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Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities,
self-weight, imposed loads for buildings

Eurocode 1: Actions sur les structures Partie 1-1: Actions générales - Poids
volumiques, poids propres, charges
d'exploitation bâtiments

Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke Teil 1-1: Wichten, Eigengewicht und
Nutzlasten im Hochbau
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This corrigendum becomes effective on 18 March 2009 for incorporation in the three official language
versions of the EN.
Ce corrigendum prendra effet le 18 mars 2009 pour incorporation dans les trois versions linguistiques
officielles de la EN.
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Die Berichtigung tritt am 18.März 2009 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen der
EN in Kraft.
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Modification to Foreword

Page 7, 'National annex for EN 1991-1-1', replace the list of allowed national choices with the following:
"
- 2.2(3),

Vo
- 5.2.3(1) to 5.2.3(5),

- 6.3.1.1(1)P (Table 6.1),
- 6.3.1.2(1)P (Table 6.2),
- 6.3.1.2(10) & (11),

- 6.3.2.2(1)P (Table 6.4),

or

- 6.3.3.2(1) (Table 6.8),

- 6.3.4.2(1) (Table 6.10)
- 6.4(1) (Table 6.12)
"
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Modification to Subclause 3.3.2

Page 15, Paragraph ‘(1)’, delete:
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“

(1) On roofs, imposed loads, and snow loads or wind actions should not be applied together simultaneously.
”

“
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and replace with:

(1) On roofs (particularly for category H roofs), imposed loads, need not be applied in combination with either snow
loads and/or wind actions.
”
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Modification to Subclause 6.2.2

Page 19, delete Paragraph ‘(1)’ and replace with the following:
"

(1) For the design of columns and walls, the imposed load should be placed at all unfavourable locations.
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