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Hvad betyder CE mærket ?

CE mærket giver i princippet adgang til det Europæiske marked 

CE mærket betyder, at et produkt er fremstillet og kontrolleret i 
overensstemmelse med den europæiske tekniske specifikation

CE mærket viser bygningsmyndigheder, at der kan være taget stilling 
til nationale lovkrav til produktet

Hvis et produkt bærer CE mærket korrekt kan det markedsføres

Byggevareforordningen giver de enkelte medlemslande mulighed for
at have forskellige krav og kravniveauer. Afspejles i nationale 
bygningsreglementer og i mandaterne

CE mærket betyder altså at produktet kan markedsføres i EU, men 
ikke nødvendigvis anvendes i alle lande
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Hvornår skal en byggevare CE-mærkes?
Byggevarer skal CE-mærkes, når en harmoniseret standard eller en 
europæisk teknisk godkendelse foreligger fra CEN eller EOTA og den 
fastsatte overgangsperiode for den pågældende produkttype er 
udløbet. 

Når overgangsperioden er udløbet er det obligatorisk at påføre 
produktet CE-mærket efter de gældende bestemmelser i 
byggevareforordningen og bekendtgørelse nr. 118 af 13. marts 2002 
om CE-mærkning og markedskontrol af byggevarer. 

DS/EN 1090 del 1: 
Udførelse af stål og aluminium konstruktioner.
Krav til overensstemmelsesvurdering af komponenter til bærende 
konstruktioner  (Herunder CE-mærkning)
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Overensstemmelsesvurdering

Generelt

En komponents eller et byggesystems overensstemmelse med kravene
i denne europæiske standard (DS/EN 1090-1 og -2) og med de angivne 
værdier (herunder klasser) skal eftervises ved:

1.Indledende afprøvning.

2.Fabrikkens produktionskontrol  (FPC) foretaget af producenten, 
herunder inspektion og prøvning af produkter udtaget fra produktionen 
efter en plan fastlagt af producenten.
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Indledende afprøvning 

Indledende afprøvning er den samlede række prøvninger eller andre 
procedurer, hvor ydeevnen bestemmes på stikprøver, der er 
repræsentative for produkttypen. Formålet er at vise og vurdere, at 
producenten er i stand til at levere konstruktionskomponenter og 
byggesystemer i overensstemmelse med denne europæiske standard.

Indledende afprøvning skal udføres:

1.ved påbegyndelse af produktion af en ny komponent eller anvendelse 
af nye materialer (medmindre komponenten hører til samme gruppe),

2.ved påbegyndelse af en ny eller ændret produktionsmetode, hvis 
denne kan påvirke en egenskab, der skal vurderes,

3.hvis produktionen ændres til en højere udførelsesklasse.
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Fabrikkens produktionskontrol

Producenten skal fastlægge, dokumentere og vedligeholde et system til 
produktionskontrol (FPC) for at sikre, at de markedsførte produkter 
stemmer overens med de deklarerede ydeevneegenskaber.

FPC-systemet skal omfatte skriftlige procedurer, regelmæssige 
inspektioner og prøvninger og/eller vurderinger samt anvendelse af 
resultaterne til styring af materialer, der indgår i komponenten, udstyr, 
produktionsprocessen og den fremstillede komponent.

Intervaller mellem rutinemæssige overvågninger

Udførelsesklasse Interval mellem inspektion af producentens 

produktionskontrol efter   (år)

EXC1 og EXC2 1– 2 – 3 – 3

EXC3 og EXC4 1 – 1 – 2 – 3 – 3
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ER  1:  Mekanisk modstandsdygtighed og stabilitet

2:  Brandsikring

3:  Hygiejne, sundhed og miljø
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Hvordan opnås en CE-mærkning?

Ved at eftervise overensstemmelse med den gældende 
harmoniserede standard DS/EN 1090-1 og -2 (stålkonstruktioner)

Overensstemmelse dokumenteres ved hjælp af et certifikat som 
udarbejdes af et notificeret organ

Et notificeret organ kan være et certificeringsorgan, et 
prøvningsorgan eller et inspektionsorgan

For DS/EN 1090-1 kunne notificerede organer være:

DS Certificering A/S

Force Certification A/S
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FPC-systemet skal omfatte skriftlige procedurer, regelmæssige 
inspektioner og prøvninger og/eller vurderinger samt anvendelse af 
resultaterne til styring af materialer, der indgår i komponenten, udstyr, 
produktionsprocessen og den fremstillede komponent.

Et FPC-system i overensstemmelse med kravene EN ISO 9001 og 
specifikt tilpasset kravene i denne europæiske standard skal anses for at 
opfylde ovenstående krav.

Resultaterne af inspektioner, prøvninger og vurderinger, der er angivet i 
producentens FPC-system, skal registreres.

Den handling, der skal iværksættes, hvis kontrolværdier eller -kriterier ikke 
overholdes, skal registreres og opbevares i det tidsrum, der er defineret i 
producentens FPC-procedurer.

Fabrikkens produktionskontrol (FPC)
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Fra de danske nationale anneks til DS/EN 1993-1-1:
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Fra det kommende anneks til EN 1993-1-1:
Forslag til anneks X
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Ledelse

Definition af den pågældende stålkonstruktion og dens placering med 
relation til projektet.

Organisationsplan for projektledelsen med navne på nøglepersonale, 
deres funktion og ansvarsområder i projektet samt beslutningsveje og 
kommunikationslinjer.

Foranstaltninger til planlægning og koordinering med andre parter i løbet 
af projektet og til overvågning af præstation og fremdrift.

Identifikation af funktioner uddelegeret til underleverandører og andre 
uden for virksomheden.

Identifikation af og bevis for kompetencer hos kvalificeret personale, der 
skal deltage i projektet, herunder svejsekoordineringspersonale,
inspektionspersonale, svejsere og svejseoperatører.

Foranstaltninger til styring af variationer, ændringer og dispensationer, 
der finder sted i løbet af projektet.

Tjekliste for indholdet af en kvalitetsplan
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Konklusion

Konstruktionselementer af stål skal CE-mærkes fra 1/7-2012.

Der er ikke krav til CE-mærkning af den færdige stålkonstruktion.

Hvis leverancen omfatter projektering kan der være tale om, at 
projekteringen er indeholdt i CE-mærkningen. Dermed følger, at 
projekteringen skal være indeholdt i certificeringen.

Normalt vil projektering foregå uafhængigt af produktionen. Det vil 
derfor kun være de af værkstedet(-erne) leverede stålelementer, 
som er omfattet af kravet til CE-mærkning.

Alle underleverandører af stålprodukter er omfattet af kravet til CE-
mærkning.
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Nyheder vedr. stålnormen

Kontrol med udførelse

Vandret masselast

Udvikling af eurocodes
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Der arbejdes på, at justere systemet vedrørende konstruktioners sikkerhed. 
Målene er 

at fjerne faktoren på materiale partialkoefficienten γ3 (skærpet kontrolklasse)

at sænke den teoretiske beregnede sikkerhed for CC3 (KFI = 1,0)

at indføre et ekstra sikkerhedsniveau (CC3+) med KFI = 1,1

at skærpe kontrolomfang med udførelsen vil blive introduceret:

CC2 uafhængig kontrol af de særligt udpegede emner

CC3 3. partskontrol af de særligt udpegede emner

CC3+ 3. partskontrol (juridisk uafhængig) af de særligt udpegede 
emner

at anbefale en koordinering af udførelsesklasser for alle materialer 

at anbefale sammenhæng mellem udførelsesklasser og konsekvensklasser

Kontrol med udførelse
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Der arbejdes på, at genopfinde systemet med vandret masselast i stedet for 
at fastholde ”lasttilfældet” med skævhedslaster (svajimperfaktioner) i alle 
normale ULS- og ALS- lastkombinationer.

I DS/EN 1993-1-1, afsnit 5.3, Imperfektioner er indeholdt anbefalinger for 
anvendelse af

- globale initiale svajimperfaktioner

- elementers lokale relative pilhøjdeimperfektioner

Globale initiale svajimperfaktioner svarer til horisontale laste på dele af eller 
hele konstruktionen ~ det minder om en ”vandret masselast”.

Vi kan benytte en ”vandret masselast” på stålkonstruktioner som ca. 0,5% af 
den lodrette last. Denne skal dog altid med tages i alle lastkombinationerne.

Se de næste 2 sider.

Vandret masselast
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De globale initiale svajimperfaktioner kan medtages i beregningerne 
som ækvivalent horisontale kræfter:
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Bestemmelse af de ækvivalent horisontale kræfter sker ud fra neden 
stående værdier af de globale initiale svajimperfaktioner:



Dansk Ståldag 2011 26

I CEN TC250 arbejdes i de forskellige sub-komitéer (SC-er) på at 
modernisere og forenkle eurocodes.

Der er udarbejdet forslag og nedsat arbejdsgrupper til at varetage de 
enkelte dele af EN 1993.

Arbejdet i arbejdsgrupperne er startet, men er egentlig ikke på skinner, 
da CEN endnu ikke har bevilget midler til arbejdet.

Tidsplan:

-2013 Endelig igangsætning af udviklingsarbejdet i
arbejdsgrupperne

2015 Afslutning af udviklingsarbejdet

2018-2019 endelig vedtagelse og implementering af de nye 
eurocodes

Udvikling af eurocodes


