Udførelse af stålkonstruk oner e er EN 1090
Målgruppe
Kurset henvender sig primært l ingeniører, teknikere og arkitekter, der projekterer eller frems ller
stålkonstruk oner og/eller fører lsyn med udførelsen af stålkonstruk oner.
Formål
Kursets formål er, at gøre deltagerne bekendt med de gældende regler og krav l udførelse af
stålkonstruk oner, samt sæ e deltagerne i stand l at udarbejde arbejdsbeskrivelser for
stålkonstruk oner e er DS/EN 1090-2:2018. Desuden vil deltagerne få et basalt kendskab l
cer ﬁceringskravene e er DS/EN 1090-1:2012.
Indhold
Kurset tager udgangspunkt i udførelse af stålkonstruk oner e er DS/EN 1090 og sammenhængen
l Eurocode for stålkonstruk oner (DS/EN 1993) gennemgås kort.
Ved kurset gennemgås overordnet de enkelte dele i den reviderede DS/EN 1090-2:2018, og nogle
af de vig gste afvigelser i forhold l den dligere standard DS/EN 1090-2:2011. Dele af DS/EN
1090-4:2018 vil blive berørt.
Endelig gennemgås de minimale krav, som den projekterende bør s lle i forbindelse med udførelse
af stålkonstruk oner.
Derudover vil kravene l cer ﬁcering e er DS/EN 1090-1 kort blive berørt.
Indgående kendskab l disse standarder er ikke nødvendig. For at få det fulde udby e af kurset er
det hensigtsmæssigt med et vist kendskab l projektering og udførelse af stålkonstruk oner.
Det vil være en fordel at medbringe standarden DS/EN 1090-1:2012 og DS/EN 1090-2:2018
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Sammenhæng mellem DS/EN 1090-2 og Eurocode for stålkonstruk oner (DS/EN 1993)
Udførelsesklasser – na onale krav i DK, S, N, UK og D
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Sammenhæng mellem bips og DS/EN 1090-2
Cer ﬁceringskravene e er DS/EN 1090-1

Sprog
Kurset udbydes på dansk og engelsk.
Kursusmateriale
Et kursuskompendium bestående af det anvendte præsenta onsmateriale udleveres ved
kursusstart. Kursusmaterialet er udformet på engelsk.
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Kort beskrivelse af underviserne
Mogens er civilingeniør (B) og er ansat som senior che onsulent i Wind and Towers i Rambøll
Energi i København. Han har gennem mere end 30 år været engageret i design og udførelse af
stålkonstruk oner herunder antennemaster, vindmølletårne samt højspændingsmaster. Mogens
har undervist ved kurset i Udførelse af Stålkonstruk oner siden 2009 – og har derudover undervist
ved forskellige interne og eksterne kurser. Mogens er formand for den interna onale
arbejdsgruppe i IASS for "Masts and Towers".
Kris an er civilingeniør (M) og er ansat som senior che onsulent i Rambøll Oil&Gas i Esbjerg. Han
har igennem mere end 10 år ha hovedansvar for implementering af EU Direk ver, herunder PED,
ATEX og Maskindirek vet, i ﬁrmaets interne retningslinier og har gennem årene afviklet et større
antal kurser internt i ﬁrmaet lige såvel som ekstern.
Kris an har stået for udarbejdelse af fabrika ons speciﬁka oner, herunder svejsning og NDT
speciﬁka oner, indenfor trykbærende rørsystemer og bærende stål konstruk oner for adskillige
olieselskaber og projekter. Han virker også som særlig sagkyndig i forbindelse med bl.a. PED, ISO
3834 og EN 1090-1 ved DANAK akkreditering af bemyndigede organer og cer ﬁcerende selskaber.
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