Tillverkning, montering och kontroll
av stålkonstruktioner

Handbok för
tillämpning av
SS-EN 1090-2

:[rSI`NNUHKZPUZ[P[\[L[pYL[[MYPZ[rLUKLPUK\Z[YPMVYZRUPUNZPUZ[P[\[ZVTÄUHUZPLYHZH]KLZZJPYRHTLKSLTZMYL[HNVJO
NLUVTWYVQLR[IPKYHNMYrUZ]LUZRHVJOPU[LYUH[PVULSSHMVYZRUPUNZMVUKLY
:[rSI`NNUHKZPUZ[P[\[L[ILKYP]LYMVYZRUPUNVJO\[]LJRSPUNZHT[PUMVYTLYHYVJO]PKHYL\[IPSKHYRYPUN
HU]pUKHUKL[H]Z[rSPI`NNUHKZRVUZ[Y\R[PVULY

+LUUHW\ISPRH[PVUpYMYHT[HNLU\[PMYrUHSSTpUUHMY\[Zp[[UPUNHYVJO\[HUOpUZ`U
[PSSKLZpYZRPSKHMYOrSSHUKLUZVTRHUMYLSPNNHPL[[LUZRPS[MHSS
<[NP]HYLVJOMYMH[[HYLWr[HYZPNPU[LUrNV[HUZ]HYMYL]LU[\LSSHZRHKVYZVT
KPYLR[LSSLYPUKPYLR[RHU\WWZ[r[PSSMSQKH][PSSpTWUPUNH]W\ISPRH[PVULU

0:)5 
:[rSI`NNUHKZPUZ[P[\[L[:[VJROVST
Stålbyggnadsinstitutet
)V_
:[VJROVST
.YHÄZRMVYT!/HUUH3HNLYX]PZ[
;Y`JR!ࠫNYLUZO\ZL[
4 upplagan
7\ISPRH[PVU

Förord

Tillverkning, montering och kontroll – Handbok för tillämpning av SS-EN 1090-2 är en
handbok för utförande och kontroll av stålkonstruktioner enligt SS-EN 1090-2:2018,
Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner – Del 2, stålkonstruktioner.
Handboken behandlar standarden SS-EN 1090-2 och följer i princip kapitelindelningen i
standarden, vilket gör det enkelt att vid behov hitta kompletterande information i SS-EN
1090-2. Utöver den text som direkt refererar till SS-EN 1090-2 innehåller handboken även
en del kommentarer och rekommendationer på utförande som är praxis eller traditionellt
har använts vid stålbyggande i Sverige. Dessa kommentarer och rekommendationer har markerats med kursivt typsnitt i den löpande texten.
SS-EN 1090-2 innehåller, förutom föreskrivna krav på utförande, även punkter där krav
ställs på att tilläggsinformation specificeras för en egenskap, en metod eller något annat.
I standarden ges dessutom möjligheter att göra vissa alternativa val och därmed precisera
kraven på arbetsutförandet. För att underlätta för användaren har markeringen (F) införts
i denna handbok där en egenskap, metod, krav eller annat kan eller ska anges/föreskrivas.
Oftast ges en rekommendation om vad som normalt bör föreskrivas för husbyggnader.
SS-EN 1090-2 utgör en av fem delar av standarden SS-EN 1090, Utförande av stål- och
aluminiumkonstruktioner, där de övriga fyra delarna utgörs av
t%FM #FEÚNOJOHBWCÊSWFSLTEFMBSTÚWFSFOTTUÊNNFMTFNFETUÊMMEBLSBW 44&/
t%FM "MVNJOJVNLPOTUSVLUJPOFS 44&/
t%FM 5FLOJTLBLSBWGÚSLBMMGPSNBEFUVOOQMÌUTLPOTUSVLUJPOFSBWTUÌMGÚSUBL HPMWPDI
WÊHHBS 44&/
t%FM 5FLOJTLBLSBWGÚSLBMMGPSNBEFUVOOQMÌUTLPOTUSVLUJPOFSBWBMVNJOJVNGÚSUBL HPMW
PDIWÊHHBS 44&/
I SS-EN 1090-1 behandlas bland annat krav för bedömning av överensstämmelse med proEVLUTQFDJëLBUJPOGÚSCÊSWFSLTEFMBSBWTUÌMPDIBMVNJOJVNTBNUGÚSCZHHTBUTFS wLJUTw TPN
NBSLOBETGÚSTTPNCZHHQSPEVLUFS%ÌEFUëOOTTUBSLBLPQQMJOHBSNFMMBO44&/
och SS-EN 1090-2 och då även SS-EN 1090-1 påverkar utförande- och kontrollprocessen
IBSFOLPSUÚWFSTJLUÚWFSLPQQMJOHFONFMMBO#ZHHQSPEVLUGÚSPSEOJOHFO 44&/PDI
SS-EN 1090-2 lagts in i ett eget kapitel i denna handbok.
Tillverkning, montering och kontroll – Handbok för tillämpning av SS-EN 1090-2 upplaga
4IBSVUBSCFUBUTBW1SP%FWFMPQNFOU"#QÌVQQESBHBW4UÌMCZHHOBETJOTUJUVUFUJTBNBSCFUF
med SIS Swedish Standards Institute och med stöd av en referensgrupp bestående av:
"EJT;BMJIJD 'PSDF5FDIOPMPHZ4XFEFO"#
"OESFBT&MPGTTPO 3BOBWFSLFO"#
"OOJLLJ)JSO /PSEJD(BMWBOJ[FST
#FOHU4UFXBMM +PUVO4WFSJHF"#
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#KÚSO.BUUTTPO #PWFSLFU
$MBFT'BIMFTPO /PSSCPUUFOT#ZHHQSPKFLUFSJOH"#
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1. Inledning
1.1

Allmänt

3FHMFSGÚSVUGÚSBOEFPDILPOUSPMMBWCÊrande stålkonstruktioner ges i SS-EN 1090,
Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner, som omfattar fem delar:
t %FM#FEÚNOJOHBWCÊSWFSLTEFMBSTÚWFSFOTTUÊNNFMTFNFETUÊMMEBLSBW 44&/

t %FM4UÌMLPOTUSVLUJPOFS 44&/
t %FM"MVNJOJVNLPOTUSVLUJPOFS 44&/

t %FM5FLOJTLBLSBWGÚSLBMMGPSNBEFUVOOplåtskonstruktioner av stål för tak, golv och
WÊHHBS 44&/  TF4#*QVCMJLBUJPO

t %FM5FLOJTLBLSBWGÚSLBMMGPSNBEFUVOOplåtskonstruktioner av aluminium för tak,
HPMWPDIWÊHHBS 44&/  TF4#*
QVCMJLBUJPO
#FUSÊêBOEF44&/IBSFOOZVUgåva, SS-EN 1090-2:2018, utkommit som
ersatt den tidigare utgåvan, SS-EN 1090 "&OTWFOTLTQSÌLJHVUHÌWB
av SS-EN 1090-2:2018 fastställdes av SIS
PDITBNNBEBHVQQIÚSEF44
&/ "BUUHÊMMBTPN
TWFOTLTUBOEBSE 44&/ %FUUBJOOFCÊS
dock inte att den som så önskar inte kan
hänvisa till den tidigare utgåvan, SS-EN
 " JFOTLJMEBQSPKFLU
I sådana fall måste det tydligt anges vilken
utgåva som gäller. Om man i t ex kontrakt
anger en odaterad utgåva av SS-EN 1090-2
är det gängse praxis att det är den senaste
utgåvan, m a o SS-EN 1090-2:2018, som
avses.
Utförandestandarden SS-EN 1090-2:2018
PNGBUUBSIVWVELBQJUFMPDICJMBHPS
NFEUPUBMUTJEPSUFYUTPNCFIBOEMBS
allmänna utföranderegler, toleranser och
regler för kontroll, där kraven är satta så att
stålkonstruktionen ska uppnå en tillräckligt
hög kvalitetsnivå med hänsyn till mekanisk

bärförmåga och stabilitet, funktion vid brukande samt beständighet.
%FOOBIBOECPL Tillverkning, montering
och kontroll – Handbok för tillämpning av
SS-EN 1090-2, utgör en sammanfattning
av den väsentliga informationen i SS-EN
1090-2:2018 och är i första hand tänkt att
fungera som ett stöd för konstruktörer vid
upprättande av föreskrifter för utförande av
TUÌMLPOTUSVLUJPOFS%Ì44&/
innehåller en del tekniska specifikationer
och krav för tillverkning och montering av
produkter som aldrig eller mycket sällan används i svenskt stålbyggande har innehållet
i handboken avgränsats till att inte omfatta
produkter eller utföranden som är ovanliga
för den svenska marknaden.
SS-EN 1090-2:2018 innehåller ett antal
förändringar i förhållande till SS-EN 1090 "%FOTUÚSTUBGÚSÊOESJOHFO
är att de delar som behandlar kallformade
tunnplåtskonstruktioner har flyttats till en
FHFOTUBOEBSE 44&/ TF4#*QVCMJLBUJPO &OBOOBOTUÚSSFGÚSÊOESJOH
är att SS-EN 1090-2:2018 även omfattar
krav för svetsning av armeringsjärn till konstruktionsstål, eller vad som normalt kalllas ingjutningsgods. Samtliga förändringar
har inarbetats i den löpande texten i denna
upplaga av handboken, och då det i den
fortsatta texten i denna handbok refereras
till SS-EN 1090-2 är det utgåvan SS-EN
1090-2:2018 som avses.
Utöver den text som direkt refererar till
SS-EN 1090-2 innehåller handboken även
en del kommentarer, tillägg och rekommendationer på utförande som är praxis, eller
traditionellt har använts, för stålbyggande i
Sverige. Dessa kommentarer och rekommendationer markeras med kursivt typsnitt i den
löpande texten.
SS-EN 1090-2 innehåller, förutom föreskrivna krav på utförande, avsnitt som anger
då tilläggsinformation ska specificeras för
en egenskap, en metod eller något annat.
I standarden finns även möjlighet att göra
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alternativa val och därmed precisera kraven
på arbetsutförandet. I denna handbok
används markeringen (F) för att tydliggöra
dessa krav på nödvändig tilläggsinformation
och möjligheter till val vid upprättande av
handlingar.
#FUSÊêBOEFCJMBHPSOBJ44&/IBS
JOGPSNBUJPOFOJCJMBHB% ( ) * +PDI,
ej inkluderats i handboken. Informationen i
övriga bilagor i SS-EN 1090-2 har hanterats
på följande sätt:
t #JMBHB""PDI"IBSJOBSCFUBUTJEFO
löpande texten genom tillämpning av markeringen (F)"ÌUFSëOOTTPN#JMBHB"
t #JMBHB#ÌUFSëOOTTPN#JMBHB#
t #JMBHB$IBSJOBSCFUBUTJ"WTOJUU
t #JMBHB&ÌUFSëOOTTPN#JMBHB$
t #JMBHB'IBSJOBSCFUBUTJ"WTOJUU
t #JMBHB-ÌUFSëOOTTPN#JMBHB%
t #JMBHB.IBSJOBSCFUBUTJ"WTOJUU
För att underlätta för användaren och göra
det enkelt att vid behov hitta motsvarande
eller kompletterande information i SS-EN
1090-2 följer denna handbok i princip kaQJUFMJOEFMOJOHFOJTUBOEBSEFOGSÌO,BQJUFM
och framåt. I Kapitel 2 ges definitioner av
termer och begrepp som förekommer i
SS-EN 1090-1 och SS-EN 1090-2. I KapiUFMHFTFOTBNNBOGBUUOJOHBWJOOFIÌMMFUJ
SS-EN 1090-1.
%ÊSVUÚWFSIBSIBOECPLFOLPNQMFUUFSBT
med fyra ytterligare bilagor med exempel på
tillämpningar av de råd och föreskrifter som
ges i denna handbok:
t #JMBHB&o&YFNQFMQÌGÚSFTLSJGUFSQÌSJUning
t #JMBHB'o&YFNQFMQÌLPOUSPMMQMBO
t #JMBHB(o&YFNQFMQÌTWFUTQMBO
t #JMBHB)o&YFNQFMQÌSPTUTLZEETTZTUFN
För att undvika förväxlingar används,
förutom referenser i den löpande texten,
även gemener vid hänvisningar till kapitel,
avsnitt, figurer, tabeller och bilagor i SSEN 1090-1 och 1090-2. Vid hänvisningar
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UJMM,BQJUFM "WTOJUU 'JHVSFS 5BCFMMFSPDI
#JMBHPSJEFOOBIBOECPLBOWÊOETJOMFEBOEF
versaler.

1.2 Standarden
SS-EN 1090-2
I introduktionskapitlet till SS-EN 1090-2
anges att standarden ger utförandekrav för
stålkonstruktioner och bärverksdelar av stål
tillverkade av
o WBSNWBMTBULPOTUSVLUJPOTTUÌMGÚSTUÌMTPSUFS
upp till S700;
o LBMMGPSNBEFLPNQPOFOUFSPDIUVOOQMÌU
för stålsorter upp till S700 och som inte
PNGBUUBTBW44&/
o WBSNPDILBMMGPSNBEFBVTUFOJUJTLB 
austenitferritiska och ferritiska rostfria
stål;
o WBSNPDILBMMGPSNBEF1 rörprofiler.
SS-EN 1090-2 kan även användas för stålsorter upp till S960 förutsatt att utförandekraven är verifierade mot säkerhetskraven
och att eventuella erforderliga tilläggskrav
anges. Innan SS-EN 1090-2 tillämpas för
stålsorter över S700 bör ståltillverkaren kontaktas för att säkerställa att utförandekraven i
SS-EN 1090-2 är tillämpbara och för information om eventuella tillkommande utförandekrav.
SS-EN 1090-2 är tillämplig för bärverk
EJNFOTJPOFSBEFFOMJHU44&/ NFE
undantag för sponter, massundanträngande
pålar och mikropålar dimensionerade enligt
44&/TPNÊSBWTFEEBBUUVUGÚSBT
FOMJHU44&/ 44&/SFTQFLUJWF44&/4UBOEBSEFOÊSPDLTÌUJMMlämplig för de bärverksdelar av stål som ingår i samverkanskonstruktioner med betong
PDITPNEJNFOTJPOFSBTFOMJHU44&/
%ÊSVUÚWFSLBOTUBOEBSEFOÊWFOUJMMÊNQBT
1

*44&/BOHFTBUU44&/JOUFHÊMler för kallformade rörprofiler som omfattas av SS-EN
%FUUBUPMLBTTPNBUU44&/HÊMMFSGÚS
kallformade rör CE-märkta mot SS-EN 10219-1 medan
44&/HÊMMFSGÚSLBMMGPSNBEFSÚSQSPëMFSBWUVOOplåt som inte är CE-märkta mot SS-EN 10219-1.
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