

G0

Idé fastställs Marknadsanalys fastställs Koncept fastställs

Design fastställs Produktionsmetod fastställs Lansering startar Revision godkänns

G3 G4 G5 G6

G1 G2

Utveckla
nytt

produktkoncept

Förberedelser
för

lansering
av ny produkt

Revision
av

lansering

Produktions-
anpassa

ny produkt

Utveckla
ny

produktdesign

Utveckla
och

fastställ
marknadsanalys

Idéstadie
och

utvärdering

PRODUKT TILL MARKNADEN

PRODUKT TILL MARKNADEN

Framtidens produkter
Uponor fokuserar alltid på utveckling och 
förbättring av rörsystem till avlopps- och 
försörjningssystem. Utvecklingen av nya 
produkter styrs centralt och i nära samar-
bete med kunder, användare, ledningsä-
gare samt underleverantörer. Uponor har 
bl.a. ett nära samarbete med råvaruleve-
rantörerna angående utveckling av nya 
plastmaterial. 

I samband med produktutvecklingen 
utformar Uponor en fabriksstandard med 

utgångspunkt i befi ntliga standarder 
samt de utökade krav som fastställts 
för produkten. Dessa fabriksstandarder 
har ofta blivit underlag för nuvarande 
EN-normer. Det gäller bl.a. en rad 
Uponor No-Dig-system och Uponor 
markavloppsystem (strukturrör). 
Här saknas dock ännu normer för de 
stora dimensionerna. 

Uponor är alltså en innovativ, ledande 
samarbetspartner inom utvecklingen av 
samhällsnyttiga infrastruktursystem.

Processdiagram för utveckling av nya system och produkter 

Godkännanden och dokumentation
I de enskilda produktavsnitten fi nns en 
beskrivning av de godkännanden som 
gäller för den aktuella produkten. 

Godkännanden av produkter och system 
är en fortgående process under konstant 
förändring. Senaste uppdateringarna 
fi nns på uponor.se/infra

Krav på byggprodukter – CE-märk-
ning kontra nationella regler
Tilltagande globalisering och den fria 
marknaden innebär att vi i högre grad 
möter krav som baseras på harmoni-
serade EN-normer och åtföljande krav 
på CE-märkning av produkterna. EU:s 
ministerråd beslöt att CE-märkning skulle 
träda i kraft 1993. Den anger riktlinjerna 
för märkning av produkter innan den kan 
marknadsföras, säljas och användas 

Figur 4.0.1
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inom EU och den europeiska ekono-
miska gemenskapen (EEG).

EN-normerna innehåller de minimikrav 
som medlemsländerna behöver att 
hänvisa till för sin nationella lagstiftning. 
De får inte ligga på en nivå som uteslu-
ter produkter som är lagliga i något av 
medlemsländerna.

Byggproduktdirektivet avser att säkra 
CE-märkning av byggprodukter och 
innehåller sex väsentliga krav, varav tre 
är relevanta för ledningssystem:
1.  Mekanisk motståndsförmåga och 

stabilitet (motståndsförmåga mot 
invändigt vattentryck och utvändigt 
marktryck) 

2.  Brandmotståndsförmåga (endast rele-
vant för installationer i byggnader)

Produkter och system med en harmoniserad standard är försedda med CE-
märke, följt av godkännandenummer.

3.  Hygien, hälsa och miljö (täthet mot 
utläckning, dricksvattenkvalitet). 

Kraven i EN-normerna för rörsystem för 
vatten och avlopp utgör bara en mycket 
liten del av de många krav som hittills 
har gällt för att uppnå svenska god-
kännanden.

Inom EU:s inre marknad kan ledningsä-
garen inte kräva att installerade produk-
ter omfattas av en nationell bestämmelse 
för godkännande eller certifi ering och på 
det viset skaffa sig säkerhet för en lägsta 
kvalitetsnivå. Ledningsägaren har dock 
fortfarande möjlighet att specifi cera krav 
på både produkter och dokumentation, 
t.ex. vid tredjepartskontroll.

Nordic Poly Mark och INSTA-CERT
På grund av höga anläggningskostnader 
kalkylerar de fl esta ledningsägare i dag 
med att deras anläggning ska ha en 
mycket lång livslängd. Plaströrssystem 
av hög kvalitet har en livslängd på över 
100 år, och eftersom kostnaderna för rör 
och gjutna delar bara utgör en liten del 
av de totala anläggningskostnaderna, är 
det därför totaltekonomiskt sett en fördel 
med att välja rör och gjutna delar av hög 
kvalitet. 

Byggbranschens parter har uttryckt 
en önskan om att hålla kvar kraven 
på produktsäkerhet och kvalitet på 
nordisk nivå. Mot denna bakgrund har 

man etablerat gemensamma, nordiska 
certifi eringsregler, Nordic Poly Mark, som 
administreras av INSTA-CERT. Det rör 
sig om en frivillig certifi eringsordning, där 
en kvalitetsmärkning med Nordic Poly 
Mark försäkrar ledningsägarna om att 
produkten är tillverkad, kontrollerad och 
levererad i enlighet med de krav som har 
fastställts i normer och särskilda bestäm-
melser för certifi ering (INSTA SBC:er).

Certifi eringssystemet bygger på en typ-
provning i samband med godkännandet 
av produkten samt fortlöpande intern och 
extern inspektions- och kvalitetskontroll.
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Typprovning och extern kontroll utförs av 
en förhandsgodkänd tredje part. Denna 
kontroll omfattar inspektion av tillverkarens 
kvalitetssystem,  laboratorieanläggningar 
och personalutbildning samt egentlig 
testning av produkterna (den interna 
kontrollen).

Tredjepartskontrollanter ska vara 
godkända av INSTA-CERT, och inom 
plastområdet ska kontrollanterna dess-
utom vara ackrediterade för provning 
och inspektion av SWEDAC eller av de 

motsvarande organen i Norge, Danmark 
eller Finland.

Syftet med Nordic Poly Mark är alltså 
att säkra den höga nordiska standarden 
för plaströr. Detta innebär bland annat 
en rad tilläggskrav i samband med CE-
märkning samt en överenskommelse om 
tredjeparts kontroll. 

Tabell 4.0.2 ger en jämförelse av de krav, 
som de olika reglerna ställer på avlopps- 
och trycksystem:
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Beskrivning/egenskaper CE-märkning INSTA-CERT Nordic Poly Mark
 Avlopp Tryck Avlopp Tryck
Produktcertifi ering
Typprovning tredje part - - ++ ++
Intern kontroll + [1] + [1] ++ ++
Extern kontroll tredje part - [2] - [3] ++ ++
Material     
Densitet, PE/PP/PVC - - ++ ++
Smältindex, PE/PP - - ++ ++
Termisk stabilitet, PP/PE - - ++ ++
K-värde, PVC - - ++ ++
Mjukningstemperatur, PVC - - + ++
Långtidshållfasthet IA + FD IA ++
Produkt
Dimensioner FD FD ++ ++
Utseende - - ++ ++
Märkning - - ++ ++
Ytbeskaffenhet - - ++ ++
Dimensionsstabilitet - - ++ ++
Termisk stabilitet - - ++ ++
Slagprov - - ++ ++
Styvhet FD - ++ IA
Tryckprovning - + ++ ++
Metylenklorid, PVC - - ++ ++
Väderbeständighet - - IA ++
Systemet 
Fogars täthet + FD + FD ++ ++
Motståndsförmåga mot kombination av     
markbelastning och hög - IA ++ IA
temperatur (BLT) (rör under mark)     
Temperaturväxlingsprov     
(rör i byggnader) ++ IA ++ IA

Beskrivning av och egenskaper hos 
CE-märkning och INSTA-CERT Nordic 
Poly Mark
Uponor Infras krav i jämförelse med CE-
märkning och Nordic Poly Mark framgår i 
respektive avsnitt.

++   Inkluderat på tidigare nivå.
+  Inkluderat men på lägre nivå än tidigare

- Ej inkluderat
IA Irrelevant
FD  Tillverkaren ska deklarera tekniska värden

INSTA-CERT-certifi erade produkter är märkta med Nordic Poly Marks logotyp 
tillsammans med numret på tillhörande EN-standard.

[1]   Fabrikanten bestämmer själv omfattningen av den interna kontrollen
[2]  Brandsäkerhet kontrolleras av tredje part beroende på klassifi cering
[3]  [3] Vattenkvalitet omfattas av typprovning och kontroll av tredje part när EAS är implementerat

Figur 4.0.2




