
 

 
 

Sista pusselbiten för EU:s nya byggstålsregler på plats i Sverige. 

Regelverket för CE-märkning av byggstål har nu kompletterats med Sveriges första godkända organ 

för certifiering mot SS-EN 1090-1. SWEDAC:s godkännande av AAA Certification AB (A3CERT) innebär 

att det nu finns möjligheter för stålbyggnadsindustrin att få CE-märka sina konstruktioner och stål-

byggnadskomponenter genom ett svenskt organ. Efter flera års ansträngningar har till sist SS-EN 

1090-1 godkänts som harmoniserad Europastandard inom ramen för Byggproduktdirektivet 

89/106/EEG. SS-EN 1090-1 reglerar krav för tillverkning av byggsatser och komponenter för bärande 

stål- och aluminiumkonstruktioner (bärverk).  

Många svenska företag som konstruerar och tillverkar bärande stål till byggnader har inte uppmärk-

sammat de nya EU- reglerna som redan gäller vid uppförande av byggnader. Tiden för marknaden att 

uppfylla kraven är knapp. Konsekvensen kan bli att ett antal leverantörer inte hinner bli godkända för 

leveranser mot de nya reglerna och därmed riskerar de att förlora affärer eller i värsta fall slås ut från 

marknaden. Godkännandet av den nya harmoniserade standarden verkar ha kommit som en över-

raskning för många tillverkande företag och konstruktions företag. Från och med den 2 maj 2011 

skall bärande stål/aluminium i byggnader uppfylla konstruktionskrav i Eurokoder och valda nationella 

parametrar. Dimensionering och tillverkning skall utföras i enlighet med Eurokoder, valda nationella 

parametrar och SS-EN 1090-2.  

Produkter och byggsatser skall, för att få levereras till en byggplats deklareras och CE-märkas senast 

den 30/6-2012. För att få CE-märka skall den som dimensionerar eller tillverkar produkter och bygg-

satser som omfattas av kraven vara godkänd av ett Anmält Organ. För företag som levererar till den 

norska marknaden kommer krav på CE-märkning att gälla redan från den 15/9-2011. 

 Godkännandet ställer krav på företagen att man har rutiner och kompetens för konstruktion och 

dimensionering av stålbyggnader. Vid tillverkningen skall även relevant del av standardserien 

ISO 3834 uppfyllas av det tillverkande företaget. 

Företag som redan är certifierade mot ISO 9001:2008 och relevant del av standarden ISO 3834 har en 

bra plattform för att bli godkända mot kraven i SS-EN 1090-1.  

 

Önskas mer information kontakta oss, se kontaktuppgifter endan. 
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