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Nationaal voorwoord van EN 1991-1-4:2005
1. De norm NBN EN 1991-1-4:2005 « Eurocode 1: Belastingen op constructies Deel 1-4: Algemene belastingen - Windbelasting » (+AC:2010) omvat de
nationale bijlage NBN EN 1991-1-4 ANB:2010 met een normatief karakter in
België. Hij vervangt vanaf de datum van de publicatie in het Belgisch Staatsblad
van de bekrachtiging van de norm NBN EN 1991-1-4 ANB:2010 de volgende
normen:
•

NBN B 03-002-1:1988 «Windbelasting op bouwwerken – Algemeen, Winddruk
op een wand en gezamenlijke windeffecten op bouwwerken (met 2 errata
inbegrepen)»;

•

NBN B 03-002-2:1988 « Windbelasting op bouwwerken – Dynamische
windeffecten op buigzame bouwwerken (met 2 errata)»;

•

NBN ENV 1991-2-4:2002 « Eurocode 1 – Grondslag voor ontwerp en
belasting op draagsystemen - Deel 2-4: Belasting op draagsystemen –
Windbelasting samen met Belgische toepassingsrichtlijn (gehomologeerde
versie + NAD)»

2. De Europese normen (EN) waarnaar de tekst van deze norm met hun Engelse

titel verwijst, dragen in België de volgende Nederlandstalige titels :
Vermelde norm met Engelse titel

Nederlandstalige titel (NBN)

EN 1990 Eurocode: Basis of structural
design

NBN EN 1990 Grondslagen van het
constructief ontwerp

EN 1991-1-3 Eurocode 1: Actions on
structures: Part 1-3: Snow loads

NBN EN 1991-1-3 Eurocode 1 : Belastingen op
constructies - Deel 1-3: Algemene belastingen Sneeuwbelasting (+ AC:2009)

EN 1991-1-6 Eurocode 1: Actions on
structures: Part 1-6: Actions during
execution

NBN EN 1991-1-6 Eurocode 1: Belastingen op
constructies - Deel 1-6: Algemene belastingen Belastingen tijdens uitvoering (+ AC:2008)

EN 1991-2 Eurocode 1: Actions on
structures: Part 2: Traffic loads on
bridges

NBN EN 1991-2 Eurocode 1: Belastingen op
constructies - Deel 2: Verkeersbelasting op
bruggen (+ AC:2010)

EN 1993-3-1 Eurocode 3: Design of
steel structures : Part 3.1: Masts and
towers

NBN EN 1993-3-1 Eurocode 3 - Ontwerp en
berekening van staalconstructies - Deel 3-1:
Torens, masten en schoorstenen - Torens en
masten

1

©2020 NBN. All rights reserved - PREVIEW 14 eerste pagina’s

©2020 NBN. All rights reserved - PREVIEW 14 eerste pagina’s

EUROPESE NORM

EN 1991-1-4

EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE

april 2005

ICS 91.010.30

Vervangt ENV 1991-2-4:1995
Nederlandstalige versie

Eurocode 1: Belasting op constructies - Deel 1-4 : Algemene belastingen –
Windbelasting
Eurocode 1: Einwirkungen auf
Tragwerke – Teil 1-4: Allgemeine
Einwirkungen – Windlasten

Eurocode 1: Actions on structures
– Part 1-4: General actions –
Wind actions

Eurocode 1: Actions sur les
structures – Partie 1-4: Actions
générales – Actions du vent

Deze norm is de Nederlandstalige versie van de Europese norm EN 1991-1-4:2005. Hij is uitgegeven onder
verantwoordelijkheid van het NBN. Hij heeft dezelfde status als de officiële versies.
Deze Europese norm is door de CEN aangenomen op 4 juni 2004. De CEN-leden zijn verplicht zich te
houden aan het huishoudelijk reglement van de CEN/CENELEC, waarin is vastgelegd onder welke
voorwaarden aan deze Europese norm, zonder veranderingen, de status van nationale norm moet worden
gegeven.
Bijgewerkte lijsten van en bibliografische gegevens betreffende zulke nationale normen kunnen op aanvraag
worden verkregen bij het centrale secretariaat en bij elk CEN-lid.
Deze Europese norm bestaat in drie officiële versies (Duits, Engels en Frans). Een versie in een andere taal,
die onder verantwoordelijkheid van een CEN-lid in zijn landstaal is gemaakt en die is aangemeld bij het
centrale secretariaat, heeft dezelfde status als de officiële versies.
Leden van de CEN zijn de nationale normalisatie-organisaties van België, Cyprus, Denemarken, Duitsland,
Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg,
Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het
Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

CEN
Europese Commissie voor Normalisatie
Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Centraal secretariaat: Rue de Stassart 36, B-1050 Brussel

© 2005 Auteursrechten voorbehouden aan de CEN-leden.

Ref. nr. EN 1991-1-4:2005 nl

©2020 NBN. All rights reserved - PREVIEW 14 eerste pagina’s

NBN EN 1991-1-4:2005 (NL)

Inhoud
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Algemeen ....................................................................................................................................... 10
Onderwerp en toepassingsgebied .................................................................................................. 10
Normatieve referenties .................................................................................................................... 11
Aannames ....................................................................................................................................... 11
Onderscheid tussen beginselen en toepassingsregels................................................................... 11
Ontwerp gesteund door proeven en metingen................................................................................ 11
Definities .......................................................................................................................................... 11
Symbolen ........................................................................................................................................ 12

2

Ontwerpsituaties ........................................................................................................................... 17

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Modellering van windbelastingen................................................................................................ 18
Aard ................................................................................................................................................. 18
Weergave van windbelastingen ...................................................................................................... 18
Classificatie van windbelastingen ................................................................................................... 18
Karakteristieke waarden .................................................................................................................. 18
Modellen .......................................................................................................................................... 18

4
4.1
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.4
4.5

Windsnelheid en stuwdruk ........................................................................................................... 19
Basis voor berekening ..................................................................................................................... 19
Basiswaarden .................................................................................................................................. 19
Gemiddelde wind............................................................................................................................. 20
Variatie met hoogte ......................................................................................................................... 20
Terreinruwheid ................................................................................................................................ 20
Terreinorografie ............................................................................................................................... 22
Grote en beduidend hogere naburige bouwwerken ........................................................................ 22
Bebouwingsdichtheid ...................................................................................................................... 23
Windturbulentie ............................................................................................................................... 23
Extreme stuwdruk............................................................................................................................ 23

5
5.1
5.2
5.3

Windbelastingen............................................................................................................................ 24
Algemeen ........................................................................................................................................ 24
Winddruk op de buitenzijde en binnenwanden ............................................................................... 25
Windkrachten .................................................................................................................................. 26

6
6.1
6.2
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3

Bouwwerkfactor cscd ................................................................................................................... 28
Algemeen ........................................................................................................................................ 28
Bepaling van cscd ............................................................................................................................ 28
Gedetailleerde procedure ................................................................................................................ 28
Bouwwerkfactor cscd........................................................................................................................ 28
Beoordelingen van de bruikbaarheid .............................................................................................. 30
Zogeffecten ..................................................................................................................................... 30

7
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.2.6
7.2.7
7.2.8

Druk- en krachtcoëfficiënten........................................................................................................ 30
Algemeen ........................................................................................................................................ 30
Keuze van aerodynamische coëfficiënten ...................................................................................... 30
Asymmetrische en tegenwerkende drukken en krachten ............................................................... 31
Effecten door ijs en sneeuw ............................................................................................................ 32
Drukcoëfficiënten voor gebouwen ................................................................................................... 32
Algemeen ........................................................................................................................................ 32
Verticale gevels van gebouwen met rechthoekige plattegrond ...................................................... 33
Platte daken .................................................................................................................................... 36
Lessenaardaken ..............................................................................................................................37
Zadeldaken...................................................................................................................................... 39
Schilddaken ..................................................................................................................................... 42
Geschakelde daken ........................................................................................................................ 43
Gekromde daken en koepels .......................................................................................................... 44

2

©2020 NBN. All rights reserved - PREVIEW 14 eerste pagina’s

NBN EN 1991-1-4:2005 (NL)

7.2.9
7.2.10
7.3
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.9.1
7.9.2
7.9.3
7.10
7.11
7.12
7.13

Inwendige druk ................................................................................................................................ 46
Druk op buitengevels of daken met meer dan één laag ................................................................. 48
Open overkappingen ....................................................................................................................... 49
Vrijstaande wanden, borstweringen, schermen en (reclame)borden ............................................. 55
Vrijstaande wanden en borstweringen ............................................................................................ 55
Beschuttingsfactoren voor wanden en schermen ........................................................................... 56
(Reclame)borden............................................................................................................................. 57
Wrijvingscoëfficiënten ..................................................................................................................... 58
Constructie-elementen met rechthoekige doorsnede ..................................................................... 59
Constructie-elementen met scherphoekige doorsneden ................................................................ 61
Constructie-elementen met regelmatige veelhoekige doorsnede................................................... 61
Cirkelvormige cilinders .................................................................................................................... 63
Uitwendige drukcoëfficiënten .......................................................................................................... 63
Krachtcoëfficiënten .......................................................................................................................... 64
Krachtcoëfficiënten voor verticale cilinders in een rij ...................................................................... 66
Bollen .............................................................................................................................................. 67
Vakwerkconstructies en steigers..................................................................................................... 69
Vlaggen ........................................................................................................................................... 72
Effectieve slankheid λ en eindeffectfactor ψλ .................................................................................. 72

8
8.1
8.2
8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.4
8.4.1
8.4.2

Windbelastingen op bruggen....................................................................................................... 74
Algemeen ........................................................................................................................................ 74
Keuze van de procedure voor responsieberekening ...................................................................... 77
Krachtcoëfficiënten .......................................................................................................................... 77
Krachtcoëfficiënten in de x-richting – algemene methode .............................................................. 77
Krachtcoëfficiënten in de x-richting – vereenvoudigde methode .................................................... 80
Windkrachten op brugdekken in de z-richting ................................................................................. 81
Windkrachten op brugdekken in de y-richting ................................................................................. 82
Brugpijlers ....................................................................................................................................... 83
Windrichtingen en ontwerpsituatie .................................................................................................. 83
Windeffecten op pijlers .................................................................................................................... 83

Bijlage A (informatief) Terreineffecten ........................................................................................................ 84
A.1
Illustraties van de oppervlakteruwheid voor elke terreincategorie .................................................. 84
A.2
Ruwheidsovergang tussen terreincategorieën 0, I, II, III en IV ....................................................... 85
A.3
Numerieke berekening van orografiefactoren ................................................................................. 85
A.4
Nabijgelegen bouwwerken .............................................................................................................. 90
c)
Verplaatsingshoogte ....................................................................................................................... 91
Bijlage B (informatief) Procedure 1 voor bepaling van de bouwwerkfactor cscd.................................... 92
B.1
Windturbulentie ............................................................................................................................... 92
B.2
Bouwwerkfactor ............................................................................................................................... 93
B.3
Aantal belastingen voor dynamische respons ................................................................................ 94
B.4
Vervormingen en versnellingen voor bruikbaarheidsbeoordeling van een verticale
constructie ....................................................................................................................................... 95
Bijlage C (informatief) Procedure 2 voor bepaling van de bouwwerkfactor cscd.................................... 97
C.1
Windturbulentie ............................................................................................................................... 97
C.2
Bouwwerkfactor ............................................................................................................................... 97
C.3
Aantal belastingen voor dynamische respons ................................................................................ 98
C.4
Vervormingen en versnellingen voor bruikbaarheidsbeoordeling ................................................... 98
Bijlage D (informatief) cscd -waarden voor verschillende constructietypen .........................................100
Bijlagen E (informatief) Wervelvorming en aero-elastische instabiliteiten ...........................................104
E.1
Wervelvorming ..............................................................................................................................104
E.1.1
Algemeen ......................................................................................................................................104
E.1.2
Criteria voor wervelvorming ..........................................................................................................104
E.1.3
Basisparameters voor wervelvorming ...........................................................................................104
E.1.4
Wervelvormingsbelasting ..............................................................................................................107
E.1.5
Berekening van de amplitude loodrecht op de wind .....................................................................108
E.1.6
Maatregelen tegen door wervelvorming opgewekte trillingen .......................................................117
E.2
Galloping .......................................................................................................................................118
3

©2020 NBN. All rights reserved - PREVIEW 14 eerste pagina’s

NBN EN 1991-1-4:2005 (NL)

E.2.1
E.2.2
E.2.3
E.3
E.4
E.4.1
E.4.2
E.4.3

Algemeen ......................................................................................................................................118
Beginwindsnelheid ........................................................................................................................118
Klassieke galloping van gekoppelde cilinders...............................................................................119
Interferentiegalloping van twee of meer vrijstaande cilinders .......................................................121
Divergentie en flutter .....................................................................................................................121
Algemeen ......................................................................................................................................121
Criteria voor plaatvormige constructies .........................................................................................122
Divergentiesnelheid .......................................................................................................................122

Bijlage F (informatief) Dynamische eigenschappen van constructies ..................................................124
F.1
Algemeen ......................................................................................................................................124
F.2
Fundamentele of eigenfrequentie .................................................................................................124
F.3
Fundamentele trillingsvorm ...........................................................................................................129
F.4
Equivalente massa ........................................................................................................................130
F.5
Logaritmisch decrement van demping ..........................................................................................131

4

©2020 NBN. All rights reserved - PREVIEW 14 eerste pagina’s

NBN EN 1991-1-4:2005 (NL)

Voorwoord
Dit document (EN 1991-1-4:2004) is opgesteld door Technische Commissie CEN/TC 250 "Structural
Eurocodes", waarvan BSI het secretariaat voert.
Aan deze Europese norm moet uiterlijk in oktober 2005 de status van een nationale norm worden gegeven,
door publicatie van een identieke tekst of door bekrachtiging en strijdige nationale normen moeten uiterlijk in
maart 2010 worden ingetrokken.
Dit document vervangt ENV 1991-2-4:1995.
CEN/TC 250 is verantwoordelijk voor alle constructieve Eurocodes.
Bijlagen A, B, C, D, E en F zijn informatief.
Volgens het huishoudelijk reglement van de CEN/CENELEC zijn de nationale normalisatie-instellingen van
de volgende landen verplicht deze Europese norm in te voeren: België, Denemarken, Duitsland, Finland,
Frankrijk, Griekenland, Ierland, IJsland, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk,
Portugal, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.
Achtergrond van het Eurocodeprogramma
In 1975 besloot de Commissie van de Europese Gemeenschap, op grond van artikel 95 van het Verdrag
(van Rome), tot een actieprogramma op het gebied van de bouw. Het doel van het programma was het
wegwerken van technische handelsbelemmeringen en het harmoniseren van technische voorschriften.
In dit actieprogramma nam de Commissie het initiatief een reeks van geharmoniseerde technische
voorschriften voor het ontwerp en de berekening van bouwwerken op te stellen die, in eerste instantie, dienst
zouden doen als alternatief voor de vigerende nationale voorschriften in de lidstaten en, uiteindelijk, deze
zouden vervangen.
Gedurende vijftien jaar heeft de Commissie met de hulp van een stuurgroep, bestaande uit
vertegenwoordigers van de lidstaten, de ontwikkeling van het Eurocodeprogramma gestuurd, dat in de
jaren ’80 leidde tot de eerste generatie Europese codes.
In 1989 besloten de Commissie en de lidstaten van de EU en EVA, op basis van een overeenkomst 1)
tussen de Commissie en CEN, de opstelling en de publicatie van de Eurocodes met een reeks mandaten
aan CEN over te dragen, teneinde de Eurocodes in de toekomst de status van Europese norm te
verschaffen (EN). Dit verbindt de Eurocodes de facto met alle bepalingen van de Richtlijnen van de Raad
en/of de besluiten van de Commissie die over Europese normen gaan (bijvoorbeeld de Richtlijn van de Raad
89/106/EEG inzake voor de bouw bestemde producten – RBP of BPR * – en de Richtlijnen van de Raad
93/37/EEG, 92/50/EEG en 89/440/EEG inzake overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken en voor
dienstverlening en de gelijkwaardige Richtlijnen van EVA, uitgevaardigd met het oog op het creëren van de
interne markt).
Het programma van de constructieve Eurocodes omvat de volgende normen, in het algemeen bestaande uit
verschillende delen:
EN 1990

Eurocode:

Grondslagen voor het ontwerp

EN 1991

Eurocode 1:

Belastingen op constructies

1) Akkoord tussen de Commissie van de Europese Gemeenschap en het Europees Normalisatiecomité (CEN)
betreffende het werk aan de Eurocodes voor het ontwerp en de berekening van gebouwen en civieltechnische
werken (BC/CEN/03/89).
*

Nationale voetnoot: In Nederland RBP (Richtlijn Bouwproducten), in België BPR (Bouwproductenrichtlijn). De
Engelse afkorting hiervoor is CPD.
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EN 1992

Eurocode 2:

Ontwerp en berekening van betonconstructies

EN 1993

Eurocode 3:

Ontwerp en berekening van staalconstructies

EN 1994

Eurocode 4:

Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies

EN 1995

Eurocode 5:

Ontwerp en berekening van houtconstructies

EN 1996

Eurocode 6:

Ontwerp en berekening van constructies met metselwerk

EN 1997

Eurocode 7:

Geotechnisch ontwerp

EN 1998

Eurocode 8:

Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies

EN 1999

Eurocode 9:

Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies

Eurocode-normen erkennen de verantwoordelijkheid van de regelgevende (overheids)instanties in elke
lidstaat en waarborgen hun recht om waarden te bepalen in verband met op nationaal niveau
gereglementeerde veiligheidsaangelegenheden, daar waar deze waarden van lidstaat tot lidstaat blijven
verschillen.
Status en toepassingsgebied van de Eurocodes
De Lidstaten van de EU en EVA erkennen dat de Eurocodes in de hoedanigheid van verwijzingsdocumenten
dienen:
— als middel om aan te tonen dat gebouwen en civieltechnische werken voldoen aan de fundamentele
eisen van de Richtlijn van de Raad 89/106/EEG, in het bijzonder aan de fundamentele eis N°1 –
Mechanische weerstand en stabiliteit – en de fundamentele eis N°2 – Veiligheid in geval van brand;
— als basis voor het opstellen van contracten voor bouwwerken en de daarbij behorende
ingenieursdiensten;
— als kader voor het opstellen van geharmoniseerde technische voorschriften voor bouwproducten (EN’s en
ETA’s).
De Eurocodes hebben, voor zover zij betrekking hebben op de bouwwerken zelf, een directe relatie met de
basisdocumenten 2), waarnaar verwezen is in Artikel 12 van de RBP (BPR), alhoewel zij naar hun aard
verschillend zijn van de geharmoniseerde productnormen 3). Daarom dienen Technische Commissies van
CEN en/of werkgroepen van EOTA werkend aan productnormen, technische aspecten die voortkomen uit
het werk aan de Eurocodes voldoende in beschouwing te nemen, om te komen tot volledige overeenkomst
van deze technische voorschriften met de Eurocodes.
De Eurocodenormen voorzien in gewone constructieve ontwerp- en berekeningsregels voor dagelijks
gebruik, voor het ontwerp en de berekening van gehele constructies en samenstellende delen, van zowel

2) Volgens Art. 3.3 van de RBP (BPR) moeten de fundamentele eisen (FE’s) concreet worden vertolkt in
basisdocumenten, teneinde de noodzakelijke verbanden te leggen tussen de fundamentele eisen en de mandaten
voor de geharmoniseerde EN’s en ETAG’s/ETA’s.
3) Volgens Art. 12 van de RBP (BPR) moeten de basisdocumenten:
a) de fundamentele eisen concreet vertolken door terminologie en technische grondslagen te harmoniseren en
klassen of niveaus aan te geven voor elke eis waar nodig;
b) methoden aangeven om deze klassen of niveaus van eisen te correleren met de technische voorschriften,
bijvoorbeeld berekenings- en beproevingsmethoden, technische regels voor uitvoerings-/bouwplannen enz.;
c) als verwijzing dienen voor het opstellen van geharmoniseerde normen en richtlijnen voor Europese technische
goedkeuringen.
De Eurocodes spelen de facto een vergelijkbare rol op het gebied van FE 1 en een deel van FE 2.
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traditionele als innovatieve aard. Ongewone constructies of ontwerpomstandigheden zijn niet specifiek
opgenomen en in deze gevallen zal van de constructief ontwerper aanvullend vakkundig onderzoek worden
gevergd.
Nationale normen als implementatie van de Eurocodes
De nationale normen als implementatie van de Eurocodes zullen de volledige tekst omvatten van de
Eurocode (met inbegrip van alle bijlagen), zoals gepubliceerd door CEN. Deze tekst mag worden
voorafgegaan door een nationaal titelblad en een nationaal voorwoord en mag worden gevolgd door een
nationale bijlage.
De nationale bijlage mag alleen informatie bevatten over de parameters die in de Eurocode opengelaten zijn
voor nationale keuze, aangeduid als Nationaal Bepaalde Parameters (NBP), en die van toepassing zijn op
het ontwerp en de berekening van te realiseren gebouwen en civieltechnische werken in het desbetreffende
land, te weten:
— waarden en/of klassen waarvoor alternatieven gegeven worden in de Eurocode;
— te gebruiken waarden waarvoor alleen een symbool gegeven wordt in de Eurocode;
— specifieke gegevens van een land (geografische, klimatologische enz.), bijvoorbeeld een sneeuwkaart;
— de te volgen methode, ingeval alternatieve werkwijzen in de Eurocode zijn gegeven.
Zij mag ook bevatten:
— uitspraken over het gebruik van informatieve bijlagen;
— verwijzingen naar niet-tegenstrijdige, aanvullende informatie om de gebruiker te helpen bij het gebruik
van de Eurocode.
Verbanden tussen Eurocodes en geharmoniseerde technische voorschriften (EN’s en ETA’s) voor
bouwproducten
Er is behoefte aan samenhang tussen de geharmoniseerde technische voorschriften voor bouwproducten en
4)
de technische regels voor bouwwerken . Bovendien moet alle informatie die de CE-markering van
bouwproducten vergezelt en die naar de Eurocodes verwijst, duidelijk aangeven welke NBP’s in aanmerking
zijn genomen.
Aanvullende informatie specifiek voor EN 1991-1-4
EN 1991-1-4 geeft ontwerpvoorschriften en -belastingen voor het constructieve ontwerp van gebouwen en
civieltechnische werken voor wind.
EN 1991-1-4 is bestemd voor gebruik door opdrachtgevers, ontwerpers, (onder)aannemers en relevante
overheden.
EN 1991-1-4 is bestemd om te worden gebruikt met EN 1990, de andere delen van EN 1991 en EN 1992 tot
en met EN 1999 voor het ontwerp van constructies.
Nationale bijlage voor EN 1991-1- 4
Deze norm geeft alternatieve werkwijzen, waarden en aanbevolen klassen in opmerkingen, op de plaatsen
waar nationale keuzen gemaakt kunnen zijn. Bijgevolg behoort de nationale norm die deze norm EN 1991-1-4
invoert, een nationale bijlage te bevatten, met alle nationaal bepaalde parameters die moeten zijn gebruikt
voor de in het betrokken land te bouwen gebouwen en civieltechnische werken.

4) Zie Art. 3.3 en Art. 12 van de RBP (BPR), en 4.2, 4.3.1, 4.3.2 en 5.2 van basisdocument 1.
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Nationale keuze is toegelaten in EN 1991-1-4 via:
1.1 (11) opmerking 1
1.5 (2)
4.1 (1)
4.2 (1)P opmerking 2
4.2 (2)P opmerkingen 1, 2, 3 en 5
4.3.1 (1) opmerkingen 1 en 2
4.3.2 (1)
4.3.2 (2)
4.3.3 (1)
4.3.4 (1)
4.3.5 (1)
4.4 (1) opmerking 2
4.5 (1) opmerkingen 1 en 2
5.3 (5)
6.1 (1)
6.3.1 (1) opmerking 3
6.3.2 (1)
7.1.2 (2)
7.1.3 (1)
7.2.1 (1) opmerking 2
7.2.2 (1)
7.2.2 (2) opmerking 1
7.2.8 (1)
7.2.9 (2)
7.2.10 (3) opmerkingen 1 en 2
7.4.1 (1)
7.4.3 (2)
7.6 (1) opmerking 1
7.7 (1) opmerking 1
7.8 (1)
7.10 (1) opmerking 1
7.11 (1) opmerking 2
7.13 (1)
7.13 (2)
8.1 (1) opmerkingen 1 en 2
8.1 (4)
8.1 (5)
8.2 (1) opmerking 1
8.3 (1)
8.3.1 (2)
8.3.2 (1)
8.3.3 (1) opmerking 1
8.3.4 (1)
*
8.4.2 (1) opmerkingen 1 en 2
A.2 (1)
E.1.3.3 (1)
E.1.5.1 (1) opmerkingen 1 en 2

*
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Nationale voetnoot: Correctie vooruitlopend op wijzigingsblad: Vervang ‘8.4.2 (1) opmerkingen 1 en 2’ door ‘8.4.2 (1)
opmerking 1’.
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E.1.5.1 (3)
E.1.5.2.6 (1) opmerking 1
E.1.5.3 (2) opmerking 1
E.1.5.3 (4)
E.1.5.3 (6)
E.3 (2)

9

©2020 NBN. All rights reserved - PREVIEW 14 eerste pagina’s

NBN EN 1991-1-4:2005 (NL)

1 Algemeen
1.1 Onderwerp en toepassingsgebied
(1) EN 1991-1-4 geeft richtlijnen voor het bepalen van de natuurlijke windbelasting voor het constructief
ontwerp van gebouwen en civieltechnische werken voor elk van de te beschouwen vlakken. Dit omvat de
volledige constructie of delen van de constructie of elementen verbonden aan de constructie, bijvoorbeeld
onderdelen, gevelbekledingen en hun bevestigingen, veiligheidsschermen en geluidsschermen.
(2) Dit deel is van toepassing voor:
— Gebouwen en civieltechnische werken met hoogtes tot 200 m. Zie ook (11).
— Bruggen met een overspanning niet groter dan 200 m, mits deze voldoen aan de criteria voor
dynamische respons, zie (11) en 8.2.
(3) Dit deel is bedoeld om de karakteristieke waarde voor de windbelasting te voorspellen op bouwwerken
die op land zijn gebouwd, op hun onderdelen en op constructiedelen die aan het bouwwerk zijn bevestigd.
(4) Bepaalde aspecten noodzakelijk voor het bepalen van windbelastingen op een constructie zijn
afhankelijk van de locatie, beschikbaarheid en kwaliteit van meteorologische gegevens, het terreintype enzo.
Deze gegevens moeten zijn opgenomen in de nationale bijlage en bijlage A, via de nationale keuze in
opmerkingen in de tekst zoals aangegeven. Daar waar de nationale bijlage geen informatie levert zijn
referentiewaarden en methodes gegeven in de hoofdtekst.
(5) Bijlage A geeft illustraties van terreincategorieën en geeft regels voor de effecten van orografie met
verplaatsingshoogte, ruwheidverandering, invloed van het landschap en invloed van omringende
constructies.
(6) Bijlagen B en C geven alternatieve procedures voor de berekening van de bouwwerkfactor cscd.
(7) Bijlage D geeft cscd factoren voor verschillende constructietypen.
(8) Bijlage E geeft regels voor wervelexcitatie en andere aero-elastische effecten.
(9) Bijlage F geeft dynamische kenmerken van constructies met lineair gedrag.
(10) Dit deel geeft geen richtlijnen voor het bepalen van lokale thermische effecten op de karakteristieke
wind, zoals door sterke arctische thermische inversie, trechtervorming of tornado’s.
(11) Dit deel geeft geen richtlijnen voor de volgende aspecten:
— windbelasting op vakwerkmasten met niet-parallele staven;
— windbelasting op getuide masten en schoorstenen;
— torsietrillingen, bijvoorbeeld hoge gebouwen met een centrale kern;
— trillingen van brugdekken door dwarswindturbulentie;
— hang- en tuibruggen;
— trillingen waarbij naast de eerste trillingsvorm andere trillingsvormen van belang zijn.
OPMERKING 1 De nationale bijlage kan aanvullende richtlijnen geven voor deze onderwerpen.
OPMERKING 2 Voor windbelasting op getuide masten, schoorstenen en vakwerkmasten met niet-parallelle staven, zie
EN 1993-3-1, bijlage A.
OPMERKING 3 Voor windbelasting op lichtmasten, zie EN 40.
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