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Typgodkännandebevis  
SC0854-09 

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Infällda installationsdosor 

Innehavare 
ABB Oy, Povoon Sisäkehä 2, P.O. Box 16, FI-06101 Porvo 
VAT nummer: FI07634030 
Tel: +358 10 22 11, Fax: +358 10 22 54 255  
Hemsida: www.abb.fi   

Produkt 
Infällda installationsdosor typ apparatdosa AU5.5, apparatdosa AU60.1 och kopplingsdosa AU67, 
med tillhörande dosstöd och doslock. Materialet i dosorna består av glasfiberförstärkt 
polypropen och polyamid. 

Avsedd användning 
Installationsdosor för infälld montering i brandcellsskiljande gipsskiveväggar i brandteknisk klass 
EI 60 med minsta tjocklek 120 mm. 

Handelsnamn 
AU5.5, AU60.1 och AU67 

Godkännande 
Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som 
anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets 
byggregler (BBR): 

BBR  
Brandteknisk klass EI 60* 5:231 
 

* Väggen ska uppfylla kraven för brandteknisk klass EI 60 och ha en minsta tjocklek av 120 mm.  
   Väggen ska isoleras med stenull med lägsta densitet 28 kg/m3 enligt tillhörande handling. 

Tillhörande handlingar 
Monteringsanvisning daterad 05/2014. 

Kontroll 
Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollplan för AU5.5, AU60.1 och AU67 (dokument 
från ABB Oy). 

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen 
tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i 
godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en 
tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till 
grund för detta bevis. 

mailto:info@sp.se
http://www.abb.fi/
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Tillverkare 
Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: 
ABB Oy, Asennustuotteet, Porvoo, Finland 

Märkning 
Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje 
levererad förpackning och omfattar: 

Innehavare/Tillverkningsställe 
Boverkets inregistrerade varumärke 
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer 
Produktens typbeteckning 
Typgodkännandets nummer 
Löpande tillverkningsnummer/datum 
 

ABB Oy, Asennustuotteet, Porvoo 
t 

SP Certifiering 1002 
t. ex. AU5.5 
SC0854-09 
nr/datum 

Bedömningsunderlag 
Rapport nr P903103 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 
 

Ritningar enligt ”Ritningsförteckning för apparatdosor AU5.5 och AU60.1 samt kopplingsdosa 
AU67” daterad 2010-03-03. 

Kommentarer 
Monteringsanvisning ska medfölja varje leverans av installationsdosor som är avsedda att 
monteras i brandcellsskiljande väggar. 
 

Väggar som dosorna monteras i förutsätts uppfylla kraven för brandteknisk klass EI 60 och 
minsta väggtjocklek ska vara 120 mm. Isoleringen i väggen förutsätts vara CE-märkt i klass A1 
eller A2 och ha en lägsta densitet av 28 kg/m3. 

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2015-02-25. 
 

Giltighetstid 
Godkännandet gäller t.o.m. 2020-02-25. 

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas 
enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011. 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
Certifiering 

 
 

Ingvar Pettersson 

 

Annika Hermodsson 
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