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Förord
Detta dokument (EN 1090-1:2009) har utarbetats av den tekniska kommittén CEN/TC 135 "Execution of
steel and aluminium structures". Sekretariatet hålls av SN.
Denna Europastandard ska ges status av nationell standard, antingen genom publicering av en identisk text
eller genom ikraftsättning senast januari 2010 och motstridande nationella standarder ska upphävas senast i
augusti 2011.
Observera att vissa delar av detta dokument kan omfattas av patenträttigheter. CEN, och CENELEC, ska
inte hållas ansvariga för identifiering av enstaka eller samtliga sådana patenträttigheter.
Denna Europastandard har utarbetats under ett mandat givet till CEN av EU-kommissionen och EFTA och
som anknyter till de grundläggande kraven i EU:s direktiv.
Avseende samband med EU-direktiv, se den informativa bilagan ZA som ingår i denna standard.
Enligt CEN/CENELECs interna bestämmelser ska följande länder fastställa denna Europastandard: Österrike, Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern,
Island, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien.
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Orientering
Denna harmoniserade Europastandard ingår i en serie Europastandarder som behandlar dimensionering
och tillverkning av bärverkskomponenter och bärverk av stål eller aluminium.
Denna harmoniserade Europastandard behandlar föreskrifter för bedömning av överensstämmelse hos
komponenter, dvs. överensstämmelse med komponenttillverkarens deklarerade egenskaper.
Komponenterna har bärförmågeegenskaper lämpade för deras särskilda användning och funktion.
Bärförmågeegenskaperna styrs av dimensioneringen och utförandet vid tillverkning.
Denna harmoniserade Europastandard innehåller inga regler för tillverkning och dimensionering av bärverk.
Sådana regler hämtas från tillämpliga delar av eurokoderna för dimensioneringskrav samt från EN 1090-2
(stål) och EN 1090-3 (aluminium) för utförandekrav.
Vid användning av denna harmoniserade Europastandard för bedömning och deklaration av överensstämmelse hos komponenter av konstruktionsstål eller aluminium måste samtliga tillämpliga standarder för dimensionering och utförande inom serien finnas tillgängliga.
Denna harmoniserade Europastandard har utarbetats för att uppfylla mandat M 120 - Structural metallic
products and ancillaries (2/4) – utgivet av EU-kommissionen.
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1

Omfattning

Denna Europastandard anger krav för bedömning av överensstämmelse med produktspecifikation för bärverksdelar av stål och aluminium samt för byggsatser som marknadsförs som byggprodukter. Bedömningen
av överensstämmelse omfattar tillverkningsegenskaper och i tillämpliga fall dimensioneringsegenskaper.
Denna Europastandard omfattar även bedömning av överensstämmelse hos stålkomponenter som används
i samverkanskonstruktioner i stål och betong.
Komponenterna kan användas som de är, i byggnadsverk eller som bärverksdelar i form av byggsatser.
Denna Europastandard gäller både för serietillverkade och ej serietillverkade bärverksdelar inklusive byggsatser.
Komponenterna kan vara tillverkade av varmvalsade eller kallformade ingående produkter, eller av ingående
produkter som har tillverkats med annan teknik. De kan vara tillverkade av profiler i olika former, platta produkter (plåt, tunnplåt, bandstål), stänger, gjutgods, smide av stål- och aluminiummaterial. De kan även vara
obehandlade eller rostskyddsbehandlade med ytbeläggning eller med annan ytbehandling, exempelvis genom eloxering av aluminium.
Denna Europastandard omfattar kallformade profiler och profilerad plåt enligt EN 1993-1-3 och EN 1999-1-4.
Denna Europastandard omfattar inte bedömning av överensstämmelse för komponenter för innertak, räls
eller syllar avsedda för järnvägssystem.
ANM. För vissa stål- och aluminiumkomponenter har särskilda produktspecifikationer och andra krav utformats. Dessa
särskilda specifikationer kan vara utgivna i form av en Europastandard eller som avsnitt i en standard. Ett exempel är EN
13084-7 för stålskorstenar och cylindriska rökrör av stål. Sådana särskilda specifikationer gäller med företräde vid avvikelse från kraven i denna Europastandard.

2

Normativa hänvisningar

Följande referensdokument är nödvändiga vid användning av detta dokument. För daterade referenser gäller
endast den åberopade utgåvan. För odaterade referenser gäller den senaste utgåvan av referensdokumentet (inklusive eventuella tillägg).
EN 1090-2

Execution of steel structures and aluminium structures – Part 2: Technical requirements for steel structures

EN 1090-3

Execution of steel structures and aluminium structures – Part 3: Technical requirements for aluminium structures

EN 1990:2002

Eurocode: Basis of structural design

EN 1991 (alla delar)

Eurocode 1: Actions on structures

EN 1993 (alla delar)

Eurocode 3: Design of steel structures

EN 1994 (alla delar)

Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures

EN 1998 (alla delar)

Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance

EN 1999 (alla delar)

Eurocode 9: Design of aluminium structures

EN 10045-1

Metallic materials – Charpy impact test – Part 1: Test method

EN 10164

Steel products with improved deformation properties perpendicular to the surface of
the product – Technical delivery conditions
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EN 13501-1

Fire classification of construction products and building elements – Part 1: Classification
using data from reaction to fire tests

EN 13501-2

Fire classification of construction products and building elements – Part 2: Classification
using data from fire resistance tests, excluding ventilation services

EN ISO 9001

Quality management systems – Requirements (ISO 9001:2000)

EN ISO 14731

Welding coordination – Tasks and responsibilities (ISO 14731:2006)

ISO 7976-1

Tolerances for building – Methods of measurement of buildings and building products –
Part 1: Methods and instruments

ISO 7976-2

Tolerances for building – Methods of measurement of buildings and building products –
Part 2: Position of measuring points

ISO 17123-1

Optics and optical instruments – Field procedures for testing geodetic and surveying
instruments – Part 1: Theory

3
3.1

Termer och definitioner och förkortningar
Termer och definitioner

För detta dokument gäller följande termer och definitioner.
3.1.1
komponentspecifikation
ett eller flera dokument som ger all nödvändig information och tekniska krav för tillverkning av bärverksdelen
3.1.2
ingående produkter
material eller produkter som används vid tillverkning och som har de egenskaper som förutsatts vid konstruktionsberäkningar, eller på annat sätt är relaterade till den mekaniska bärförmågan och stabiliteten hos konstruktionerna eller delar av dem. De förutsatta egenskaperna kan även omfatta de ingående produkternas
brandmotstånd eller deras beständighet och brukbarhet
3.1.3
dimensioneringsunderlag
dokument som innehåller all nödvändig information för dimensionering av komponenten, med hänsyn tagen
till avsedd användning
3.1.4
europeiska tekniska specifikationer
Europastandarder och europeiska tekniska godkännanden, s.k. ETA, för byggprodukter
3.1.5
utvärderingsmetod
metod för att kontrollera att komponentens egenskaper överensstämmer med de värden som ska deklareras
och att de överensstämmer med andra erforderliga värden som används vid utvärdering av överensstämmelse av egenskaper såsom materialegenskaper, geometri och bärförmågeegenskaper
ANM. 1 Om fysikalisk provning ligger till grund för utvärderingen används termen provningsmetod.
ANM. 2 Om konstruktionsberäkningar används för utvärdering av bärförmåga eller utmattningshållfasthet används
termen första typberäkning (ITC).

7

