G: Standarder og sertifisering
Produktstandarder
Produktstandarder kan være internasjonale, multinasjonale eller nasjonale. Når det mangler
produktstandarder kan det utarbeides bransje- eller verksnormer.
Europeiske standarder benevnes EN med en nummerreferanse – for eksempel EN 1401 for PVC
grunnavløpsrør. Som norsk standard har denne fått benevnelsen NS-EN 1401. Innenfor
elektroområdet er det Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) som har ansvaret for standardisering i
Norge - og disse standardene benevnes NEK eller NEK EN. Når en internasjonal standard
aksepteres som europeisk og norsk standard benevnes den for eksempel NS-EN ISO xxxx eller
NEK EN IEC xxxx. Internasjonale og europeiske standarder består gjerne av flere deler som selges
separat.
Norge har forpliktet seg til å ratifisere europeiske standarder og trekke tilbake norske standarder
som er i konflikt. Der det ikke finnes europeisk standard består den norske standarden (NS xxxx,
NEK xxx). Standarder opprettes og revideres jevnlig. Når det henvises til en standard uten
årsangivelse gjelder henvisningen nyeste utgave. NS-, NEK- og EN-standardene finner du på
www.standard.no. Bransjenormene NPG/PS finner du på www.insta-cert.net.
Produkt
PE trykkrør for vannforsyning og avløp
PVC trykkrør for vannforsyning og avløp
PVC grunnavløpsrør

Standard (nov. 2020)
NS-EN 12201
NS-EN ISO 1452
NS-EN 1401

PP grunnavløpsrør

NS-EN 1852

Grunnavløpsrør og -deler med konstruert rørvegg av plast

NS-EN 13476

Stake-/spylegrenrør og sadelgrenrør

NS-EN 13598-1

Avløpskummer

NS-EN 13598-2

PP innomhus avløpsrør

NS-EN 1451

PP-MD innomhus avløpsrør

NPG/PS 102

PP innomhus rørsystem med utv. tetningsring (Smartline)

NPG/PS 107

Drensrør og -deler (kveildrensrør for landbruket)

NS 3065

Dobbelvegga drensrør av PE eller PP

NPG/PS 116

Kabelrør av plast med glatt rørvegg

prNS 2967

Kabelrør av plast med glatt rørvegg for innstøping

prNS 2970

Kabelrør av plast med konstruert rørvegg
Elektrikerrør

NS 2968
NEK EN 61386

Standarder som dekker det meste av det Pipelife Norge leverer.
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Sertifisering av produkter
Uansett gjelder at godkjente produkter som dekkes av en standard er merket med et
sertifiseringsmerke/kvalitetsmerke (Nordic Poly Mark, NS-merket eller annet) og/eller har et
sertifikat.
Det finnes pr. dags dato ikke en felles, frivillig europeisk sertifiseringsordning som tilsvarer
ordningene med Nordic Poly Mark eller NS-merket. Det lovpålagte CE-merket er basert noen få
krav i EN-standardene. Krav skal fastsettes av hvert land og vil dermed variere. Krav i forbindelse
med CE-merking av plastrør omfatter ikke nødvendigvis tredjepartskontroll. Det kreves ofte kun
en egenerklæring om at spesifiserte krav er oppfylt. CE-merket vil komme som et merke på de
fleste rør i framtiden - også som et «bevis» på at røret er en godkjent handelsvare innenfor EU/EFTA-området.

INSTA-CERTs
Nordic Poly Mark

Det norske
NS ”kronemerket”

Det europeiske merket
”CE-merket”

I tillegg til et eventuelt kvalitetsmerke skal rør og rørdeler være merket med en del andre
opplysninger. De nye standardene åpner for flere alternativer på enkelte områder. Det er derfor
viktig å stille krav og spesifisere nøyaktig – og sette seg inn i hva de ulike elementene i merkingen
av produktene betyr.

Ulike nivåer av sertifisering og omfang
Det finnes mange sertifiseringsordninger. Ofte kan det være vanskelig å vite hva ordningen går ut
på. Er det bare snakk om en enkel test for å sjekke egnethet eller er den omfattende? Den
europeiske ordningen med CE-merket er for eksempel på ulike nivåer – blant annet avhengig av
produktets betydning med hensyn på helse, miljø og sikkerhet.
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De fem ulike nivåene for CE-merking av byggevarer er beskrevet i «system for vurdering og
verifikasjon av egenskaper/ytelser»:

Fastsettelse av produktets ytelser
Produsent Produksjonskontroll
Stikkprøver i henhold til plan
Fastsettelse av produktets ytelser (typetest)
Innledende inspeksjon av produksjon og
produksjonskontroll
Tredjepart
Jevnlig inspeksjon av produksjon og
produksjonskontroll
Stikkprøver i henhold til plan
System for vurdering og verifikasjon av egenskaper/ytelse

Nivå
2+
X
X
X

1+

1

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

3
X

4
X
X

X

X

Jo høyere nivå, jo bedre. Et fåtall av produktene våre er underlagt det lovpålagte kravet om CEmerking i dag. Men dokumentasjonskravet skal uansett oppfylles. De frivillige
sertifiseringsordningene, med Nordic Poly Mark og NS-merket som sertifiseringsmerker, er på
høyeste nivå i forhold til systemet for CE-merking. Produktene er underlagt omfattende
tredjeparts-kontroll som gir trygghet for at produktene virkelig oppfyller kravene nedfelt i
standarder og sertifiseringsordninger. For det norske og nordiske markedet er hensikten med
ordningene å opprettholde kvaliteten på produktene på et høyt nivå, sikre lang og problemfri
drift og samtidig sikre fri konkurranse og fri flyt av varer.
Produktstandarder definerer i utgangspunktet målinger og tester som skal gjøres og krav som
skal oppfylles. Sertifiseringsorganet utsteder «spesielle bestemmelser for sertifisering», ofte kalt
SBC, som definerer hvem som skal gjøre hva og hvor ofte. I en SBC kan det også finnes
begrensninger og tillegg i forhold til standarden når dette er relevant. For eksempel er det ikke
mulig å få sertifikat i Norden for laveste ringstivhetsklasse og laveste kravsnivå for slagfasthet for
grunnavløpsrør – på grunn av våre klimatiske forhold.

Drikkevannsgodkjenning
Våre rør for drikkevann har også det danske sertifiseringsmerket DK-VAND som dokumentasjon
på at rørene oppfyller hygienekravet i drikkevannsforskriften. Dette merket vil vi benytte inntil en
ny felles-europeiske godkjenningsordning for materialer i kontakt med drikkevann trer i kraft –
eventuelt en annen/bedre flernasjonal ordning tilpasset nordiske forhold.
For å sertifisere rør for drikkevann må råvareprodusentene opplyse om hvilke kjemiske
forbindelser som inngår i råvaren som leveres, det gjøres ekstraksjonstester og et smakspanel
avgjør om det er uønsket lukt eller smak av vann som har stått i rørprøver en tid. Basert på
analysene foretas det en toksikologisk vurdering og en totalvurdering av om kravene er
tilfredsstilte.
Se www.dk-vand.org for mer informasjon.
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Still krav om sertifiserte produkter!
For å oppnå ledningsanlegg med god kvalitet og lang funksjonstid - samt sikre rettferdig
konkurranse - bør ledningseier kreve sertifiserte produkter. Men det er sannsynligvis
handelshindrende å ikke åpne for tilbydere av produkter som ikke har sertifikater i henhold til
bestemte frivillige ordninger. Derfor må produkter som ikke er sertifiserte eller som har andre
sertifikater kunne tilbys – og det må da dokumenteres at produsenten tilfredsstiller kravene i
relevant produktstandard og sertifiseringsordning. Dette går ikke minst på elementene i
ordningen og hvem som gjør hva. Når man krever tredjepartskontroll, så må det dokumenteres
at dette inngår. For å forenkle en slik sammenligning har INSTA-CERT utgitt informasjonsblader
for alle standardene som man kan sertifisere produkter med Nordic Poly Mark etter. Her
beskrives om spesielle krav gjelder, om det er begrensninger i forhold til produktstandard og hva
som kreves av intern og ekstern kontroll. Se www.insta-cert.net.
Generell kravformulering for produkter med Nordic Poly Mark:
Rør og rørdeler skal oppfylle de tekniske bestemmelsene i angitt produktstandard og
INSTA SBC (se www.insta-cert.net). Dette skal være kontrollert gjennom
tredjepartskontroll bestyrt av INSTA-CERT og produktene skal være merket med
sertifiseringsmerket Nordic Poly Mark - eller tredjepartsverifisert til samme kvalitetsnivå.
Generell kravformulering for plastrørprodukter med NS-merket:
Rør og rørdeler skal oppfylle de tekniske bestemmelsene i angitt produktstandard og
tilhørende SBC (se www.norner.no). Dette skal være kontrollert gjennom
tredjepartskontroll bestyrt av Norner AS og produktene skal være merket med
sertifiseringsmerket NS kronemerket - eller tredjepartsverifisert til samme kvalitetsnivå.
Tekstene bør være spesifikke – med referanse til relevant produktstandard og SBC.
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