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P-märkning av plywood 

SP har idag utställda P-certifikat för plywood i klass P30*. 

Eftersom denna klass kommer från BKR (Boverkets konstruktionsregler) som upphörde att 

gälla 2011-01-01 med övergångstid t o m 2011-05-01, anser vi inte att vi kan ha kvar dessa 

certifikat. Certifikat för P30* upphör att gälla 2016-08-31. 

BKR har ersatts av EKS (Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av 

europeiska konstruktionsstandarder). Detta innebär att alla beräkningar numera skall utföras 

enligt de europeiska konstruktionsstandarderan (Eurocodes). 

Det är de värden som deklareras i samband med CE-märkningen som skall användas vid 

hållfasthetsberäkningar. 

Eftersom metoden för att beräkna och även att deklarera egenskaperna för plywooden är helt 

olika vid CE-märkning jämfört med enligt BKR finns det ingen möjlighet att jämföra den 

gamla klassningen med den nya. 

Vi har fått många frågor från marknaden där man efterlyser ett system som gör det enklare för 

alla inblandade (tillverkare, återförsäljare, konstruktörer och användare) att kunna beskriva och 

välja rätt plywood. 

Vi kommer därför även i fortsättningen att erbjuda möjligheten att P-märka konstruktions-

plywood för de tillverkare som önskar detta. 

Klassningen av plywooden kommer att bygga på de värden som deklareras i samband med 

CE-märkningen. 

Det kommer att finnas 2 olika klasser: 

Konstruktionsplywood 20/70.  Böjhållfasthet min. 20 MPa. E-modul min. 7 000 MPa. 

Konstruktionsplywood 15/50.  Böjhållfasthet min. 15 MPa. E-modul min. 5 000 MPa. 

Övriga hållfasthetsvärden och exakta värden för böjhållfasthet och E-modul deklareras i CE-

märkning, prestandadeklaration och tillhörande handlingar till respektive certifikat. 

Certifikat med den nya klassningen kan ställas ut från augusti 2016. 
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