Utförande och CE-märkning av stålkonstruktioner
Under de senaste åren har flera nya regler införts via eurokoderna, EKS, Byggproduktförordningen (CPR),
SS-EN 1090-1 och SS-EN 1090-2 som påverkar inköp, projektering, tillverkning, utförande och kontroll av
stålentreprenader, och fler nya regler är på väg, t ex en ny bilaga till Eurokod 3, del 1-1, som ger nya regler
för val av utförandeklasser.
En hel del informationsinsatser har gjorts, men det finns fortfarande många inom byggbranschen, även
bland MVR:s medlemsföretag liksom bland beställare och inköpare av stålentreprenader, som berörs av
det nya regelverket och som har behov av mer information om vår nya sköna värld.
Kursen behandlar:
•
•
•
•

De svenska och europeiska regelverken för bärverk i stål.
Utförande och kontroll.
Vad gäller för utfärdande av prestandadeklaration och CE-märkning?
Att tänka på vid inköp och försäljning.

Kursledare: Ove Lagerqvist, ProDevelopment AB Ove Lagerqvist är ordförande för SIS/TK 188 som ansvarar
för de svenska versionerna av SS-EN 1090 liksom Eurokod 3, 4 och 9 och är svensk representant i
CEN/TC250/SC3 som ansvarar för Eurokod 3 på europeisk nivå. Ove har varit ansvarig för utvecklingen av
hemsidan www.1090.se som MVR:s kurspärm baseras på, och ProDevelopment AB har tidigare på uppdrag
av SBI tagit fram en Handbok för tillämpning av SS-EN 1090-2 liksom en Vägledning till CE-märkning av
bärverk i stål, där tillämpningen av Byggproduktförordningen, SS-EN 1090 och CE-märkning av bärverk i stål
förklaras närmare. Ove tillhandahåller även sedan ett par år via SBI kurser i utförande och kontroll enligt
SS-EN 1090-2 riktad till konstruktörer.
Kursmaterial: Tillverkning och utförande enligt SS-EN 1090 (MVR/ProDevelopment AB) Litteraturen beställs
separat från MVR.
Kostnad: Halvdagskurs: Medlem i MVR 12 500 SEK, Övriga: 17 500 SEK Heldagskurs: Medlem i MVR 17
500 SEK, Övriga: 22 500 SEK
Antal kursdeltagare är obegränsat (beställaren av kursen håller med kurslokal och ev förtäring) I priset
ingår åhörarkopior av den powerpointpresentation som visas vid kurstillfället. Åhörarkopiorna skickas
digitalt till angiven kontaktperson innan kurstillfället.
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