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Från 1 juli 2014 blir CE-
märkning av bärverk i 
stål obligatoriskt! 
	  
Om ett år kommer det att krävas att 
samtliga stålbyggare har certifierat sitt 
system för tillverkningskontroll (FPC) mot 
standarden SS-EN 1090-1. Detta innebär 
att samtliga komponenter till bärverk i stål 
måste CE-märkas för att få säljas efter 
detta datum. 
Bakgrunden är att EU:s 
Byggproduktförordning (CPR), som trädde 
i kraft 1 juli 2013 kräver detta, 
övergångstiden för standarden SS-EN 
1090-1 tar dock slut först om ett år. En 
förordning träder i kraft som en lag i 
samtliga EU:s medlemsländer utan behov 
av nationell lagstiftning. 
MVR och SBI vill poängtera att det är 
mycket bråttom för företag som ännu inte 
har påbörjat processen med att certifiera 
sitt FPC eftersom dörren till marknaden 
annars kommer att stängas. 
 
Certifiering och CE-märkning enligt SS-
EN 1090-1 - Vägledning för stålbyggare 
Som en hjälp på traven kan ni ladda ner 
Stålbyggnadsinstitutets broschyr 
Certifiering och CE-märkning enligt SS-EN 
1090-1 - Vägledning för stålbyggare. Via 
www.sbi.se  
 
Stålbyggnadsdagen 
 2013 – 24 oktober 
Vi vill också ta tillfälle i akt att påminna er 
om att årets Stålbyggnadsdag kommer att 
lyfta frågan om CE-märkning, läs mer och 
anmäl er på www.sbi.se   
Vi kommer dels att ha ett inledande 
seminarium på onsdagen (23/10) där vi 
går lite djupare i frågan. 

Dels kommer vi under själva 
Stålbyggnadsdagen på torsdagen (24/10) 
att ta upp certifieringen i flera seminarier, i 
diskussioner i pauserna och i en 
paneldiskussion under eftermiddagen. 
	  
Vägledning till CE-märkning av bärverk 
i stål  
För er som är intresserade av djupgående 
kunskaper i ämnet kan vi rekommendera 
SBI:s publikation 191 Vägledning till CE-
märkning av bärverk i stål.. 
	  
	  

	  
 
Det går också bra att beställa broschyren 
och publikationen samt att anmäla sig till 
Stålbyggnaden genom att kontakta SBI på 
08-661 02 80 eller info@sbi.se.  
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God hälsa lönsamt för 
företag! 
 
Det är väldigt lönsamt och uppskattat att 
investera i medarbetarnas hälsa, det ger 
stor uppskattning och upp till 8 ggr 
pengarna tillbaka. 

En god hälsa är något av det viktigaste vi 
har, det gör att livet känns bra och 
fungerar, det kan lätt uppstå förändringar 
som gör att livet helt måste ställas om.  

Kontrollera årligen ditt hälsotillstånd så 
finns det många möjligheter att 
upprätthålla en god hälsa hela livet! 

Balans jobbar med att hjälpa personer till 
ett längre och bättre liv! 
Det gynnar både individen och företaget 
där personen är anställd. 
 
MVR´s avtal med Balans ger 
medlemmarna möjlighet att genomföra 
Hälsokontroll+ på 18 orter i Sverige,  till ett 
förmånligt medlemspris. 
 
Hälsokontroll+  består av två besök  

Första besöket:  

Provtagning/undersökning, blodtryck och 
genomgång av eventuella symptom. Du 
kan välja till ett flertal extra prover såsom 
PSA (prostata)TSH (sköldkörtel),njur-
,lever-,järn- och galla prov, 
lungfunktionsundersökning m m.  

 

Andra besöket: 

 Genomgång av provsvar, 
hälsoprofilbedömning, coaching m m. Vi 
gör Hälsokontroll+ på 18 orter i Sverige.  

Kostnaden är endast 1980 kr per 
person för båda besöken 

Vi tar inga årsavgifter! 

            

 

 

Scandic Hotels AB 
 
Avtal har slutits mellan MVR Service AB 
och Scandic Hotels AB och börjar gälla 
2013 – 1 september. 
 
MVRs rabatt i Sverige 8%, Norge 6% och 
Finland 6 %. 
 
Bokas på internet , ange MVRs 
avtalsnummer D000031797 för att rabatt 
skall utgå. 
 
Finns mer att läsa om det på hemsidan 
under fliken” Medlemsservice och 
Rabattavtal ” 
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Kurs för förberedande 
svetsansvar  

för att klara kraven i 
SS-EN 1090-2 
utförandeklass EXC 2  
 
Utbildning av produktionspersonal för 
att klara kraven, som svetsansvarig.  
Utbildningen bygger på de delar, som en 
person måste ha för att klara kraven för att 
kunna gå in som svetsansvarig på ett 
företag.  
Vilka vänder sig utbildningen till:  
Utbildning vänder sig till arbetsledare inom 
svets för att förstå kraven för 
utförandeklass EXC2 enligt EN 1090-2. 
Lämpliga förkunskaper är 4 årig tekniskt 
gymnasium alternativt svetsning med 
WPS:er i minst 5 år eller TR-Stål/N minst 
tre års erfarenhet.  
Målet med kursen  
Att självständigt kunna utforma 
produktionsanpassade 
WPS:er/svetsdatablad, Svetsplaner, 
beräkna sträckenergi vid svetsning, läsa 
svetsarprövningar, kontrollera/bedöma 
färdig svets före leverans samt beräkna 
kolekvivalent på material.  
• Digitala mallar för WPS, svetsplaner och 
befattningsbeskrivningar (mailas före 
utbildningen)  
 
Svetsansvarig i Sverige AB  
Mobil: 0704-420688  
E-post: rebecka.nilsson@svetsansvarig.se  
Innehållsmässiga frågor på kursen  
Zebra Ousbäck, Svetsspecialist – IWS  
Tele: 0729-642065  
E-post: zebra.ousback@svetsansvarig.se 
Svetsingenjör - IWE  

 
Björn Lindhe, Svetsingenjör - IWE   
Mobil: 0721-605700  
E-post: bjorn.lindhe@svetsansvarig.se  
 
Datum och tider för utbildningen: 
 
 Vi kommer att köra utbildningen följande 
datum och platser (adress meddelas 
senare)  
 
Vecka 38 Göteborg – 
Svetsmaskinservice, Aröds Industriväg 16, 
422 43 Hisings Backa  
Tele: 031 - 52 44 66  
 
Vecka 40 Malmö – Hotell Jägersro, 
Jägersrov. 160, 212 37 MALMÖ  
Tele: 040 - 671 75 00 (6 st rum förbokade 
 
Vecka 42 Stockholm – Ibis Styles 
Stockholm Järva, Vallgatan 7, 170 67 
Solna  
Tele: 08-120 901 00 (6 st rum förbokade. 
 
Vecka 44 Sundsvall – Besked om plats 
kommer senare  
 
Vecka 46 Alvesta – Hotell Rådmannen / 
Sweden Hotell, Centralgatan 2, 342 30 
Alvesta  
Tele: 0472-44 800 (6 st rum förbokade,  
 
 
 
Läs mera på hemsidan i fliken Utbildning 
och Kurser.	  	  	  	  	  	  	   
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WPQR-bank 
	  
För att kunna certifiera sig mot EN 1090 
och EN 3834 måste man utarbeta en 
WPS enl. nedanstående procedurprov. 
Det som kostat mycket pengar för varje 
företag är att få ett provningsintyg, en  s.k. 
WPQR. MVR håller på att upprätta en 
WPQR-bank för sina medlemmar. F.n. har 
vi 25 st WPQR till försäljning. Är du 
intresserad av att köpa någon eller några 
av dessa intyg är du välkommen att höra 
av dig så får du ett excelark med samtliga 
tekniska data där du kan välja ut 
vilken/vilka du vill köpa. Priset per intyg 
är 2 500 kr. 
 
 
Utförande av svetsprocedurprov 
 
Utförande och provning av ett procedurprov  
sker efter följande steg: 
 
 

 

 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 

Utarbetande av en preliminär WPS 
(pWPS) 
 
Utarbetande av en pWPS styrs av kraven i 
det praktiska svetsabete som skall utföras, 
fölaktligen är svetsprocess, grundmaterial, 
tillsatsmaterial och svetsdata bestämda. 
Omfattningen av svetsdata som skall vara 
med framgår av SS-EN ISO 15609-1. 
 
Det kan bli nödvändigt att beräkna 
värmetillförseln i de fall där det ställs krav 
på salgseghet och/elle hårdhet. Förhöjd 
arbetstemperatur beräknas efter EN 1011-
2.  
 
Svetsning av provämnen 
 
Svetsning utförs efter den utarbetade 
pWPS:en, och alla relevanta data 
registreras. Svetsning av provstycke 
övervakas av en oberoende tredje part. 
 
Oförstörande- och mekanisk provning 
 
Provning utförs efter SS-EN ISO 15614-1. 
 
Utfärdande av 
procedurprovningsresultat (WPQR) 
 
Det ackrediterade provningsföretaget 
utfärdar en WPQR enl. den provning som 
anges. WPQR består av en första sida 
med namn på företaget och vilket 
giltighetsområde proceduren har. Andra 
sidan består av relevanta detaljuppgifter 
som registrerats vid provsvetsningen. 
 
Utarbetande av WPS för produktion 
 
Från WPQR överförs relevanta data till 
WPS-formuläret, dessa data måste ligga 
inom	  de	  giltighetsområden	  som	  anges	  i	  SS-‐
EN	  15614-‐1	  

Utarbetande	  av	  en	  	  preliminär	  WPS	  
	  

Svetsning	  av	  provämnen	  
	  

NDT	  och	  mekanisk	  provning	  
	  

Utfärdande	  av	  

Utarbetande	  av	  WPS	  för	  	  produktion	  
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EMO Hannover 
 

 
 
Ledsamt nog får vi ställa in resan till 
Hannover p.g.a. för få deltagare. 
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E-shop 
 
NU har vi öppnat E-shopen på hemsidan 
och som medlem kan du handla blanketter 
och böcker till förmånligt pris. 
	  
	  
	  
	  
	  
 

SE HIT! 
Du som har fått nyhetsbrevet 
per post men har en E-post 

adress, var vänlig maila denna 
till info@mvr.se 

	  


