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1 Ändring i 1.4
Ändra definitionen för "bw" till: "fritt avstånd mellan svetsar för svetsade profiler eller mellan kälradie för valsade profiler”.

2 Ändring i 2.3
Stycke '(2)', ersätt "om villkoret i 3.1 uppfylls" med: "om villkoret i 2.2(5) uppfylls".

3 Ändring i 2.6
Stycke '(1)', 'ANM.', ta bort: "plate".
Svensk ANM. Ovanstående ändring är inte relevant för den svenska översättningen av EN 1993-1-5.

4 Ändringar i 3.2.1
s

I avsnittets titel, ersätt "Medverkande bredd" med: " Medverkande bredd".
s

Stycke '(1)', i sista meningen, ersätt "Denna medverkande bredd får" med: " Denna medverkande bredd får".

5 Ändring i 3.2.2
s

Stycke '(1)', 'Figur 3.3', ersätt "med flänsens medverkande bredd" med: "med flänsens medverkande bredd".

6 Ändringar till 3.2.3
Stycke '(1)', ekvation '(3.2)', ersätt "ast,l" med: "ast,1".
Avsnitt '(1)', ekvation '(3.2)', beskrivning av "ast,1”, ersätt "avstyvningarnas bruttotvärsnittsarea jämnt utbredd
över längden se" med: "bruttotvärsnittsarean för de belastade avstyvningarna genom längden se".
Stycke '(1)', ekvation '(3.2)', beskrivning av "ast,1”, ersätt " Denna kan, på säkra sidan, sättas lika med avstyvningarnas area dividerad med centrumavståndet sst" med: " Denna kan, på säkra sidan, sättas lika med
arean för en avstyvning jämnt utbredd över längden sst;".
Stycke '(1)', ekvation '(3.2)', lägg till under 'där:':
"
se

är den belastade längden;

sst

är avstyvningarnas centrumavstånd;

".

7 Ändring i 4.2
p

Stycke '(1)', ersätt " med den effektiva arean" med: " med den effektiva arean".

8 Ändring i 4.3
Stycke '(6)', listpost 'b)', ta bort: ”(i stället för fyw)".
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9 Ändringar i 4.4
Stycke '(2)', ekvation '(4.2)', ersätt " λ p ≤ 0,673 " med: " λ p ≤ 0 ,5 + 0.085 − 0.055 ψ ".
Stycke '(2)', ekvation '(4.2)', ersätt " λ p > 0,673 " med: " λ p > 0 ,5 + 0.085 − 0.055 ψ ".
Stycke '(2)', ekvation '(4.2)', ta bort: ", där (3 + ψ ) ≥ 0 ".
'Tabell 4.1', andra raden nedifrån, ersätt "-1 > ψ > -3" med: "-1 > ψ ≥ -3".

10 Ändringar i 4.5.1
Stycke '(2)', sista raden, ersätt " ρ " med: " ρ c ".
Svensk ANM. Ovanstående ändring är redan införd i den svenska versionen av EN 1993-1-5. Ta bort den
nationella fotnoten.
p

p

Stycke '(3)', ersätt "de effektiva tvärsnittsareorna" med: " den effektiva tvärsnittsarean ".

11 Ändring i 4.5.3
Stycke '(3)', 'ANM.', ersätt "bs11" med: " bs ,1 ".
Svensk ANM.

Ovanstående ändring är redan införd i den svenska versionen av EN 1993-1-5.

12 Ändringar i 4.6
Stycke '(1)', ersätt "för enaxlig böjning" med: " för tryck och enaxlig böjning".
Stycke '(1)', 'ANM.', ersätt "eyN" med: "ey,N".
Stycke '(1)', 'ANM.', ersätt "ezN" med: "ez,N".

13 Ändringar i 5.3
Stycke '(3)', första raden, ersätt "Slankhetsparametern" med: "Den modifierade slankheten".
Stycke '(3)', 'ANM. 2', ersätt "Slankhetsparametern" med: "Den modifierade slankheten".
Stycke '(5)', ersätt "Slankhetsparametern" med: "Den modifierade slankheten”, och ”den största slankhetsparametern” med ”den största modifierade slankheten”

14 Ändringar i 6.5
Stycke '(3)', ersätt "ekvation (6.11), (6.12) och (6.13)" med: "ekvation (6.11) och (6.12)".
Stycke '(3)', ekvation '(6.13)', före 'le = .....(6.13)', lägg till: "där".

15 Ändring i 6.6
Stycke '(1)', ersätt hänvisningen till "6.2" med: "6.2(1)" och ta bort den nationella fotnoten.
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16 Ändring i 7.1
Stycke '(1)', efter ekvationen för ' η3 ', lägg till: "för

Vbw,Rd se uttryck (5.2).” och ta bort den nationella fotno-

ten.

17 Ändring i 9.2.4
‘Figur 9.4’, ersätt "

" med: " ≤

hs
".
4

18 Ändringar i 10
Stycke ‘(3)’, ersätt "Plåtens slankhet" med: "Plåtens modifierade slankhet".
Stycke ‘(5)’, listpost ‘a)’, ersätt "slankheten" med: "plåtens modifierade slankhet".
Stycke ‘(5)’, listpost ‘a)’, ersätt hänvisningen till "5.2(1)" med: "5.3(1)".
Stycke ‘(6)’, under ekvation ‘(10.6)’, ersätt " τ cr ,τ " med: " τ cr ".
Stycke ‘(6)’, under ekvation ‘(10.6)’, ersätt " τ τ ,Ed " med: " τ Ed ".

19 Ändringar i A.1
Stycke ‘(2)’, ‘ANM. 3’, ersätt "bredden b i" med: "bredden b i".
Svensk ANM.

Ovanstående ändring är redan införd i den svenska versionen av EN 1993-1-5.

Stycke ‘(2)’, under ekvation ‘(A.2)’, ersätt " δ =

Stycke

‘(2)’,

under

ekvation

‘(A.2)’,

A
ΣAsl
" med: " δ = sl ".
Ap
Ap

under

"där:", =
ersätt "

bt 3
bt 3
"
=
12(1 − υ 2 ) 10,92

med:

bt 3
bt 3
".
=
12(1 − ν 2 ) 10,92
Stycke ‘(2)’, under ekvation ‘(A.2)’, under "där:", ersätt " ΣAsl " med: " Asl ".
Stycke ‘(2)’, ‘Figur A.1’, ersätt i texten ovan till höger "avstyvningar" med: "avstyvning".
Stycke ‘(2)’, ‘Figur A.1’, ersätt i texten ovan till höger "columns" med: "column".
Svensk ANM.

Ovanstående ändring är inte relevant för den svenska översättningen av EN 1993-1-5.

Stycke ‘(2)’, ‘Figur A.1’, ersätt I figuren "bs1,1" med: " bs ,1 ".
Svensk ANM. Ovanstående ändring är redan införd i den svenska versionen av EN 1993-1-5.
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