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Europeiskt Förord
Detta dokument (EN 1991-1-3:2003/A1:2015) har utarbetats av den Tekniska Kommittén CEN/TC 250
“Structural Eurokods”. Sekretariat halls av BSI.
Denna Europastandard skall ges status som nationell standard, antingen genom publicering av en identisk
text eller genom ikraftsättning senast i September 2016. Motstridande nationella standarder skall upphävas
senast i September 2016.
Här påpekas möjligheten att något av innehållet i detta dokument kan vara föremål för patenträttigheter.
CEN [och/eller CENELEC] tar inget ansvar för att identifiera några eller alla sådana patenträttigheter.
Detta dokument har utarbetats under mandat givet till CEN av Europeiska Kommissionen och Europeiska
Frihandelssammanslutningen.
Enligt CEN/CENELECs interna bestämmelser ska följande länder fastställa denna Europastandard: Belgien,
Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz,
Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike.

3

This preview is downloaded from www.sis.se. Buy the entire standard via https://www.sis.se/std-8019288

SS-EN 1991-1-3/A1:2015 (Sv)

1

Ändringar i Förord

Ersätt 5:e stycket:
"Bilagorna A och B är normativa. Bilagorna C, D och E är informativa."
med följande:
"Bilaga A är normativ. Bilagorna B, C, D och E är informativa.".
I listan i slutet av sista avsnittet, "Nationell Bilaga till EN 1991-1-3", i tredje raden av uppräkningen av underavsnitt, precis efter "3.3(1)," lägg till "3.3(2)")
Nationell ANM. Fel i engelsk version lägg till "3.3(2)," ska vara ”3.3(3)”

I listan i slutet av avsnittet "Nationell Bilaga till EN 1991-1-3", i femte raden av uppräkningen av underavsnitt,
precis efter "5.2(8)", lägg till "5.3.1(1), Anmärkning till tabell 5.2, 5.3.2(2)".
Nationell ANM. Fel i engelsk version ”Anmärkning till tabell 5.2, 5.3.2(2)".ska vara ”Anmärkning till tabell 5.2, 5.3.2(3)".

I listan i slutet av avsnittet "Nationell Bilaga till EN 1991-1-3", i femte raden av uppräkningen av underavsnitt,
efter "5.3.4(3)", lägg till "5.3.4(4),"

2

Ändring i 1.2, Normativa referenser

Ta bort ANM och följande referens:
"
ANM.

Följande Europeiska standarder, som är publicerade eller under utarbetande, åberopas i normativa avsnitt

EN 1991-2

3

Eurokod 1: Laster på bärverk - Del 2: Trafiklast på broar".

Ändringar i 3.3, Exceptionella förhållanden

Stycke 3.3(2), ersätt:
"…….
b)

exceptionell dimensioneringssituation tillämpas med lastbilder enligt 5.2(3)P c) och bilaga B.

ANM: Se bilaga A fall B2."

med:
"…….
b)
ANM 1

exceptionell dimensioneringssituation tillämpas med lastbilder enligt 5.2(3)P c) och med lämpliga
lastbilder och formfaktorer för exceptionell snödrift.
Se bilaga A fall B2.

ANM 2 Den nationella bilagan kan definiera lastbilder för exceptionell snödrift, även med referens till den informativa
bilagan B om dess användning är tillåten (se även 5.3 och 6.2)."

4
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Stycke 3.3(3), ersätt:
"c)
exceptionell dimensioneringssituation bör tillämpas med lastbilder bestämda enligt 5.2(3)P c) och
bilaga B."
med
"
c)

exceptionell dimensioneringssituation bör tillämpas med lastbilder bestämda enligt 5.2(3)P c) och med
lämpliga lastbilder och formfaktorer för exceptionell snödrift.".

I slutet av stycke 3.3(3), lägg till:
"ANM 3 Den nationella bilagan kan definiera lastbilder för exceptionell snödrift, även med referens till den informativa
bilagan B om dess användning är tillåten (se även 5.3 och 6.2)."

4

Ändringar i 4.3, Hantering av exceptionell snölast på mark

ANM till stycke 4.3(1), ersätt:
"ANM.

Den nationella bilagan kan ange koefficienten Cesl. Det rekommenderade värdet för Cesl är 2,0 (se även 2(3))."

med:
"ANM. Den nationella bilagan kan ange koefficienten Cesl och platser för dess användning. Det rekommenderade värdet för Cesl är 2,0 (se även 2(3)).".

5

Ändringar i 5.2 Lastbilder

Stycke 5.2(2), ersätt:
"(2) Lastbilderna bör bestämmas enligt 5.3; och enligt bilaga B om så anges i avsnitt 3.3.
ANM. Den nationella bilagan kan ange om bilaga B får användas för takformer enligt 5.3.4, 5.3.6 and 6.2. Bilaga B
gäller vanligen för sådana platser där all snö smälter bort mellan de olika vädersystemen och där måttliga till höga vindhastigheter förekommer under de olika vädersystemen.”

med:
"(2) Lastbilderna bör bestämmas enligt 5.3 och lämpliga anvisningar, där exceptionell snödrift kan väntas
uppträda enligt 3.3.
ANM. Den nationella bilagan kan ange lastbilder för exceptionell snödrift eller användning av bilaga B för takutformningar beskrivna I 5.3.4, 5.3.6 och 6.2. Dessa är normalt tillämpliga för särskilda platser där all snö normalt smälter och
försvinner mellan enskilda vädersystem, och där måttliga till höga vindhastigheter uppträder i de olika vädersystemen."

Stycke 5.2(3)P, ersätt:
"c)

för exceptionell dimensioneringssituation där exceptionell snödrift är olyckslast och bilaga B gäller…"
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med:
"c)

för exceptionell dimensioneringssituation där exceptionell snödrift är olyckslast …".

Stycke 5.2(3)P, ersätt:
där:
är snölastens formfaktor (se kapitel 5.3 och bilaga B)….."

µi
med:
"där:

är snölastens formfaktor (se avsnitt 5.3)…..".

µi

6

Ändringar i 5.3.1, Allmänt

Stycke 5.3.1(1), ersätt:
"(1) Avsnitt 5.3 ger formfaktorer för snölast med eller utan påverkan av snödrift för alla typer av tak som omfattas av denna standard, med undantag för tak med exceptionell snödrift för vilken bilaga B får användas."
med:
"(1) Avsnitt 5.3 ger formfaktorer för snölast med eller utan påverkan av snödrift för alla typer av tak som omfattas av denna standard, med undantag för när exceptionell snödrift beaktas.
ANM: Där exceptionell snödrift kan väntas förekomma (se 3.3 och 5.2) kan den nationella bilagan ange lastbilder för
exceptionell snödrift eller användning av bilaga B."

I slutet av 5.3.1(3), ersätt “i figur 5.1.” med “i tabell 5.2.
I slutet av 5.3.1(3), lägg till följande tabell 5.2 och anmärkning:

"

ANM.

6

Tabell 5.2

Formfaktorer för snölast

Taklutning α

0° ≤ α ≤ 30°

30° < α < 60°

µ1(α )

µ1(0°) ≥ 0,8

µ1(0°)

µ2 (α )

0,8

0,8

µ3 (α )

0,8 + 0,8 α/30

(60° − α )
30°

(60° − α )
30°

1,6

α ≥ 60°
0,0
0,0

Den nationella bilagan kan ange värdet för μ1 (0°). Rekommenderat värde är μ1 (0°) = 0,8.".

--

