Innehållsförteckning
1.

Introduktion

1.1
1.2
1.3

Syfte
Omfattning
Sammanfattning

2.

Regelverk för CE-märkning

2.1
2.2




Byggproduktdirektivet
Harmoniserade standarder
 *LY[PÄLYPUN
 *,TpYRUPUN
 -YHT[PKH\[]LJRSPUN

3.

CE-märkning av stålkonstruktioner





 (SSTpU[
 6TMH[[UPUN
 +LÄUP[PVULY

3.3.1
 
3.3.3
 
 
3.3.6
3.3.7
 
3.3.9
3.3.10
3.3.11
3.3.12



Ingående produkter
2VTWVULU[ZWLJPÄRH[PVU
Byggsatser
+PTLUZPVULYPUNZ\UKLYSHN
)pYMYTrNLLNLUZRHWLY
Bärförmåga
Utvärderingsmetoder
<[HYIL[HUKLH]RVTWVULU[ZWLJPÄRH[PVULU
Användning och lokalisering
Reaktion vid brandpåverkan
Farliga ämnen
Ingen prestanda fastställd

 2YH]

  (SSTpU[
  )LZ[pUKPNOL[


3.6
3.6.1
3.6.2
3.6.3


3.6.6



CE-märkning.indd 5

 <[]pYKLYPUNZTL[VKLY
Utvärdering av överrensstämmelse






Första typprovning
Dimensioneringsunderlag
Nivåer för bestyrkande
7YVK\R[WYV]UPUN
7YV]UPUNPSHIVYH[VYP\T
Dimensioneringskontroll
*LY[PÄLYPUNH]-7*
*LY[PÄLYPUNH]Z]L[ZUPUN

1
1
1
1
3
3
3



14






16
16
17
17
18
19
19
19
19

20
20

21
21
22
23






2012-05-21 22.04

3.7

System för märkning

3.7.1
Allmänt
  2SHZZPÄJLYPUNVJOIL[LJRUPUN
3.7.3
CE-märkning
  7rMYHUKLH]*,TpYRUPUNLU
  -YWHJRUPUN

4.

Europeisk tillverkningsstandard















:[H[\ZVJOVTMH[[UPUN
+VR\TLU[H[PVU
0UNrLUKLWYVK\R[LY
;VSLYHUZLY
:]L[ZUPUN
@[ILOHUKSPUN

5.

Styrning av svetskvalitet













6.

Svetsansvariga




 :]L[ZZHTVYKUPUN
 :]L[ZHUZ]HYPNZ\WWNPM[LY

7.

Spårbarhet

7.1
7.2
7.3



Allmänt
Kontrolldokument
Krav
 :WrYIHYOL[H]WHY[PLSSLY[`W
 :]L[ZUPUN

8.

Frågor kopplade till leveranskedjan

8.1

8.3


8.6



9.




CE-märkning.indd 6







:]L[ZUPUNpYLUZWLJPLSSWYVJLZZ
2VU[YVSSH]Z]L[ZUPUN
;LRUPZRHPUZ[Y\R[PVULY
7LYZVUHSLUZRVTWL[LUZ
0TWSLTLU[LYPUN

Allmänt
;PSS]LYRHYL
Importörer
+PZ[YPI\[YLY
.YVZZPZ[LY
Servicecentra
:WLJPLSSHWYVK\R[LYVJOWYVJLZZLY
k]LYNrUNZWLYPVK

Utförandeklasser
 (SSTpU[
 ;PSSpTWUPUNMYI`NNUHKLY
 )YLKHYL[PSSpTWUPUN

26
26
26
26
27
28
29






32





34


36
36
36
36


38
38

38


39


41




2012-05-21 22.04

10

Tillverkarens system för tillverkningskontroll (FPC)

  (SSTpU[
  -7*Z`Z[LT
  :`Z[LTRYH]








7LYZVUHS(]ZUP[[::,5 
<[Y\Z[UPUN(]ZUP[[::,5 
+PTLUZPVULYPUNZWYVJLZZLU(]ZUP[[::,5 
0UNrLUKLWYVK\R[LYZVTHU]pUKZP[PSS]LYRUPUNLU
2VTWVULU[ZWLJPÄRH[PVULU[PSS]LYRUPUNZYP[UPUNHY
7YVK\R[\[]pYKLYPUN
7YVK\R[LYTLKH]]PRLSZLY



9ÃJDUWLOOFHUWLðHULQJ











12

Konsekvenser för projektörer, de som föreskriver och för byggledare

(SSTpU[
<[]pYKLYPUNH]Z]L[ZR]HSP[L[ZZ[`YUPUNZZ`Z[LTL[>84:
<[]pYKLYPUNH]Z]L[ZHUZ]HYPN9>*
;PSSZ`UZYL]PZVYLY

42










46





  )`NNSLKHYL

49







Bilaga A-YrUTH[LYPHS[PSSRVTWVULU[=LTVTMH[[HZH]::,5 &
Bilaga B=pNHY[PSSJLY[PÄLYPUNVJO*,TpYRUPUNLUSPN[::,5 
Bilaga C,_LTWLSWrKVR\TLU[
Bilaga D Förkortningar
Referenser




60
61

  (SSTpU[
  +LZVTWYVQLR[LYHYVJOMYLZRYP]LY
12.2.1
Roller
12.2.2
Ingående produkter
 ;PSS]LYRHKLZ[rSRVUZ[Y\R[PVULY

CE-märkning.indd 7

2012-05-21 22.04

CE-märkning.indd 8

2012-05-21 22.04

1. Introduktion
1.1 Syfte
Syftet med detta dokument är att ge praktisk
vägledning för CE-märkning av bärverk i stål
i enlighet med Byggproduktdirektivet (CPD),
Byggproduktförordningen (CPR), övergångsperioden mellan CPD och CPR samt de svenska
byggreglerna. Vägledningen är avsedd för stålbyggare, beställare av bärverk i stål, tillverkare
och leverantörer av byggprodukter i stål liksom
för stålkonstruktörer.

1.2 Omfattning
Denna vägledning behandlar CE-märkning av
bärverk i stål som tillverkats av svetsade och
icke svetsade komponenter i kolstål. Komponenterna kan vara CE-märkta individuellt eller
VRP HQ E\JJVDWV VDPPDQVDWW DY ÁHUD HQVNLOGD
komponenter.
Vägledningen gäller för komponenter avsedda
för byggnadsverk som uppförs inom EEA (EU:s
och EFTA:s medlemsländer exklusive Schweiz).
'HQ NDQ RFNVn PHG YLVVD PRGLÀNDWLRQHU WLOOlämpas för andra typer av konstruktioner eller
för komponenter i rostfritt stål eller gjutstål.
Som anges i denna vägledning ska CE-märkning
tillämpas vid tillverkning av komponenter för
bärverk i stål (stålverkstäder och stålgrossister
med servicecentra). Det vill säga de arbetsmoment som utförs av en stålentreprenör i verkstaden, men inte montering på byggplatsen.

1.3 Sammanfattning
Enligt Byggproduktdirektivet (CPD) och den
nya Byggproduktförordningen (CPR) gäller
CE-märkning för bärande komponenter som
görs tillgängliga på marknaden som enskilda
komponenter eller som en byggsats (minst två
separata komponenter som måste kombineras
för att inkorporeras i byggnadsverk) och som är
avsedda för användning i någon form av byggnadsverk (bortsett från bärverk avsedda för

marina tillämpningar och offshore). Grundläggande information om det regelverk som gäller
inom EEA ges i kapitel 2.
Komponenter tillverkade av konstruktionsstål
kan CE-märkas när de, med stöd av ett lämpligt
system för intygande, uppvisar överensstämmelse med en relevant harmoniserad europeisk
standard eller en ETA (European Technical
Approvement). Den europeiska standard som är
relevant för bärverk i stål är EN 1090-1 (SS-EN
1090-1 i Sverige). Detta dokument trädde i kraft
1 januari 2011 och kommer, efter ett beslut i januari 2012 om att övergångsperioden förlängs
med 24 månader, att bli obligatoriskt i alla EUs
medlemsstater och i EFTA-länderna den 1 juli
2014.
SS-EN 1090-1 Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner - Del 1: Bedömning av bärverksdelars överensstämmelse med ställda krav deÀQLHUDU GH WLOOYHUNQLQJVNRQWUROOHU VRP EHK|YV
för att säkerställa att bärverk i stål uppfyller de
WHNQLVND NUDY VRP GHÀQLHUDV L 66(1 
Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner
- Del 2: Stålkonstruktioner. En sammanfattning
av innehållet i dessa standarder ges i kapitel 3
och 4.
Särskilda bestämmelser gäller om svetsning ingår i tillverkningsprocessen. Dessa bestämmelser beskrivs i kapitel 5 och 6.
Tillverkning av stålkonstruktioner är en process
som i huvudsak omfattar sammanfogning av inJnHQGHSURGXNWHUGYVVWnOSURÀOHUIlVWHOHPHQW
och tillsatsmaterial för svetsning. Vissa produkter, till exempel krökta balkar, kan vara delvis bearbetade, men inte färdiga för montering förrän
efter ytterligare bearbetning. I kapitel 7 och 8
behandlas vilka krav på CE-märkning som gäller för de ingående produkterna i de olika stegen i förädlingskedjan och de krav som gäller
för tillverkningsprocessen för att säkerställa tillräcklig spårbarhet.
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I SS-EN 1090-2 införs begreppet utförandeklass
(EXC) som genom klasstillhörighet anger en
VSHFLÀNXSSVlWWQLQJNUDYI|UXWI|UDQGHWRFKVRP
är ett stöd för att välja rätt kvalitetsnivå i tillverkningen beroende på hur säkerhetskritisk en
komponent är för byggnadsverket som helhet.
Utförandeklasser förklaras närmare i kapitel 9.

Kapitel 12 beskriver att även om CE-märkning
av bärverk i stål i första hand är aktuellt för tillverkare, så berör det även de som projekterar och
konstruerar stålbärverk – vare sig de utarbetar
RFK VSHFLÀFHUDU NUDY I|U E\JJQDGVYHUNHQ HOOHU
XWIRUPDU NRPSRQHQWVSHFLÀNDWLRQHU VRP JHU
nödvändig information för tillverkningen.

Då lastbärande stålkomponenter är kritiska för
säkerheten, kräver CE-märkning enligt SS-EN
1090-1 att tillverkarens system för tillverkningsNRQWUROO )3&  EHG|PV RFK FHUWLÀHUDV DY HWW
organ som anmälts till EU-kommissionen av
behörig myndighet. En tillverkare kan fritt
välja ett anmält organ (NB, 1RWLÀHG%RG\) med
lämplig behörighet från något av EU:s medlemsländer för den initiella besiktningen och den
fortlöpande övervakningen av FPC. Detta, liksom vilka krav detta ställer på tillverkarna,
behandlas i kapitel 10 och 11.

Den allmänna vägledning som ges i detta dokument gäller för bärverk i stål för tillämpning i
byggnadsverk. Den kan också, med vissa moGLÀNDWLRQHU WLOOlPSDV I|U NRPSRQHQWHU L DQGUD
typer av konstruktioner.
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