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1

Ändringar i Förord

Nationell bilaga till SS-EN 1991-1-7, andra stycket, tabell med nationella val, första kolumnen, rad 5-7, ta
bort “P” från "3.3(2)P".
Nationell bilaga till SS-EN 1991-1-7, andra stycket, tabell med nationella val, första kolumnen, rad 4 från
slutet, lägg till "P" efter "4.6.3(4)".

2

Ändringar i 1.6

Stycke (1), latinska versaler, definition av

Fdx , ersätt "horisontalkraft" med "kraft mot stödkonstruktionens

framsida (frontalkraft)".
Stycke (1), latinska versaler, definition av

Fdy , ersätt “horisontalkraft” med “kraft mot stödkonstruktionens sida

(sidokraft)”.
Stycke (1), latinska versaler, definition av

K G , ta bort hela definitionen:

"

KG

deflagrationsindex för ett gasmoln

".
Stycke (1), latinska gemener, mellan definitionerna för " b " och " h ", lägg till följande definition:
"
d

avstånd från konstruktionselementet till vägens eller spårets centrumlinje

".
Stycke (1), latinska gemener, definition av s, ersätt "avstånd från bärverksdel till vägens eller spårets centrumlinje" med "avståndet från konstruktionselementet till punkten där fordonet lämnar det trafikerade körfältet”.

3

Ändringar i 3.3

Stycke (2), listpost a), ANM. 1, ersätt "Ett exempel på tillämpning av Ad ges i A.8." med "Hänvisning görs till A.8”.
Stycke (2), listpost c), ANM. 3, ta bort "Exempel på tillämpning av angreppssätten för byggnader ges i bilaga A.".

4

Ändring i 4.3.1

Stycke (1), ersätt ANM. 2 med följande:
"ANM. 2 Den nationella bilagan kan föreskriva kraften som funktion av avståndet s från konstruktionselementet till
punkten där fordonet lämnar det trafikerade körfältet och d avståndet från konstruktionselementet till vägens eller
spårets centrumlinje. Information om inverkan av avståndet s, där det är tillämpligt, finns i bilaga C."
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5

Ändring i 4.3.2

Stycke (1), text i Figur 4.2, ersätt definitionerna för “h”, “h0” och “h1” med följande:
“h
inträffar

är det fysiska fria avståndet mellan körbanan och broöverbyggnadens undersida där stöten

är det fria avståndet från körbanan och broöverbyggnadens undersida under vilket en stöt mot
överbyggnaden behöver beaktas utan reduktion. Det rekommenderade värdet för h0 är 5,0 m (+ tillägg för
vertikal krökning och brons nedböjning och förväntade sättningar)

h0

är det fria avståndet från körbanan och broöverbyggnadens undersida över vilket en stöt mot
överbyggnaden inte behöver beaktas. Rekommenderat värde för h1 är 6,0 m (+tillägg för framtida ökning av
beläggningen, vertikal krökning och brons nedböjning och förväntade sättningar).”

h1

6

Ändring i 4.6.1

Stycke (5), första listposten, efter "en horisontalkraft Fdx", lägg till "(i normal körriktning, vanligen vinkelrätt
mot överbyggnadens längsaxel)”

7

Ändring i A.4

Stycke (1), listpost c), ANM. 3, add “, enligt 3.3(1)P” efter “intilliggande våningsplan”.

8

Ändring i A.5.2

Stycke (2), ekvation (A.3), ersätt "TI" med "Ti".

9

Ändring i A.6

Stycke (3), första raden, ersätt “1.11.1” med “1.5.11”.

10 Ändring i A.7
Stycke (1), ersätt “A..4(1)C” med “A.4(1)c)”.

11 Ändringar i B.4.2
Stycke (1), femte raden, ersätt “figur B.2” med “figur B.2a”.
Figur B.2, figurtext, ersätt “Figur B.2” med “Figur B.2a”.
Figur B.2, förklaring, rad 1, byt “Förtydligande” mot ”Klassificering”.

12 Ändringar i B.5
Stycke (4), textraden ovanför ANM., ersätt “kvalitetsindex för liv” med “livskvalitetsindex (LQI)”.
Stycke (5), listposterna b), c) och d), ersätt hänvisningarna till “figur B.2a” med hänvisningar till “figur B.2b”.
Stycke (5), efter listpost d), lägg till:
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Figur B.2b - Möjligt presentationsdiagram för utfallet av en kvalitativ riskanalys”.

13 Ändringar i B.9.2
Stycke (2), ekvation (B.2), ersätt symbolen “p” med “P”.
te

te

Rad 7 och 8, ersätt “det J skadetillståndet givet den I incidenten och PSk|Dj )” med “för det j skadetillstånte
det givet den i incidenten och P(Sk|Dj )”.
te

14 Ändringar i B.9.3.2
Stycke (2), ekvation (B.4), ersätt symbolen “α” med “φ”.
Stycke (2), ekvation (B.5), ersätt ekvationen med
"F
=

=
mkvr2

mk (v02 − 2as ) ".

Stycke (2), ekvation (B.5), definition av “k”, lägg till “fjäder” innan “styvhet”.

15 Ändring i B.9.4
Stycke (1), ANM., första raden, ersätt “4.5.12” med “4.5.1.2”.

16 Ändringar i C.3
2

Stycke (1), ekvation (C.6), ersätt “vr = √ (v0 – 2 a s )” med “vr =

v02 − 2as ”.

Stycke (2), Tabell C.1, tredje kolumnen, rad 7, ersätt “Raleigh” med “Rayleigh”.

17 Ändring i C.4.3
Stycke (6), ersätt figur C.3 med nedanstående figur:

4

