
EN 1090 PÅ RIKTIGT

EN 1090 ÄR ETT LAGKRAV I EU 

Sedan 1 juli 2014 måste serietillverkade bygg-
produkter som tillverkats eller saluförs i Sverige  
CE-märkas och uppfylla kraven enligt CPR 
(Byggproduktförordningen). Tillverkar ert företag 
strukturella byggprodukter av stål eller aluminium  
omfattas ni av dessa krav.

Höganäs Verkstad och RRS Smide har sedan 
2013 arbetat med EN 1090 mot byggföretag i 
södra sverige och är certifierade för att hjälpa er. 



VAD ÄR EN 1090?

EN 1090 är ett kvalitetssystem som garanterar att 
vi följer alla kvalitetskrav som lagen kräver.

Det borde kännas självklart att stålkonstruktion-
er, framförallt i byggnader följer alla kvalitetskrav, 
men tyvärr är det inte alltid fallet. Bärverksdelarna 
måste vara CE-märkta, men efterlevnaden är långt 
ifrån tillfredsställande.

För att få CE märka en produkt krävs det att det 
tillverkande företaget är certifierat enligt EN 1090.

CE-märkningen omfattar bärande takplåt, bärande 
väggreglar, takåsar till fackverk, pelare och balkar 
för byggnader, broar, cisterner, silos, torn och 
master.

VARFÖR ÄR DETTA VIKTIGT? 

Kvalitessäkring
EN 1090 kraven har uppkommit eftersom 
stålkomponenter i byggnader har definierats  
som säkerhetskritiska.

Ursprungsmärkning
Som inköpare, beställare eller liknande är  
det viktigt att anlita certifierade stålbyggare.  
Vi ansvarar för allt material vi köper in till vår 
verkstad och garanterar kvalitén i våra produkter.

Certifiering
Med CE-märkningen intygar tillverkaren eller 
importören att produkten uppfyller vissa grundläg-
gande krav på hälsa, miljö, säkerhet, kvalité och 
andra väsentliga egenskaper, samt att man följer 
en föreskriven kontrollprocedur.

Kvalitet kan inte kontrolleras in i en 
produkt, den måste byggas in.



Lokalproducerat
Våra verkstäder i Höganäs och Ängelholm har en 
sammanlagd arbetsyta på omkring 9000 kvm. 
Med svetsmaskiner, skärutrustning, svarvar och 
andra specialmaskiner kan vi leverera produkter 
både snabbt och tidseffektivt, då vi jobbar lokalt. 
Material och tjänster kan köpas från utlandet men 
då våra kunder efterfrågar både snabbhet och 
korta tider har vi valt att verka lokalt.

LOKALT SAMARBETE

Tillsammans täcker vi regionen
Sedan våren 2013 när de första skisserna på hur 
ett samarbete kring byggsmide kunde se ut har 
det hänt mycket och vi har lärt oss mycket. Idag 
täcker våra verkstäder behovet som finns för CE-
märkt byggsmide i stora delar av södra sverige. 

Tillgänglighet är nyckel
Vi tror på realistiska leveranstider och en öppen 
dialog med våra kunder. 

Robotsvetsning för högsta säkerhet
För att erhålla högsta kvalitet på komplicerade och  
repetetiva svetsningar använder vi en svetsrobot.



Här är några moment vi gärna hjälper till med:
• Karusellsvarvning
• Manuell svarvning
• Cnc-svarvning
• Arborrning
• Bäddfräsning
• Borrning
• Gängning
• Härdning
• Fleroperationsmaskinarbete
• Svetsning
• Robotsvetsning
• Montering

Med den breda verkstaden som bas så är 
Höganäs Verkstad både en kompetent industri- 
servicepartner och en tillverkningspartner. 

Verkstaden består dels av en bred maskinverks-
tad med svarvning, fräsning och arborrning som 
specialitet, dels av en stor plåt -och svetsverk-
stad. Verkstaden har stora ytor och hög lyft-
kapacitet. Man kör lätt in med lastbil i vår stora 
svetshall.

Kombinerat med vår servicegrupp så är vi verkligen 
en komplett partner för industrin. Här kommer vår 
bredd väl till pass. Servicegruppen sköter industri- 
underhåll, installation eller byggnad på plats hos 
kund, samt transportbandservice.

Att vi dessutom har spjutspetskompetens  
inom ett flertal teknikområden såsom karusell-
svarvning, bäddfräsning och robotsvetsning gör 
att vi även blir en perfekt partner till maskinbyg-
gare och projektföretag.

Tack vare vår EN-1090 certifiering så är vi även 
verksamma inom byggsmide. Vi tillverkar gärna 
stora och skrymmande objekt, och med hjälp av 
vår servicegrupp är vi också med och installerar 
på dessa på byggplatsen.



Vår huvudsakliga verksamhet är tillverkning av stålkonstruktioner samt serviceuppdrag för industrier  
och  inom byggnadsverksamheter. Speciell kompetens finns för svetsning av räcken, trappor och  
reparationsarbeten.

RRS Smide 
Företaget grundades redan på 70-talet under 
namnet Ängelholms Räck & Svetsverkstad Egon 
Johansson AB. 2006 byttes namnet till RRS Smide 
AB som ingår i Ateneum-koncernen. 

Inriktningen var från början räckesarbeten, där 
genom åren har byggnadssmide blivit huvudsaklig 
verksamhet. Tillverkning av smideskonstruktioner 
samt service till bygg- och industriföretag är vårt 
största arbetsområde.

Speciell kompetens finns inom räckesarbeten, 
svetsningsarbeten i svartstål, rostfritt, alumini-
um och gjutjärn. På vår anläggning i Ängelholm 
har vi en maskinpark som motsvarar kraven som 
finns i 1090-2 normen och kan utföra arbeten i 
utförandeklass 3. Vårt arbete dokumenteras enligt 
normen och all personal har erforderlig utbildning.

Några produkter vi är kända för:
• Byggsmide
• Balkar 
• Pelare 
• Balkonger
• Trappor
• Räcken



Brännborns var ett lyckat projekt
Brännbornsfastigheter i Ängelholm stod inför 
frågeställningen att renovera sin byggnad eller 
anpassa den till kundkraven och förbättra 
tillgänglighet och entré samt få en ny funktionell 
fasad. Det skapades en luftig entré tack vare en 
smidig smideskonstruktion för stommen. Arkader 
byggdes för att skapa ingångar till fastigheten 
från flera ställen. Slutligen sattes ramar med 
sträckmetall som gav fasaderna ett gemensamt 
utseende. De gröna pelarna som syns längst den 
långa fasaden är svetsade i vår svetsrobot.

RÄTT FRÅN BÖRJAN



PUMPGATANS TAK

Då en förskola skulle byggas på Pumpgatan i 
Höganäs efterfrågade arkitekterna en anpassad 
lösning efter verksamheten och inte en fyrkantig 
låda. Väggar och bjälklag byggdes i betongele-
ment och takkonstruktionen gjordes med smide 
som ger en lutande spännande taklösning.

Som flera andra större fastigheter bygger man det 
med färdiga betongelement som kompletteras 
med smide. Standardlösningar för husen är enkelt 
men att ta fram med stomme för tillgänglighet fick 
byggas på plats. På detta smide vilar trappav-
satserna mellan husen.

FOLKPARKEN I HÖGANÄS

VI ÄR STOLTA ÖVER VÅR POLICY

Vår certifiering och CE-märkning intygar att våra 
produkter har tillverkats med samtliga krav som 
ställs på hälsa, miljö och säkerhet. Detta är något 
vi gärna skryter med. För dig som kund kan det 
vara tryggt att veta att vår policy stämmer bra 
med er egen.

Vårt miljöarbete sker i linje med ISO 14001. Vi följer 
gällande miljölagstiftning och vi är inspirerade 
av Sveriges nationella miljömål. Vår miljöpolicy 
omfattar exempelvis val av leverantörer som 
arbetar på ett miljömässigt sätt genom hela 
sin distributionskedja. Vi fokuserar även på vår 
hantering av avfall, transporter och delar av vår 
verksamhet där vi kan påverka miljöbelastningen.

Säkerheten sätts alltid i främsta rummet. Alla 
anställda har rätten och skyldigheten att stoppa ett 
arbete om detta inte kan utföras på ett säkert sätt.
Vi följer dagligen upp tillbud i vår verksamhet och 
involverar personalen i utvärderingen av dessa. 

MILJÖ SÄKERHET



Vi hjälper till med projektering
Enligt EN 1090 ska projekteringen av ett stålbärverk baseras på dimensioneringsunderlag, komponent- 
specifikationer, utförandekrav och tillverkningsritningar. Vi hälper er med samtliga handlingar. När det gäller 
beräkningar och konstruktion så samarbetar vi bland annat med SWECO.

EN 1090

OFFERTFÖRFRÅGAN
Kunden kontaktar oss med en förfrågan.

KONTRAKTSGENOMGÅNG
Tillsammans med kunden går 
vi genom alla frågetecken kring 
produkten, och ser till att allting 
blir rätt från början.

TILLVERKNING
Materialet bearbetas i våra 
verkstäder.

MONTAGE
Vi kontrollerar och monterar 
produkten.

LEVERANS
Vi garanterar att produkten vi levererar  
uppfyller alla krav som EN 1090-1 och en 
CE märkning innebär.

PROJEKTHANTERING

Det blir snabbt rörigt när det är nya rutiner. Därför kan det vara tryggt att anlita någon som har erfarenhet 
och som finns lokalt. Diagrammet nedan visar en förenklad version av processen.

Höganäs Verkstad
Bruksgatan 40, 263 39 Höganäs
Telefon: 042-33 82 00
Epost: info@hverk.se
hoganasverkstad.se

ANKOMSTKONTROLL
Vi kontrollerar så att det beställda materi-
alet är rätt och uppfyller alla kvalitetskrav 
en CE-märkning kräver.

INKÖP AV MATERIAL
Allt material som ingår i 
produkten måste vara CE 
märkt, och därför är det 
viktigt att man väljer sina 
leverantörer med omsorg.

Det är vår skyldighet att kon-
trollera så att dem uppfyller 
alla krav. 

RRS Smide
Åkerslundgatan 9, 262 73 Ängelholm
Telefon: 0431 - 41 56 80
E-post:  info@rrssmide.se
rrssmide.se


