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SS-EN 1991-1-2/AC2:2013 (Sv)

Ändringar av EN 1991-1-2:2002/AC:2009:
1

Ändring av 1.6, "Beteckningar"

Sida 16, definition av "W", ta bort: "och W2".

2

Ändring av B.2, "Användningsvillkor"

Sida 31, stycke "(2)", ersätt uttryck "(B.1)":
"
D/W =

W2
wt

(B.1)

W2
w1

(B.1)

"
med:
"
D/W =
".

3

Ändring av B.4.2, "Vid påtvingad ventilation"

Sida 35, stycke "(2)", ersätt uttryck "(B.19)":
"
-0,00228 Ω

Tf = 1 200 ((Af ⋅ qf,d) / 17,5 - e

) + T0

(B.19)

"
med:
"
-0,00228 Ω

Tf = 1 200 (1 - e

) + T0

".

Ändringar av EN 1991-1-2:2002/AC:2012:
4

Ändring av "Nationell bilaga till EN 1991-1-2"

I andra stycket, ta bort följande rader:
“
— 3.3.1.1(1)”,
“

1

(B.19)
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— 3.3.1.2(2)”; och
“
— 3.3.2(1)”.
I andra stycket, lägg till “ANM. 1” efter “3.3.1.2(1)” på följande rad:
“
— 3.3.1.2(1)”.

5

Ändring av bilaga A
-3

I stycke (7), andra meningen i ANM, ersätt “tlim” med “tmax” enligt följande: “Om tmax ges av (0,2 ⋅ 10 ⋅ qt,d /
O), är branden ventilationskontrollerad”.

6

Ändring av B.4.1

I stycke (3), i tabellen till figur B.2, första raden och första kolumnen, ersätt “

LH =

heq
3

LL =

heq
3

⇒

” med “

⇒

”; samt, på tredje raden, ta bort den vertikala avgränsningslinjen mellan kolumn 1 och 2 och
lägg till ”och” mellan “heq<1,25 wt” och “vägg ovanför” enligt nedan:
“

LH =

heq
3

⇒

L1 = L2H +

2
heq

9

≅

heq

L1 ≅

2

heq
2
2

Lf = LL + L1

heq<1,25wt och vägg ovanför

heq 

 +L
L f = L2L +  LH −
3 


ingen vägg ovanför eller
heq>1,25wt

Figur B.2 — Flamstorlek, utan påtvingad ventilation.
I stycke (7), raden med uttryck (B.12), ersätt “eller” med “och” enligt följande:
“Lf = LL + heq /2

om en vägg finns ovanför och om heq ≤ 1,25 wt

(B.12)”.

2
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Anteckningar/Notes

