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stadga och beständighet samt deras funktionsduglighet då de utsätts för brand.
De innehåller ett antal parametrar där det enskilda landet får välja – s.k. nationellt valda parametrar (Nationally
Determined Parameter), NDP. Det innebär att ländernas föreskrivande myndigheter i sin författning anger vad
man väljer. För att underlätta användningen av Eurokoderna nationellt och ge den eftersträvade transparensen
för de internationellt verkande företagen, har man kommit överens om att de nationellt valda parametrarna ska
återges i en informativ bilaga till respektive nationellt implementerade Eurokod.
Föreliggande standard innehåller den informativa nationella bilagan NA, men där återges inte valen utan ges
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på adressen eurokoder@sis.se. Samma e-postadress kan användas för frågor om Eurokodernas tillämpning.
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Förord
Detta dokument SS-EN 1993-1-3, Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner Del 1-3 Kallformade
profiler och profilerad plåt, har utarbetats av den tekniska kommittén CEN/TC250 ”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 1993-1-3.
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.
År 1989 beslutade EG-kommissionen samt EGs och EFTAs medlemsländer, genom ett avtal1 mellan EGkommissionen och CEN, att överföra utarbetandet och publiceringen av Eurokoderna till CEN genom ett
antal mandat för att ge dem en framtida status som europastandard (EN). Detta sammanlänkar de facto
Eurokoderna med alla EG-direktiv och/eller kommissionsbeslut som berör europastandarder (t.ex EG-direktiv
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 väsentliga 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).
Vad gäller själva byggnadsverken har Eurokoderna en direkt anknytning till de tolkningsdokument2 som
hänvisas till i artikel 12 i CPD, trots att Eurokoderna är av annan natur än harmoniserade
produktstandarder3. 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
en nationell bilaga.a)
Den nationella bilagan får endast innehålla information om de parametrar 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.
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— värden som ska tillämpas där endast en beteckning anges i Eurokoden,
— data som är specifika för landet (geografiska, klimatologiska, mm), 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
Det är nödvändigt att de harmoniserade tekniska specifikationerna för byggprodukter och de tekniska
reglerna för byggande4 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.

Nationell bilaga för SS-EN 1993-1-3
Denna standard ger alternativa metoder, värden och rekommendationer i ett antal anmärkningar som visar
när nationella val får göras. Därför bör denna standard SS-EN 1993-1-3 innehålla en nationell bilaga som
omfattar alla nationellt fastlagda parametrar som ska användas för dimensionering av stålkonstruktioner i
Sverige.
Nationella val tillåts i SS-EN 1993-1-3 i:
— 2(3)P
— 2(5)
— 3.1(3) ANM 1 och ANM 2
— 3.2.4(1)
— 5.3(4)
— 8.3(5)
— 8.3(13), Tabell 8.1
— 8.3(13), Tabell 8.2
— 8.3(13), Tabell 8.3
— 8.3(13), Tabell 8.4
— 8.4(5)
— 8.5.1(4)
— 9(2)

4

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.

6
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— 10.1.1(1)
— 10.1.4.2(1)
— A.1(1), ANM 2
— A.1(1), ANM 3
— A.6.4(4)
— E(1)
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Allmänt
1.1

Omfattning

(1) EN 1993-1-3 innehåller dimensioneringskrav för kallformade plåtprofiler och profilerad plåt. Den gäller för
kallformade stålprodukter tillverkade av belagd eller obelagd varm- eller kallvalsad plåt eller band, som har
kallformats genom processer såsom rullformning eller kantpressning. Den får också användas för
dimensionering av profilerad stålplåt för samverkansbjälklag av stål och betong under byggtiden, se EN 1994.
Utförandet av stålbyggnadskonstruktioner av kallformade profiler och profilerad plåt behandlas i EN 1090.
ANM. Reglerna i denna del kompletterar reglerna i andra delar av EN 1993-1.

(2) Metoder ges också för dimensionering med hänsyn till skivverkan med användning av profilerad plåt
som bärande skiva.
(3) Denna del innehåller inte regler för bärande kallformade runda och rektangulära konstruktionsrör
levereade enligt EN 10219, för vilka i stället hänvisas till EN 1993-1-1 och EN 1993-1-8.
(4) EN 1993-1-3 anger metoder för konstruktionsberäkning och för dimensionering genom provning. Metoderna för konstruktionsberäkning gäller bara inom angivna intervall avseende materialegenskaper och
geometriska proportioner för vilka tillräcklig erfarenhet och provningsunderlag är tillgängliga. Dessa
begränsningar gäller inte för dimensionering genom provning.
(5)

EN 1993-1-3 omfattar inte lastförhållanden för provning av laster under montage och underhåll.

(6) Beräkningsreglerna i denna standard gäller bara om toleranserna för de kallformade profilerna
överensstämmer med EN 1090-2.

8
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1.2

Normativa hänvisningar

Denna Europastandard inkorporerar genom daterade eller odaterade hänvisningar bestämmelser från andra
nedan förtecknade publikationer. Dessa normativa hänvisningar anges på de platser i texten där
bestämmelserna ska tillämpas. För daterade hänvisningar gäller senare publicerade tillägg, ändringar eller
reviderade utgåvor vid användning av denna europastandard endast när de har inkorporerats i denna genom
tillägg, ändring eller reviderad utgåva. För odaterade hänvisningar gäller senaste utgåvan.
EN 1993 Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-1 to part 1-12
EN 10002 Metallic materials - Tensile testing: - Part 1: Method of test (at ambient temperature);
EN 10025-1 Hot-rolled products of structural steels - Part 1: General delivery conditions;
EN 10025-2 Hot-rolled products of structural steels
Part 2: Technical delivery conditions for non-alloy structural steels;
EN 10025-3 Hot-rolled products of structural steels – Part 3: Technical delivery conditions for normalized /
normalized rolled weldable fine grain structural steels;
EN 10025-4 Hot-rolled products of structural steels – Part 4: Technical delivery conditions for
thermomechanical rolled weldable fine grain structural steels;
EN 10025-5 Hot-rolled products of structural steels – Part 5: Technical delivery conditions for structural
steels with improved atmospheric corrosion resistance;
EN 10143 Continuously hot-dip metal coated steel sheet and strip – Tolerances on dimensions and shape;
EN 10149 Hot rolled flat products made of high yield strength steels for cold-forming:
Part 2: Delivery conditions for normalized/normalized rolled steels;
Part 3: Delivery conditions for thermomechanical rolled steels;
EN 10204 Metallic products. Types of inspection documents (includes amendment A 1:1995);
EN 10268 Cold-rolled flat products made of high yield strength micro-alloyed steels for cold forming –
General delivery conditions;
EN 10292 Continuously hot-dip coated strip and sheet of steels with higher yield strength for cold forming –
Technical delivery conditions;
EN 10326 Continuously hot-dip coated strip and sheet of structural steels – Technical delivery conditions;
EN 10327 Continuously hot-dip coated strip and sheet of low carbon steels for cold forming – Technical
delivery conditions;
EN-ISO 12944-2 Paints and vanishes. Corrosion protection of steel structures by protective paint systems.
Part 2: Classification of environments (ISO 12944-2:1998);
EN 1090-2 Execution of steel structures and aluminium structures Part 2: Technical requirements for steel
structures:
EN 1994 Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures;
EN ISO 1478 Tapping screws thread;
EN ISO 1479 Hexagon head tapping screws;
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EN ISO 2702 Heat-treated steel tapping screws – Mechanical properties;
EN ISO 7049 Cross recessed pan head tapping screws;
EN ISO 10684 Fasteners – hot deep galvanized coatings
ISO 4997 Cold reduced steel sheet of structural quality;
EN 508-1 Roofing products from metal sheet – Specification for self-supporting products of steel, aluminium
or stainless steel sheet – Part 1: Steel;
FEM 10.2.02 Federation Europeenne de la manutention, Secion X, Equipment et proceedes de stockage,
FEM 10.2.02, The design of static steel pallet racking, Racking design code, April 2001. Version 1.02.

1.3

Termer och definitioner

Förutom de i EN 1993-1-1 upptagna begreppen, gäller följande termer och definitioner:
1.3.1
utgångsmaterial
plan stålplåt ur vilken kallformade profiler och profilerad plåt framställs genom någon kallformningsmetod.
1.3.2
utgångsmaterialets sträckgräns
sträckgränsen för utgångsmaterialet bestämd genom dragprovning.
1.3.3
skivverkan
bärande verkningssätt vid belastning genom skjuvning i den profilerade plåtens plan.
1.3.4
plåtpanel
profilerad plåt med stora bockade kantavstyvningar, som genom sammankoppling med andra angränsande
plåtpaneler bildar en avstyvad skiva, vilken kan utgöra stöd för ett parallellt plan av profilerad plåt som
spänner vinkelrätt över plåtpanelerna.
1.3.5
elastisk stagning
partiell begränsning av sido- eller rotationsrörelsen, eller av vridningen eller välvningen för en profil eller tvärsnittsdel, vilket ökar dess bärförmåga vid knäckning på liknande sätt som ett fjädrande upplag, men till en
mindre del än ett stelt upplag.
1.3.6
relativ slankhet
dimensionslös slankhetparameter.
1.3.7
stagning
fullständig begränsning av sido- eller rotationsrörelsen, eller av vridningen eller välvningen för en profil eller
tvärsnittsdel, vilket ökar dess bärförmåga vid knäckning i samma grad som ett stelt upplag.
1.3.8
dimensionering med hänsyn till skivverkan
dimensioneringsmetod som tar hänsyn till bidraget från skivverkan i den profilerade plåten vid bestämning av
ett bärverks styvhet och bärförmåga.
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1.3.9
upplag
ställe där en profil kan överföra krafter eller moment till ett underlag, eller till en annan profil eller andra
bärande komponenter.
1.3.10
nominell tjocklek
förväntat genomsnittligt tjockleksvärde inklusive zinkskikt och/eller andra metalliska beläggningar efter valsning enligt stålleverantören (tnom mäts utan organiska beläggningar).
1.3.11
stålkärnans tjocklek
nominell tjocklek minus zinkskiktet och andra metalliska beläggningar (tcor).
1.3.12
dimensioneringsvärde för tjocklek
stålkärnans tjocklek använd vid konstruktionsberäkningar enligt 1.5.3(6) och 3.2.4.

1.4

Beteckningar

(1)

Förutom de i EN 1993-1-1 använda beteckningarna används här också följande:

fy

sträckgräns, generell beteckning för sträckgräns

fya

den förhöjda sträckgränsens medelvärde efter en kallformningsoperation5

fyb

utgångsmaterialetssträckgräns före en kallformningsoperation1

t

dimensioneringsvärde för stålkärnans tjocklek före kallformning, exklusive metalliska och organiska
beläggningar

tnom nominell plåttjocklek efter kallformning inklusive zinkskikt och andra metalliska beläggningar förutom
organiska beläggningar
tcor den nominella tjockleken minus zinkskikt och andra metalliska beläggningar
K

fjäderkonstant vid utböjning

C

fjäderkonstant vid rotation

(2)

Ytterligare beteckningar definieras i texten där de först uppträder.

(3)

En beteckning kan ha flera betydelser.

1.5

Terminologi och beteckningssätt för måttangivelser

1.5.1

Tvärsnittsform

(1) Kallformade profiler och profilerad plåt har inom de tillåtna toleranserna en konstant nominell tjocklek
över hela sin längd och får antingen ha ett konstant tvärsnitt eller ett avsmalnande tvärsnitt längs längdaxeln.
(2) Tvärsnitten för kallformade profiler och profilerad plåt består huvudsakligen av ett antal plana
tvärsnittsdelar med mellanliggande krökta tvärsnittsdelar.
(3)

5

Typiska tvärsnittsformer för kallformade profiler visas i figur 1.1.

Nationell fotnot: Förtydligande av den engelska texten.

11

Provläsningsexemplar / Preview

SS-EN 1993-1-3: 2006 (Sv)

ANM.

Beräkningsmetoderna i EN 1993-1-3 täcker inte alla fall som visas i figurerna 1.1-1.2.

a) Öppna enkla tvärsnitt

b) Öppna sammansatta tvärsnitt

c) Slutna sammansatta tvärsnitt
Figur 1.1 – Typiska tvärsnittsformer för kallformade profiler
(4)

Exempel på tvärsnittsformer för kallformade profiler och profilerad plåt visas i figur 1.2.

ANM. Alla regler i EN 1993-1-3 är relaterade till huvudaxelns egenskaper, som definieras av huvudaxlarna y-y och z-z
för symmetriska tvärsnitt samt av u-u och v-v för osymmetriska tvärsnitt, som t.ex vinkel- och Z-profiler. I några fall
används böjningsaxeln för anslutna konstruktionsdelar vare sig tvärsnittet är symmetriskt eller ej.
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a) Tryckta och dragna profiler

b) Balkar och andra profiler utsatta för böjning

c) Profilerad plåt och plåtpaneler
Figur 1.2 – Exempel på kallformade profiler och profilerad plåt
(5) Tvärsnitt för kallformade profiler och plåt får antingen vara oavstyvade eller innehålla längsgående
avstyvningar i liv eller fläns, eller i båda.

1.5.2
(1)

Utformning av avstyvningar

Typiska former på avstyvningar för kallformade profiler och plåt visas i figur 1.3.
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a) Veck

b) Skarpa och runda rillor

c) Skruvad vinkelavstyvning

Figur 1.3 – Typiska former på avstyvningar för kallformade profiler och profilerad plåt
(2)

Längsgående flänsavstyvningar får utföras antingen som kantavstyvningar eller som inre avstyvningar.

(3)

Typiska kantavstyvningar visas i figur 1.4.

a) Enkla kantveck

b) Dubbla kantveck

Figur 1.4 – Typiska kantavstyvningar
Typiska inre längsgående avstyvningar visas i figur 1.5.

a) Inre flänsavstyvningar

b) Inre livavstyvningar

Figur 1.5 – Typiska längsgående inre avstyvningar
1.5.3

Tvärsnittsmått

(1) Totalmåtten för kallformade profiler och profilerad plåt, såsom total bredd b, total höjd h, inre
bockningsradie r och andra yttermått, vilka anges med symboler utan index, t ex a, c eller d, mäts, om inte
annat bestäms, till materialets yta, se figur 1.6.
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Figur 1.6 – Måttangivelser för typiskt tvärsnitt
(2) Om inte annat anges så mäts tvärsnittsdimensionerna för kallformade profiler och profilerad plåt, vilka
anges med indexerade symboler, t.ex bd, hw eller sw, antingen till materialets mittlinje eller till hörnets mittpunkt.
(3) Då tvärsnittsdelarna lutar, som t.ex balklivet i en trapetsprofilerad plåt, mäts kanthöjden s parallellt med
lutningen. Lutningen utgör en rak linje mellan skärningspunkterna för fläns och liv.
(4)

Den utsträckta livhöjden mäts längs dess mittlinje, inklusive eventuella livavstyvningar.

(5)

Den utsträckta flänsbredden mäts längs dess mittlinje, inklusive inre avstyvningar.

(6) Tjockleken t är ett dimensioneringsvärde på ståltjockleken (stålkärnans tjocklek minus eventuell
tolerans specificerad i avsnitt 3.2.4), om inte annat sägs.
1.5.4
(1)

Principer för tvärsnittsdelarnas axlar

De vanligtvis använda principerna för tvärsnittsdelarnas axlar anges i del 1-1 i EN 1993, se figur 1.7.
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Figur 1.7 – Axelbeteckningar
(2)

För profilerad plåt och plåtpaneler används följande axelbeteckningar:

— y-y

axel parallell med plåtens plan;

— z-z

axel vinkelrät mot plåtens plan.
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