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Förord
Detta dokument EN 1993-2, Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner – Del 2: Broar, har utarbetats
av den tekniska kommittén CEN/TC 250 ”Structural Eurocodes”, vars sekretariat hålls av BSI. CEN/TC250 är
ansvarig för alla Eurokoder.
Denna Europastandard ska ges status som nationell standard, antingen genom publicering av en identisk
text eller genom ikraftsättning senast i april 2007. Motstridande nationella standarder ska upphävas senast i
mars 2010.
Detta dokument ersätter ENV 1993-2.
Enligt CEN-CENELECs interna bestämmelser ska följande länder fastställa denna Europastandard: Belgien,
Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien,
Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Bakgrund till Eurokodprogrammet
EG-kommissionen antog 1975 ett arbetsprogram för byggområdet baserat på artikel 95 i Romfördraget. Programmets målsättning var att eliminera tekniska handelshinder och att harmonisera tekniska specifikationer.
Inom detta arbetsprogram tog EG-kommissionen initiativet till att ta fram harmoniserade tekniska regler för
dimensionering av byggnadsverk, som i ett första skede skulle vara ett alternativ till medlemsländernas regler och i ett senare skede skulle ersätta dessa.
EG-kommissionen ledde under femton år genomförandet av Eurokodprogrammet med hjälp av en styrgrupp
med representanter från medlemsländerna, vilket under 1980-talet ledde fram till den första generationen av
europeiska beräkningsregler.
1

År 1989 beslutade EG-kommissionen samt EGs och EFTAs medlemsländer, genom ett avtal mellan EGkommissionen och CEN, att överföra utarbetandet och publiceringen av Eurokoderna till CEN genom ett
antal mandat för att ge dem en f ramtida status som europastandard (EN). Detta sammanlänkar de facto
Eurokoderna med alla EG-direktiv och/eller kommissionsbeslut som berör europastandarder (t.ex. EGdirektiv 89/106/EEG gällande byggprodukter – CPD – och EG-direktiven 93/37/EG, 92/50/EEG och
89/440/EEG gällande offentlig upphandling samt motsvarande EFTA-direktiv initierade för att skapa den inre
marknaden).
Eurokodprogrammet omfattar följande standarder som vanligtvis består av ett antal delar:
EN 1990

Eurokod 0:

Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk

EN 1991

Eurokod 1:

Laster på bärverk

EN 1992

Eurokod 2:

Dimensionering av betongkonstruktioner

EN 1993

Eurokod 3:

Dimensionering av stålkonstruktioner

EN 1994

Eurokod 4:

Dimensionering av samverkanskonstruktioner i stål och betong

EN 1995

Eurokod 5:

Dimensionering av träkonstruktioner

1

4

Överenskommelsen mellan EG-kommissionen och den europeiska standardiseringsorganisationen (CEN) rörande arbetet med
Eurokoderna för dimensionering av byggnader och anläggningar (BC/CEN/03/89).
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EN 1996

Eurokod 6:

Dimensionering av murverkskonstruktioner

EN 1997

Eurokod 7:

Dimensionering av geokonstruktioner

EN 1998

Eurokod 8:

Dimensionering av konstruktioner med hänsyn till jordbävning

EN 1999

Eurokod 9:

Dimensionering av aluminiumkonstruktioner

Eurokoderna beaktar de föreskrivande myndigheternas ansvar och har tillförsäkrat dem rätten att bestämma
värden som berör myndighetsrelaterade säkerhetsfrågor på nationell nivå, i de fall dessa fortfarande varierar
från land till land.

Status och tillämpningsområde för Eurokoderna
EGs och EFTAs medlemsländer är eniga om att Eurokoderna används som referensdokument med följande
ändamål:
— som ett sätt att påvisa att byggnader och anläggningar uppfyller de v äsentliga kraven i EGs direktiv
89/106/EEG, i synnerhet det väsentliga kravet nr. 1 – bärförmåga, stadga och beständighet – och det
väsentliga kravet nr. 2 – säkerhet i händelse av brand;
— som en grund för upprättande av kontrakt för byggande och tillhörande ingenjörstjänster;
— som ett underlag för att upprätta harmoniserade tekniska specifikationer för byggprodukter (EN och ETA)
2

Vad gäller själva byggnadsverken har Eurokoderna en direkt anknytning till de tolkningsdokument som hän3
visas till i artikel 12 i CPD, trots att Eurokoderna är av annan natur än harmoniserade produktstandarder .
Det är därför nödvändigt att de tekniska aspekter som framkommer vid arbetet med Eurokoderna blir beaktade på ett korrekt sätt av CENs tekniska kommittéer och/eller de arbetsgrupper inom EOTA som arbetar
med produktstandarder så att dessa tekniska specifikationer blir förenliga med Eurokoderna.
Eurokoderna innehåller gemensamma regler för allmänt bruk för dimensionering av bärverk och byggkomponenter både av traditionell och av innovativ karaktär. Mer ovanliga förhållanden när det gäller byggande
eller dimensionering omfattas inte, utan i dessa fall erfordras särskilda expertutredningar.

Nationella standarder som inför Eurokoderna
De nationella standarder som inför Eurokoderna innehåller hela den Eurokodtext (inklusive alla bilagor) som
publiceras av CEN, och kan föregås av ett nationellt försättsblad och ett nationellt förord, och kan följas av
a)
en nationell bilaga.
Den nationella bilagan får endast innehålla information om de par ametrar som har lämnats öppna i Eurokoden för nationellt val. Dessa benämns nationellt valda parametrar och ska tillämpas vid dimensionering av
byggnader och anläggningar i landet i fråga, dvs:
— värden och/eller klasser där alternativ ges i Eurokoden,

2

3

Enligt artikel 3.3 i CPD, ska de väsentliga kraven (ER) ges ett konkret innehåll i tolkningsdokumenten för att skapa den nödvändiga
länken mellan de väsentliga kraven och mandaten för harmoniserade EN och ETAG/ETA.
Enligt artikel 12 i CPD ska tolkningsdokumenten:

a)

ange i konkreta termer de väsentliga kraven genom att harmonisera terminologin och den tekniska grundvalen och genom att ange
klasser eller nivåer för varje krav där så behövs;
b) anvisa metoder så att dessa klasser eller kravnivåer kan korreleras med de tekniska specifikationerna, t.ex. metoder för beräkning
och verifiering, tekniska konstruktionsregler, etc. ;
c) fungera som underlag för utarbetandet av harmoniserade standarder och riktlinjer för europeiska tekniska godkännanden.
Eurokoderna har de facto en liknande roll beträffande ER 1 och en del av ER 2.

a)

Nationell fotnot: Här åsyftas bilaga NA.

5
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— värden som ska tillämpas där endast en beteckning anges i Eurokoden,
— data som är specifika för landet (geografiska, klimatologiska, m.m.), t.ex. snölastkarta,
— vilken metod som ska tillämpas där alternativa metoder anges i Eurokoden.
Den kan också innehålla
— beslut gällande tillämpningen av informativa bilagor,
— hänvisningar till icke motstridande kompletterande information som underlättar användningen av
Eurokoden.

Samband mellan Eurokoderna och harmoniserade tekniska specifikationer (EN och ETA) för
produkter
(1) Det är nödvändigt att de harmoniserade tekniska specifikationerna för byggprodukter och de tekniska reglerna för byggande 4 överensstämmer. Dessutom bör all information som medföljer CE-märkningen av byggprodukter och som hänvisar till Eurokoderna tydligt ange vilka nationellt valda parametrar som har använts.
Tilläggsinformation specifikt för EN 1993-2
EN 1993-2 är den andra delen av sex i EN 1993 – Dimensionering av stålkonstruktioner. Den beskriver principer och krav rörande säkerhet, användbarhet och beständighet hos brokonstruktioner av stål.
EN 1993-2 ger dimensioneringsregler i tillägg till de allmänna reglerna i EN 1993-1-1.
EN 1993-2 avses att användas tillsammans med Eurokod EN 1990 – Grundläggande dimensioneringsregler
för bärverk, EN 1991 – Laster på bärverk och del 2 i EN 1992 till EN 1998 då stålkonstruktioner eller stålkomponenter för broar åberopas.
Ämnesområden som redan täcks i dessa dokument upprepas ej.
EN 1993-2 är tänkt att användas av:
— kommittéer som tar fram specificerade byggprodukter samt normer för provning och byggnation,
— uppdragsgivare (t.ex. för framtagning av speciella krav),
— produktutvecklare och konstruktörer av byggprodukter,
— berörda myndigheter.
Numeriska värdena på partialkoefficienter och andra parametrar, som ger en godt agbar nivå på konstruktionens tillförlitlighet, ges som rekommendation. De har valts ut under antagande att en lämplig nivå på utförandekvalitet och kvalitetsprovning används.

Nationell bilaga för EN 1993-2
Denna standard ger alternativa metoder, värden och rekommendationer i ett antal anmärkningar som visar
när nationella val får göras. Därför bör denna standard EN 1993-2 innehålla en nationell bilaga som omfattar
alla nationellt fastlagda parametrar som ska användas för dimensionering av stålkonstruktioner i Sverige.

4
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Se artikel 3.3 och artikel 12 i CPD, liksom avsnitten 4.2, 4.3.1, 4.3.2 och 5.2 i tolkningsdokument 1.
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E.2(1)

3.4(1)

6.3.4.2(1)

8.2.14(1)

9.6(1) (två ställen)

3.5(1)

6.3.4.2(7)

9.1.2(1)

9.7(1)

3.6(1)

7.1(3)

9.1.3(1)

A.3.3(1)P

3.6(2)

7.3(1)

9.3(1)P

A.3.6(2)
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1

Allmänt

1.1

Omfattning

1.1.1
(1)

Omfattning av Eurokod 3
Se 1.1.1(1), (2), (3), (4), (5) och (6) i EN 1993-1-1.

1.1.2

Omfattning av Eurokod 3, del 2

(1) EN 1993-2 innehåller en a llmän grund för dimensionering av stålbroar och bärverksdelar av stål hos
samverkansbroar. Den innehåller regler som kompletterar, ändrar eller ersätter motsvarande regler i de olika
delarna av EN 1993-1.
(2)

Dimensioneringsvillkoren för samverkansbroar täcks av EN 1994-2.

(3)

Dimensioneringen av höghållfasta kablar och tillhörande delar omfattas av EN 1993-1-11.

(4) Denna europastandard behandlar endast bärförmåga, användbarhet och beständighet hos brobärverk.
Andra aspekter på dimensioneringen beaktas inte.
(5)

För utförandet av stålbroar bör EN 1090 beaktas.

ANM.

Så länge som EN 1090 inte är tillgänglig ges en provisorisk vägledning i bilaga C.

(6) Utförande behandlas i EN 1993-2 bara i en omfattning som är nödvändig för att beskriva kvaliteten hos
använda konstruktionsmaterial och byggprodukter liksom erforderlig nivå på arbetsutförandet, så att de
överensstämmer med antagandena i dimensioneringsreglerna.
(7) Speciella krav på seismisk dimensionering behandlas inte i EN 1993-2. Hänvisning görs till kraven i EN
1998, som kompletterar och ändrar reglerna i EN 1993-2 särskilt för detta ändamål.

1.2

Normativa hänvisningar

(1) Denna europastandard innefattar genom daterade eller odaterade referenser villkor från andra dokument. Dessa normativa hänvisningar ges på lämpliga ställen i texten och dokumenten listas nedan. För dater-ade referenser gäller tillägg eller revideringar för denna europastandard bara om de är inlagda i den som
tillägg eller en r evidering. För odaterade referenser gäller den senaste utgåvan av dokumentet (inklusive
ändringar).
(2)

Förutom de normativa hänvisningarna i EN 1990 och EN 1993-1 gäller följande hänvisningar:

EN 1090

Execution of steel structures and aluminium structures

EN 1337

Structural bearings

EN 10029:1991 Specification for tolerances on dimensions, shape and mass for hot rolled steel plates
3 mm thick or above
EN 10164

Steel products with improved deformation properties perpendicular to the surface of the
product – Technical delivery conditions

EN ISO 5817

Arc-welded joints in steel – Guidance on quality levels for imperfections

EN ISO 12944-3 Paints and varnishes – Corrosion protection of steel structures by protective paint systems –
Design considerations
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EN ISO 9013:2002 Thermal cutting – Classification of thermal cuts – Geometrical product specification and
quality tolerances
EN ISO 15613

Specification and qualification of welding procedures for metallic materials – Qualification based on pre-production welding test

EN ISO 15614-1

Specification and qualification of welding procedures for metallic materials – Welding
procedure test – Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and
nickel alloys

1.3
(1)

Antaganden
Se 1.3(1) i EN 1993-1-1.

1.4
(1)

Skillnader mellan principer och råd
Se 1.4(1) i EN 1993-1-1.

1.5
(1)

Termer och definitioner
För användning av detta dokument gäller termer och definitioner enligt EN 1990, EN 1993-1 och följande.

1.5.1
bro
byggnadsverk huvudsakligen avsett att bära last från trafik eller fotgängare över ett naturligt hinder eller en
transportled.
ANM. Detta regelverk gäller också för järnvägsbroar, akvedukter, broar för ledningar eller för andra fortskaffningsmedel
t.ex.. flygplan.

1.5.2
landfäste
byggnadsverk för en bros ändupplag.
ANM.

Åtskillnad görs vid behov mellan styva landfästen och eftergivliga landfästen.

1.5.3
integrerat landfäste
landfäste som är direkt förbundet med överbyggnaden utan någon rörelsefog.
1.5.4
mellanstöd
stöd för en bro som bär två fack och placerats under överbyggnaden.
1.5.5
lager
bärande element placerat mellan överbyggnaden och ett landfäste eller ett mellanstöd, vilket överför laster
från överbyggnaden till landfästet eller mellanstödet.
1.5.6
kabel
dragen bärverksdel som förbinder överbyggnaden med pylonen eller pylonerna ovanför överbyggnaden.
1.5.7
förspänning
permanent inverkan på ett bärverk genom kontrollerade krafter eller kontrollerade deformationer.
ANM.

Det finns olika typer av förspänning (t.ex. genom spännkabel eller genom pålagd deformation hos upplagen).
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1.5.8
fri höjd
för trafik tillgängligt höjdutrymme.
1.5.9
andning
genom cyklisk belastning i plåtplanet framtvingad deformation, vinkelrätt mot plåtplanet.
1.5.10
sekundära konstruktionsdelar
konstruktionsdelar som inte är en del av en bros huvudkonstruktion.
ANM. Sekundära konstruktionsdelar som anordnats av andra orsaker, såsom till barriärer, räcken, stegar och tillträdesskydd.

1.6
(1)

Beteckningar
Beteckningarna i EN 1990 och EN 1993-1 gäller. Ytterligare beteckningar är följande:

σEd,ser, τEd,ser

nominella spänningar av den karakteristiska lastkombinationen

λ, λ1, λ2, λ3, λ4, λmax, λloc, λglo ekvivalenta skadefaktorer
Φ2, Φloc, Φglo

ekvivalenta dynamiska skadefaktorer

Δσp, Δσloc, Δσglo

spänningsvidd av lasten p

μk

karakteristiskt värde på friktionskoefficienten

γμ

partialkoefficient för friktion

α

faktor som beror på l agertyp och antal lager med ogynnsamma eller gynnsamma krafter

T0max, T0min, T0

temperaturer

ΔT0, ΔTK, ΔTγ

temperaturskillnader

γT

partialkoefficient för temperatur

K, Kfoundation, Kpier, Kbearing

fjäderstyvhet

Sd, ST

lagerförskjutning

(2)

Ytterligare beteckningar definieras i texten där de först uppträder.

1.7

Konventioner för koordinataxlar

(1)

Se 1.7(1), (2), (3) och (4) i EN 1993-1-1.
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2

Grundläggande dimensioneringsregler

2.1

Krav

2.1.1
(1)

Grundläggande krav
Se 2.1.1(1), (2) och (3) i EN 1993-1-1.

2.1.2
(1)

Hantering av tillförlitlighet
Se 2.1.2(1) i EN 1993-1-1.

2.1.3

Livslängd, beständighet och robusthet

2.1.3.1
(1)

Allmänt

Se 2.1.3.1(1) i EN 1993-1-1.

(2)P Broar ska dimensioneras mot utmattning för sin avsedda livslängd.
2.1.3.2

Avsedd livslängd

(1) Den avsedda livslängden bör sättas som den period för vilken en bro ska användas för avsett ändamål,
med normalt underhåll, men utan omfattande reparationer.
ANM. 1 Den nationella bilagan kan ange den avsedda livslängden. För en permanent bro rekommenderas en avsedd
livslängd på 100 år.
ANM. 2

(2)

För tillfälliga broar kan den avsedda livslängden anges i projektbeskrivningen.

För konstruktionsdelar som inte kan dimensioneras för hela den avsedda livslängden, se 2.1.3.3

2.1.3.3

Beständighet

(1) För att tillförsäkra avsedd beständighet får broar och deras komponenter antingen utformas så att skador minimeras eller skyddas mot stora deformationer, förslitning, utmattning och olyckslaster, som förväntas
under den avsedda livslängden.
(2) Bärande delar i en bro, till vilka barriärer eller räcken är infästa, bör dimensioneras så att plastisk deformation av barriären eller räcket kan uppstå utan att skada dessa bärande delar.
(3) Om en bros bärverksdelar måste kunna bytas ut, se 4(6), så bör utbytet av dessa delar betraktas som
en tillfällig dimensioneringssituation.
(4) För att undvika glidning bör alla permanenta förband mellan bärande delar i bron utföras med förspända
skruvar klass B eller C. Alternativt får passförband, nitar eller svetsar användas för att förhindra glidning.
(5) Förband, där kraftöverföringen enbart sker genom kontakt, får användas om bedömningen av utmattningshållfastheten motiverar det.
ANM.

Den nationella bilagan kan innehålla tilläggsrekommendationer för beständig detaljutformning.
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2.1.3.4

Robusthet och skadetålighet

(1) Dimensioneringen av bron bör säkerställa, att då skada uppstår genom olyckslast i en bärverksdel, den
återstående delen av bärverket minst motstår olyckslastkombinationen med rimliga medel.
ANM. Den nationella bilagan kan ange vilka komponenter som anses utsatta för exceptionella dimensioneringssituationer liksom regler för bedömning. Exempel på sådana komponenter är hängare, kablar och lager.

(2) Inverkan av korrosion eller utmattning på bärverksdelar och material bör beaktas genom lämplig detaljutformning, se även EN 1993-1-9 och EN 1993-1-10.
ANM. 1 EN 1993-1-9, kapitel 3 ger dimensioneringsmetoder med användning av skadetålighets- eller livslängdsmetoden mot utmattningsbrott.
ANM. 2

Den nationella bilagan kan ange val av dimensioneringsmetod för utmattning.

ANM. 3

Kapitel 4 ger anvisningar avseende tillträde, underhåll och inspektion.

2.2
(1)

Principer för dimensionering i gränstillstånd
Se 2.2(1) och (2) i EN 1993-1-1.

(2) För skadebegränsningar i brottgränstillstånd bör modellerna för global analys för tillfälliga och varaktiga
dimensioneringssituationer vara elastiska, se 5.4.
(3) Den avsedda livslängden bör säkerställas genom utmattningsdimensionering eller lämplig konstruktiv
detaljutformning, se bilaga C, samt genom verifiering av bruksgränstillstånd.

2.3

Grundläggande variabler

2.3.1

Laster och miljöpåverkan

(1) Dimensioneringslaster för broar bör tas ur EN 1991. För lastkombinationer och partialkoefficienter se
bilaga A.2 till EN 1990.
ANM. 1

Bilaga E ger fordonslaster på stålfarbanor i vägbroar.

ANM. 2

För laster som inte anges i EN 1991, se den nationella bilagan.

(2)

Se 2.3(2), (3), (4) och (5) i EN 1993-1-1.

ANM.

2.3.2
(1)

2.4
(1)

2.5
(1)

12

För bestämning av laster på lager, se bilaga A.

Material- och produktegenskaper
Se 2.3.2(1) i EN 1993-1-1.

Verifiering med partialkoefficientmetoden
Se 2.4.1(1), 2.4.2(1) och (2), 2.4.3(1) och 2.4.4(1) i EN 1993-1-1.

Dimensionering genom provning
Se 2.5(1), (2) och (3) i EN 1993-1-1.
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3

Material

3.1
(1)

3.2

Allmänt
Se 3.1(1) och (2) i EN 1993-1-1.

Konstruktionsstål

3.2.1
(1)

Materialegenskaper
Se 3.2.1(1) i EN 1993-1-1.

3.2.2
(1)

Duktilitetskrav
Se 3.2.2(1) och (2) i EN 1993-1-1.

3.2.3
(1)

Brottseghet
Materialet bör ha erforderlig brottseghet för att förhindra sprödbrott under bärverkets avsedda livslängd.

(2) Inga andra sprödbrottskontroller behöver utföras om villkoren enligt EN 1993-1-10 uppfylls vid den
lägsta användningstemperaturen.
ANM. 1

Lägsta användningstemperatur får bestämmas enligt EN 1991-1-5.

ANM. 2

Tilläggskrav, som beror på plåttjocklek, kan specificeras i den nationella bilagan. Exempel ges i tabell 3.1.

Tabell 3.1 – Tilläggskrav för grundmaterialets brottseghet
Exempel

1

(3)

Nominell tjocklek

Tilläggskrav

t ≤ 30 mm

T27J = –20°C enligt EN 10025

30 < t ≤ 80 mm

Finkornstål enligt EN 10025, t.ex. S355N/M

t > 80 mm

Finkornstål enligt EN 10025, t.ex. S355NL/ML

För bärverksdelar utsatta för tryck bör ett lämpligt minsta brottseghetsvärde väljas.

ANM. Den nationella bilagan kan ge vägledning för val av brottseghetsvärde för bärverksdelar utsatta för tryck. Användning av tabell 2.1 i EN 1993-1-10 rekommenderas med σEd = 0,25 fy(t).

3.2.4

Egenskaper i tjockleksriktningen

(1) Stål med förbättrade egenskaper i tjockleksriktningen (z-plåt) enligt EN 10164 bör användas där så
krävs, se EN 1993-1-10.
ANM. Om ZEd-värdet har bestämts enligt EN 1993-1-10, kan den erforderliga kvalitetsklassen enligt EN 10164 anges i
den nationella bilagan. Värdena i tabell 3.2 rekommenderas.
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Tabell 3.2 – Kvalitetsklass enligt EN 10164
Målvärde ZEd

Klass

ZEd ≤ 10

3.2.5

–

10 < ZEd ≤ 20

Z15

20 < ZEd ≤ 30

Z25

ZEd > 30

Z35

Toleranser

(1) Dimensions- och masstoleranser för valsade stålprofiler, konstruktionsrör och plåt bör överensstämma
med aktuell produktstandard, ETAG eller ETA (Europeiskt Tekniskt Godkännande), om inte snävare toleranser har specificerats.
(2)

För svetsade komponenter bör toleranser enligt EN 1090 tillämpas.

(3)

Se 3.2.5(3) i EN 1993-1-1.

3.2.6
(1)

3.3

Dimensioneringsvärden för materialkoefficienter
Se 3.2.6(1) i EN 1993-1-1.

Infästningsanordningar

3.3.1

Fästelement

3.3.1.1

Skruv, mutter och bricka

(1)

Skruvar, muttrar och brickor bör överensstämma med referensgrupp 4 enligt EN 1993-1-8, 1.2.4 5.

(2)

Reglerna i denna del är tillämpliga på skruvar i hållfasthetsklasser enligt i tabell 3.3.

(3) De nominella värdena på sträckgränsen fyb och brottgränsen fub enligt tabell 3.3 bör betraktas som karakteristiska värden vid beräkning.

Tabell 3.3 – Nominella värden på sträckgräns fyb och brottgräns fub för skruvar

Sträckgräns
Brottgräns

5

Skruvklass

4.6

5.6

6.8

8.8

10.9

fyb (MPa)

240

300

480

640

900

fub (MPa)

400

500

600

800

1 000

Nationell fotnot: Fel hänvisning i det engelska originalet från CEN har rättats.
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3.3.1.2

Förspända skruvar
5

(1) Höghållfast skruv i klass 8.8 och 10.9, som uppfyller kraven enligt referensgrupp 4 i EN 1993-1-8, 1.2.4 ,
5
får användas som förspända skruvar då åtdragningen utförs enligt referensgrupp 7 i EN 1993-1-8, 1.2.7 .
3.3.1.3

Nitar

(1) Materialegenskaper, dimensioner och toleranser hos stålnitar bör överensstämma med referensgrupp 6
5
i EN 1993-1-8, 1.2.6 .
3.3.1.4
(1)

Grundskruvar

Följande stålsorter för grundskruvar av stål får användas:
5

— Stålsorter enligt referensgrupp 1 i EN 1993-1-8, 1.2.1 ;
5

— Stålsorter enligt referensgrupp 4 i EN 1993-1-8, 1.2.4 ;
— Armeringsstång enligt EN 10080.
Den nominella sträckgränsen för grundskruvar bör inte överskrida 640 MPa.
3.3.1.5
(1)

Tillsatsmaterial vid svetsning

Allt tillsatsmaterial bör överensstämma med referensgrupp 5 enligt EN 1993-1-8, 1.2.5 5.

(2) Svetsmetallens egenskaper bör inte vara sämre än motsvarande värden för grundmaterialet som svetsas med avseende på:
— sträckgräns;
— brottgräns;
— brottförlängning;
— minsta slagseghetsvärde enligt Charpy V-prov för tillsatsmaterialet.

3.4

Kablar och andra dragpåkända bärverksdelar

För kablar och andra dragpåkända bärverksdelar se EN 1993-1-11.
ANM.

3.5
(1)

Lager
Lager bör överensstämma med EN 1337.

ANM.

3.6

Den nationella bilagan kan ange lämpliga kabeltyper för olika broar.

Den nationella bilagan kan ge vägledning om lämpliga lagertyper för broar.

Andra brokomponenter

(1) Övergångskonstruktioner barriärer, räcken och andra brokomponenter bör överensstämma med aktuella tekniska beskrivningar.

5

Nationell fotnot: Fel hänvisning i det engelska originalet från CEN har rättats.
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