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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 marke-
rats 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 

 
 

 
 

 

I SS-EN 1090-1 behandlas bland annat krav för bedömning av överensstämmelse med pro-

och SS-EN 1090-2 och då även SS-EN 1090-1 påverkar utförande- och kontrollprocessen 

SS-EN 1090-2 lagts in i ett eget kapitel i denna handbok. 
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med SIS Swedish Standards Institute och med stöd av en referensgrupp bestående av:
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Stålbyggnadsinstitutet och SIS vill framföra ett stort tack till alla medverkande i referens-
gruppen samt övriga som på olika sätt har bidragit till framtagandet av denna handbok. 
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Observera att denna handbok inte ersätter utan kompletterar
aktörer i branschen behöver därför förutom handboken även ha lämpliga standarder lätt 
tillgängliga vid projektering och utförande av stålbyggnadskonstruktioner. 

Vid motstridiga uppgifter mellan denna handbok och bygghandling såsom ritning, teknisk 
beskrivning, m m ska de uppgifter som anges i bygghandling ges företräde.
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1. Inledning

1.1  Allmänt

-
rande stålkonstruktioner ges i SS-EN 1090, 
Utförande av stål- och aluminiumkonstruktio-
ner, som omfattar fem delar:

-

-
plåtskonstruktioner av stål för tak, golv och 

-
plåtskonstruktioner av aluminium för tak, 

-
gåva, SS-EN 1090-2:2018, utkommit som 
ersatt den tidigare utgåvan, SS-EN 1090-

av SS-EN 1090-2:2018 fastställdes av SIS 

dock inte att den som så önskar inte kan 
hänvisa till den tidigare utgåvan, SS-EN 

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 

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 bru-
kande samt beständighet.

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 

innehåller en del tekniska specifikationer 
och krav för tillverkning och montering av 
produkter som aldrig eller mycket sällan an-
vänds 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-

är att de delar som behandlar kallformade 
tunnplåtskonstruktioner har flyttats till en 

-

är att SS-EN 1090-2:2018 även omfattar 
krav för svetsning av armeringsjärn till kon-
struktionsstål, eller vad som normalt kall-
las 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 rekommen-
dationer på utförande som är praxis, eller 
traditionellt har använts, för stålbyggande i 
Sverige. Dessa kommentarer och rekommen-
dationer markeras med kursivt typsnitt i den 
löpande texten.

SS-EN 1090-2 innehåller, förutom före-
skrivna 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.

ej inkluderats i handboken. Informationen i 
övriga bilagor i SS-EN 1090-2 har hanterats 
på följande sätt:

löpande texten genom tillämpning av mar-
keringen (F)

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 ka-

 
och framåt. I Kapitel 2 ges definitioner av 
termer och begrepp som förekommer i  
SS-EN 1090-1 och SS-EN 1090-2. I Kapi-

SS-EN 1090-1.

med fyra ytterligare bilagor med exempel på 
tillämpningar av de råd och föreskrifter som 
ges i denna handbok:

-
ning

För att undvika förväxlingar används, 
förutom referenser i den löpande texten, 
även gemener vid hänvisningar till kapitel, 
avsnitt, figurer, tabeller och bilagor i SS-
EN 1090-1 och 1090-2. Vid hänvisningar 

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

upp till S700;

för stålsorter upp till S700 och som inte 

 
austenitferritiska och ferritiska rostfria 
stål;

1 rörprofiler. 
SS-EN 1090-2 kan även användas för stål-
sorter upp till S960 förutsatt att utförande-
kraven är verifierade mot säkerhetskraven 
och att eventuella erforderliga tilläggskrav 
anges. Innan SS-EN 1090-2 tillämpas för 
stålsorter över S700 bör ståltillverkaren kon-
taktas för att säkerställa att utförandekraven i 
SS-EN 1090-2 är tillämpbara och för infor-
mation om eventuella tillkommande utföran-
dekrav.

SS-EN 1090-2 är tillämplig för bärverk 

undantag för sponter, massundanträngande 
pålar och mikropålar dimensionerade enligt 

-
-

lämplig för de bärverksdelar av stål som in-
går i samverkanskonstruktioner med betong 

1   -
ler för kallformade rörprofiler som omfattas av SS-EN 

kallformade rör CE-märkta mot SS-EN 10219-1 medan 
-

plåt som inte är CE-märkta mot SS-EN 10219-1.


