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Förord
Detta dokument (EN 1991-1-4:2005/A1:2010) har utarbetats av den tekniska kommittén CEN/TC 250
"Structural Eurocodes". Sekretariatet hålls av BSI.
Denna Europastandard ska ges status som nationell standard, antingen genom publicering av en identisk
text eller genom ikraftsättning senast i april 2011. Motstridande nationella standarder ska upphävas senast i
mars 2010.
Det bör uppmärksammas att vissa beståndsdelar i denna Europastandard möjligen kan vara föremål för
patenträtter. CEN ska inte hållas ansvarig för att identifiera någon eller alla sådana patenträtter.
Enligt CEN/CENELECs interna bestämmelser ska följande länder fastställa denna Europastandard: Belgien,
Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Kroatien, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien,
Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.
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Sida 7
Nationell bilaga EN 1991-1-4 - lägg till följande:
“7.2.3(2)”
“7.2.3(4)”
“7.2.4(1)”
“7.2.4(3)”
“7.2.5(1)”
“7.2.5(3)”
“7.2.6(1)”
“7.2.6(3)”
“7.2.7”
“7.3(6)”
“7.9.2(2)”
“Tabell 7.14”

Sida 37
7.2.3 Plana tak
Stryk 7.2.3(2) och ersätt med:
“7.2.3(2) Taket bör indelas i zoner.
ANM. Zonerna kan definieras i den nationella bilagan.
Rekommenderade zoner anges i figur 7.6.”

Stryk 7.2.3(4) och (5) och ersätt med:
“7.2.3(4) Formfaktorer bör definieras för varje zon.
ANM. 1

Formfaktorer kan anges i den nationella bilagan. Rekommenderade värden anges i tabell 7.2

ANM. 2

Den resulterande formfaktorn mot bröstningen bör bestämmas med användande av 7.4.”

Sida 39
Table 7.2 – Stryk rubriken och ersätt med följande:
“Rekommenderade värden på formfaktorn för utvändig vindlast på plana tak.”
I ANM. 3

stryk “ska” och ersätt med “bör”.
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Redaktionell ANM. – Tabellen har nu flyttats till en ANM. och stilstorleken bör därför minskas till följd av
detta. Tabellen bör byta läge vid första revidering.
Lägg till följande nya ANM. 6:
“ANM. 6 För takfötter av mansardtyp med det horisontella måttet mindre än e/10, bör värdet som gäller för raka gavlar
användas. För definition av e se figur 7.6”

Sida 40
7.2.4 Pulpettak - stryk 7.2.4(1) och 7.2.4(3) och ersätt texten med följande:
“7.2.4(1) Taket, inklusive dess utkragande delar, bör indelas i zoner.
ANM.

Zonerna kan definieras i den nationella bilagan. Rekommenderade zoner ges i figur 7.7.

7.2.4(3) Formfaktorer bör anges för varje zon.
ANM.

Formfaktorerna kan anges i den nationella bilagan. Rekommenderade värden ges i tabell 7.3a och tabell 7.3b.”

Sida 42
Tabellerna 7.3a & 7.3b, ändra rubriken på båda tabellerna till:
“Rekommenderade värden på formfaktorn för utvändig vindlast på pulpettak.”
Redaktionell ANM. – Tabellerna har nu flyttats till en ANM. och stilstorleken bör justeras därefter. Tabellerna
bör byta läge vid den första revideringen.
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