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vERKSATÍrrrETEN 1959 / 60

Iges9cse = s gssgs:s!ieirc

Nämnd-ens sammansä'útr.ing har und-er verksamhetsåret varit följand.e:

Direktör Hj. O-'ì-son (o::r1föranC-e), professor N. Ahrbom, förbund.sord.-

föraniie G" Beng-bsson, kansliråd.et G. Ekr]ahl, byggnad-singenjör E.

Forss, professo:: IIj' Granholm, ingenjör G,A" Éustafsson, tekn. d-r

M. Jacobsson (föresi;ånd-are), ci.rilingenjör 0" Jansson, förbund.s-

sekre'berare T" Jönsson, civ:'-Iingenjör S. Lund-quist, byråchef E.

Strokirk och a,;:ki tek-i; S, IVal-l¿¡.nC'-er'

A.-r-jungerad-e: Al:::itekt E" Dahlberg (ordförand-e i byggtekniska utskot-
tet), ro;'ggnaos,:åd.r--'¡ U" Snellman (ord-förand-e i planeríngsutskottet),
överingenjör' B. WiÌring (oroförand-e i prod-uktionsutskottet) .

Sekreterare: Po1"nag. R. Kling"

grsggi 
e gli gs= 9 s9: gr!9 l:^I: = isiSleiec

Det löpan,te a::beLe'',; ned- att f öIja pågåend-e forskningsarbeten enligt
av nämnd-en fasistáilcla planer har hand-ha"fts av d-e fero tekniska ut-
skotien hos närand-en, nänliger: pfaneringsutskottetr byggtekniska ut-
skot-bet, p:oduktionsu-bskotte b, fö:valtningsutskottet och byggnad.s-

r¡ärm eut sko t t e', .

.A-rbeiet meC, ir,fo-r:mation genom skrifter, flöredrag, konferenser etc.
har sköits a-v nämnd-ens informationsu-bskot'b^

Kontakt och sanar'bete ned- byggeacls'r¡erksamheten i olika d-elar av la¡r-

d.et ha,:c u¡prä'b-bhål-lits bÌ"a" genom d-e tre regionala utskotten; I
Malnö fö:: si,ù:ca S,'e:rige, i Gö-ieborg för västra Sverige och i Umeå

för no¡r?. S'\,erige.

Detaljelad-e :reC.cgörelser för ôe olika här orran berörd,a utskottens

verksamhei; lämnas i de¡ fötjand.e d-elen av berättelsen kal-Iad- I'Forsk-

ni-ngrr.



Àrbetsformer

Forsknings- och utred-ningsarbete hos nämnd-en har bed_rivlts
i form av anslag till fristående forskare efter ansökan till_

nämnd_en,

i form av uppdrag till insti-butiorrer, företag och enskild.a
samt

i egen reql inom utskott och arbetsgïuppeï.

Nännd.en had.e d.en J0 juni 1960 sa,mmanrag'b 66 forskningsuppgifter ut-
placerad-e hos friståencLe forska:re såsom närmare frangår av red.ogö-
rel-serna för d-e särskilda u-tskotten"

und-er året har av nämnd-en behand-lats !{ ansökningar om forsknings-
anslag till en sammanlagd- summa av 1,j42.o]1} kronor. Nämnd.en har be-
viljat anslag ti11- 43 av dessa ansökningar til] en sammanlagd. sunma
atr 1.219.2o0 krcnor. 2{ srutred.ogörerser har godkänts (se s. 50).

Arbete i egen regi- e1ler i form av uppd-rag fönrtsätter initiativ
från nämnd.ens sid-a" Bestämmand-e f ör fördelningen mel1an 4essa två
arbetsformer har varit att uppgiften skall bearbetas på d-et sätt och
und-er såd.ana former som ' varje särskilt fall är rnest fördelaktigt.
Såd.ana uppgifter som kräver större experi-mentell utrustnì-ng el1er
specielr sakkunskap har företräd-esvis utförts vid högskolor el-ler
spe cJ-ali s erade f or slcnings ins titut .

Ántalct anstältda - oúräLnat till heltid - har und.er året varÌt:
KansIi-et;

f örestånd-are och r,ämndsekreterare . . 
"

Tekniska u'skot i;cn:

verkstä1lanc1e led.amöter och utred.ningsnän
Regionala utskotten¡

verkstälIan.re led-amöter och utred_ningsmän . ò.....
Info rmaticnsut sko tt e t ;

-¡erkstäIlande leda^nct och red_aktionspersonal
Kameral personal, skrivpersonal etc. .... 'tl 

IVaktioästare, städ-ning etc, J i

29

.6... 4

16

Summa 56
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Nännden har i anslutning till sammanträdena fått red-ogörelser från
olika d-elar av byggnad-sområd,et i form av orienterand-e, aktuella före-
d'rag. Iúan har därvicl även kr¡lnat til-tgodose önskenålet on ökad in-
formation utåt, r ansl-utning tilr föi-ed-ragen har förjt d-iskussion.
Föred-ragen har behancllat ämnen som legat centralt inom nämnd-ens pro-
grarn: Til1 föredragen har inbjudits sä,J,ana personeïe som kunnat tän_
kas ha intresse av d_e ämnen som behandlats och synpunkter på hur
forsl¡eingen bör inrikiaso Nämnden ha:: genom d-iskussionerna kunnat få
d-el av branschens synpunkteï på d-e presenterad_e ämnena, v1lket varit
av stort värde filr d-et for-i;satta arbetet,

De än'en som behandlats på närnnd.ens sarnrilanträd.en är:
Betongfrågor (i samband- me{ visni-ng av svenska forsknings-
institutct fcr cement och beiong)

Red-ogörelse f 5r r,'issa forskningsuppgifter vid_ institutioneïna
för brobyggnad, b¡rggnadsstatik, byggnad-steknik och konstruktions-
rära, KTH (i- sarnband med- visning av d-e nämnd-a institution"rna) 

"

Bcpr-q g gl!e!i gl_ g gþ_ rcst q e ci
Nämnden har varit representerad i Byggstand-ard.iseringen, Nordisk
byggd-ag - svenska kommjttén samt i organisationskommitt6n för ett
RILEMsymposir.rm om l_ättbetong.

Följande remisser har besvaratsc

Utlåtand-e över Byggfackens Ind.u.striutred-nings betänkand-e med-
titeln: byggindusì;rins kostnadsindex.

Yttrande till Kr:¡gl. Bostad-sstyrersen över plan för en arrmän
bostad-sräkning -1960,

utl-åtande angåend-e resebid.rag åt undervisningsråd.et 1\1. Hurteberg.
utlåtande angående riksförsäkringsanstartens förslag tirr_ änd_
ring i förord.ningen om byggnad,sforsjcningsavgift.

Yttrand_e över formerna _för den fortsatta bilaterala svenska
tekni ska bi stånrlsverl<samhet en "

Yttrand-e a'¡seende ett f örsr ag f rân ECE: s Housing commi-ttee
att inrätta en lnternationelr dok,mentationstjänst inom bysg-
nadsområd,e t .



UtIåtande angåend-e uppförand-e av två försöksbyggnad-er hos

Statens forskningsanstalt f ör l-antmannabyggnad-er.

Skrivelse till riksdagens bevil-lningsutskott om allmänna varu-
skattens inverkan på ff .a. monteringsbyggeriet"

Utlåtande över byggforskningsutred-nlngens betänkand-e I'Byggforsk-

ningens organi sationrr,

Yttrand-e tilr Kungl. Bostad-sstyrelsen över försLag från Nord-i-s-

ka korroittén för byggnadsbestämmelser om forskning på sanitets-
onråd.et.

Internationellt samarbete

Samarbetet mcll-an d-e central-a nord.i ska byggforskningsorganisatio-
nerna har fortsatt" De förbered-elser för en utvid-gning av d_en gemen-

samma forskningen, scm börjad.e vid. d.et senaste byggforskningsmötet
i Köpenhamn 1957, har resul-terat i att den arbetsgrupp, som sysslat
ned dessa problem, vari ingått representanter från Danmark, Fi-nland-,

Norge och Sverige, framlagt ett för'slag om det fortsatta utvid-gade
samarbetet. Förslaget har d-iskuterats vid- d-et b¡'ggforskningsmöte,
sorn ägt rum i Stockholm und-er tid-en 15 - 1J oktober 1!l! med. d_eI-

tagand-e från Norges Byggforskningsinsitutt, 0slo, Statens Bygge-.

forskningsinstitut, Köpenhamn, samt Statens Tekniska Forskning;san-
stalt och stiftelsen Rakeva, Helsingfors.

Diskussionerna gältd: huvudsakligen uppläggningen av d-et fortsatta
samarb etet mellan d-e nord-iska byggnadsf orskningsinstitutionerna.

Samarbetet på tjänstemannaplanet mellan d-e nord-Íska byggforsknings-
organísati-onerna har fortsatt. Som e:lempel kan anföras, atT, d-anska

och norska vármetekniska experter ingår som ad.jungerade led-arnöter i
byggnad- svärmeut sko t t e t "

Den norrLiska putsgruppen har fortsatt sitt arbete. Svenska och nors-
ka experter utarbetar gemensamt en hand-bok oin fönster.

Det utomnordi-ska sararbetet har till stor d.el- skett genom Conseil
International d-u Bâtíraent pour Ia Recherche, l-'Etud-e et la Docu-

mentation (Cff) " Nämrrden har l-iksom urider tidígare år varlt medlem

i denna organisation, F.epresentanter för nämnd-en har d.eltagit i en

av CIB anord-nad. kongress i Rotierd-am ulder tiden 21 - 25 september

1959. Nämnd.en har d-eltagit i det internationella sanarbetet betraf-
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fand-e plana tak, regngenomslag i murad-e och gjutna väggar samt be-
träffande putsproblern. Nämnd-en rrar representerad. vid- d-et rnöte i
Lond.on den 1J - 1! septenber 1959, som arbetsgruppen beträffand-e
regngenomslag i murad,e och gjutna väggar avhöll-. Liksom tid,igare
har nämnd-en tillsanmans med- övriga nord-j-ska byggforskningsorgan d-eI-

lagit med. en gemensam nordisk representant.

Det kan vidare nämnas, att nämnden d-eltager i RILHVI:s (ta Réunion

Internationale d-es Labolatoíres d'Essais et d-e Recherches sur les
Matériaux et fes Construc'i'ions) arbetsgrupp för vinterbyggmetod-er-.

Arkitekt 0. Wåhlström har tiltsanmans med- und-ervi-sningsråd-et I\[.

Hulteberg, Kungì-" SkoÌöverstyrelsen, företagit en resa i USA för
stud.j-er av skol-l-okaler. Civilingenjör A" Wes'¡rön har besökt en plast-
mässa i Düssel-d.orff för studier av bl"a" plaströr ooh plastens an-

vändning i-nom install-ationstekniken.

I¿sg3e9: Ie rl53ilge 3rsi Ilsg

Vid 1960 års vårriksd-ag bestöts vissa ändr'íngar i bestämrnef serna om

byggnad.sforskningsavglft, i- huvud-sak innebärand-e att betalningen av

d-e avgÍftsbelagda verksamhetsområdena anslutes tiIl d-en som numera

tillänipas vid- riksförsäkringsanstaltens d-ebitering av yrkesskad-eför-

säkringsavgifter, samt att byggnad.sforskningsavgifterna beräknas på

samma und.erlag son gäller för avgiftsberäkningen bI"a. inom yrkes-
skad-eförsäkringen" Man har d-ärvid- varken utsträckt avgiftsskyld-ig-
heten tiIl nya verksamhetsgrenar elfer höjt avgiften.

P¿sgl g r:Slissgs= gs9 rssrlE s re!

Byggforskningsutredningen framlade i augusti 1959 efi betänkand.e rned-

förslag tiIl onorganisation av nämnd-en. Förslaget blev und-er hösten

1959 1öremåI för remissbehand-1ing. Renissinstanserna tillstyrkte i
huvud-sak en omorgani sa-i;j-on,

I statsverkspropositíonen 1!60 (''l,frt) franlad-e d-epartementschefen

förslag till omorganisation, som innebar attfrån den 1 juli 1960 in-
rättades ett statens råd- för byggnad-sforskning och ett statens lnsti-
tut för byggnad-sforskning" 0m råùets arbetsuppgifter anförd-e d.epar-
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tementschefen bl-,a.:
Huruduppgifterna för råd-et för byggnad_sforskning bör vara att
fortlöpand-e kartlägga forskningsbehovet och forsknj-ngs¡esurser-
na samt mot d-enna bakgrunc. pröl-a angelägenheten av olika forsk-
ningsuppgifter och fördela för forskning ti1lgángliga med_er på
d.e forskare och institutioner, som anses mest lämpade för upp-giften i varje särsÌ:i]t fall. såsom rLarmare framgär av vad_ jag
anf ör i dei; följande bör r,ådets r-erksamhetsområ.de även omfatta
forskning rörand-e planfrågor" Råd-et bôr ej inskränka sig ti1latt bedöma d.e forskningsprojek b, som lnsti-butioner och forska-
re själva franlágger. utan vid behor;' ä1'en 'i;a initiativ för att
få sådana forskningsi:ppgifter utförda som rådet bed-ömer såsom
angelägna. Detta för=utsätier en intim kontakt nel-lan råd-et och
forskningsvärld.en, så. att råd_et sbänCigr; har en aktuell- över-
blick över d-e reella forskningsresurserna acTt det pågående
forsknlngsarbetet" Det bö.r ocksä .:ara::åc.ebs uppgift att d_ra
upp riktlinjer f öl' informai;ion angåerce :resul-ba'ien av d.en forsk-
ning, sorn bed_rives rned_ stöd_ a'¡ biclrag från rådet.

Ifråga om instituie'l f'ör byggnadsforskning u-t.Lalad-e d-epartements-
chefen bl.a, följande:

Jag finner d-et l:lar'lagi;, a'at etÌ sä-:skilt statrigt forsknings-
institut fö:: byggnaåsf'orskníngen bij:; inrättas " pranforskningen
hör enligt min mening så intimt samnzn med övriga forskníngs-
uppgifter på b¡'ggnad.sområd_et. ¿tt cleL, _ varje fall f .n^, ej
föreligger tilfráckJ-iga shäl- att bryta ut planforskningen tilì_
ett fristående forskningsolrgan eÌ1er tillskapa särskilda finan-
sieringsformer för en d-el av planforsÌ<ningen, som avser sam-
häl]splanering. Ðe planforsl,ningsuppgifter, som j-nte med fördeI
kan utföras vid- befjntlrga veterrskapÌi.ga institutioner el-f er
av enskild.a for:skar:e, bör cl-å,.i'för l:urila överlämnas tirl sanma
institut som slcal-l han<iha ö':.ig b¡rg6madsforskning. rnstitutei
bör lämpligen benä,:liras -qt¡;'6ens j-ns'ui-f -ri. f ör byggnad-sf orskning.
liksom hittiils bö-r nedel f::.'.n fo:rcie'r -f ör -ryggnadsforskníng
jämte de ö'¡er s-batsbudgeten an -isad-e racdren f ör byggnad-sforsk-
ning kunna utnybtjas 2íver- íö: plani:rs1nj-ng" Det får ankomma
på rådet för byggnadsforskring ait ar:.räge resurserna nellan
planforslcaing och ö-. ¡i ga îcr s1-:rirgsg:-enar inom byggnadsområd_et.

Ri-ksdagen besröi ' en]ighet med oepa¡¡o,o"ntschefens förs1ag.

fr5qeq!er-q çb-s!sU rer

Nännd-ens j-nkomster och r.rtgiíte:c und.er bud-getåre'., 1959/60 rramgär
ur fö1jand,e uppställnirg;



Inkomster

Statsanslag
Byggnad.sforskningsfond.en ... o c . o o . ô...
Enskilda med.el

Srmma

Uteifter
Nämnd-ens sekreteriat
Utskotten (inkl. uppdrag tilJ- specialister)
Friståend-e forskare .¡... ........

Summa

515 ,1

t ,491 ,6
4A,6

4.058,1

177 ,1
2 '556,5

645,t

3 "1Te,9



FORSIC\TTNG

Pl-anerinesutsko ttet
==== ===============

Samqansättning; Byggnadsrådet U. Snellman (ord.förand.e), professorN, Ahrbom, fir.mag. c, Boalt, kansriråd-et G" Ekd-ahi, ËyråchefA. Grape, professor s. Lind-ström, civilingenjör s. Nord-qvist,
fastighetsd_irektör F. persson.

Verkstäl1and.e leda,not: Docent L. Holm.

Arkitekt T. Fagerberg, fil.kand. Å. Fl_acker, fru IVI.
arkitekt chr. Frid-err (fr.o.m. r/l j9i9), inred.nings-
Gustafsson, arkitekt B. Hid.enark (aeftiA), arkitekt

.o.m. t/l j9 j9), arkitekt N. tind_qvist ( t " o .m. j1/ 12
skollärare G. Lr:nd_gren ( t. o,m. 21/ 12 igiÐ, arkitekt;";-(ã;itiå) , 

-"irriri'gàr,¡,;" n, Ryd-Högberg (aertia) ,I[arne (aeftia), lantnätare O. ,tilestin, arkitekt O.
aikitekt I, yggesson (t.o,m. 1j/1 j96O).

Ekonomí: Kostnad-erna 1959f60 uppgår tirt 6z4.t4:- kronor. Beroppet
innefattar arbetsgrupper nen ej fristående forskare.

Verksamhet

lnom sekreteriatet har stud-erats plantyper för rägenheter i en- och
flerfanni-l j shus.

Und-er utskottet sorterar föIjand_e arbetsgruppers

ARBETSGRUPPEÌI FöR JJU/F'öRELSE METLAN OLIIG HUSTYPtrR.

samr,nansättníJß: Byggnad-sråd-et u. snerlman (ordföranae), byråd_írek-
tör A. Assis, byråchef A. Grape, ingenjör A. skarne oôn arki-
tekt N. Lind-qvist (sekreterare).

Arbetet har koncentrerats på höghusens problem. En studie av stad.s-
planekostnad-ernas beroend-e av valet av typ av flerfarniljshus har på-
börjats' En sammanfattnin€í av gruppens utred-ningsresultat är u-nd-er

utarbetande.
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ARBETSGRUPPEN FöR SKOTBYGGNADER

Sannansättning: Kommr:nalnärnnd-sord-f örand-e Nils Eliasson (ord-f öz:and-e),
intend.ent G. Ek, und-ervisningsråd-et IVi. Hulteberg, byråd.i-rek'bö::
I" Johnsson, arkitek'c C. Laud-on, folkskoleinspektör N. Persson,
professor H. Zimd,aL samt d-oceni; L" Holm och arkitekt 0" lYåhistlöm
(sekreterare) 

"

En utred.ning av skolbyggnaôskostnaCernas beroend-e av planform och vå.-

ningsantal har publicerats och en ny studieetapp påbör¡ats" Resulte.i;

av clagsljussturlier och planering av skolpaviljonger tiJ-1 skolor av

B1b-typ har publicerats. Inom ramen för ett l-årigt forskningspro-
gram har studier arr lokalu-i;formningen i slcolbyggnaôer fortsatts" En

fältstud-ie av drjftskostnad-erna för olika skoltyper har påbörjats"

Litteratur m.m" se s, 16,37,18,52.

ARBETSGRUPPEN FÖR TVÄTT¡'NÍ,CON

Samnansättni4gr Civilingenjör O. Jansson (ord-förand.e) , fil.mag" C.
Boa1t, professo-r N" Gralén (t,o"n. 11/12 1959), tekn. d-r M" Kárr-
holm (fr,o,m" l/"' 1960), 1ze byråj-ngenjör T" Norell, direkbör
S. Robertson och civi!-ingenjör: I{" Ryd--Högberg (sekretera::e) 

"

Omfattande fältstudier av hushållens tvättvanor och tvättgod-smängd-e:c

har genornförts och bearbetningen påbörja'i;s. Samtid-igt kartlägges
hushål-lens totala förvar:ingsinängd-e.,:. Gruppen arbetar med- anslag :--:':ån

Statens Konswnentzåo, villcet äien lämnat anslag till arbetets -for-t,-

sättning.

ARSET SGRUPPEN FOR 3OSTADSPLAITERING

Sa.mmansä'ttnj-irgs Byråchef A, Grape (ord-förand.e), inred,ningsarkj-tekt
E. Berglunct, fil^magô C" Boalt, clvilingenjör A" Grauers, arkì-tekt
f,o Lgren och d-oce,n'b L" HoIm (sekreterare),

Gruppen är nybildad- och ayses framd-eles leda arbetet beträffa¡.d-e bo-
siadens planering, d-imensionering och utformaing av d-ess enskild-a u-ü-

rJn'nmen, inred-ningr ut:ustni-ng och koilektiva komplement. Gruppens

första uppgift bl.i.;: a-i;t franlägga ett prîgrarn för d-et nä:mast akiu--

e1l-a arbetet.



10

ARBET SGRIIPP EN F' öR SAUIHALL SP LÁ.NERIN G SF ORSIC:II NG

Sammansättning: Arkitekt G" T,ind,man (ord-förand-e), d-ocent S. God-lu:ld,
sekreterare R, Romson, fil"d-r J. Tlal-Iand-er och fil"kand-. A. Fl-ac-
ker ( sekreterare) "

Gruppen inventerar och systernatiserer Íorskning för ôversikts- och

d.etatjptanl-äggning. Ett förslag ti1l arbetsprogram för samhällspla""

neringsforskning har u-iarbetats 
"

ARBETSGRUPPEN FOR FJXPLOATERINGSKOSTNÀDSKALKYLER

Sammanqättni-re; f'astighetsd.irektör F" Persson (ord-förand-e)., arbets-
chef N" Xeng'bsson, komnunalkarnrer H" Ed:-n, lantnnätare O. Hernbäck,
sekretera::e Ti,, Lind-strön, byggnad-sråd-et Ii. Quid-ing, professor
U. Åhrén och lan-tmätare O. r,¡iestir (sekrete:rare)"

Gruppen s-i;ud-erar ne-bod-e:i för bei:äkning a1r exploateringskostnad-er.'

Und-er året hal maierial insamlats från e-¡t a-ntal kommuner. Ee expert-
grupp har s-bud-erz'o rogg;r'annhetsbehoi'et i topografisli och geologisk

red-ovisning föl ma.rkola.tering i samband med bostad-sbebyggelse.

ARBETSGRUPPEN FöP. LOKATISERI}TGST'NÅCON

Sammansättninfi;Kansliråoet G. Ekd-ahl- (o-r:dförande), byråd-irektör 3"
Bosaeus, byråd,ir:el:bör T" Bu.regron, arkitekt E"0. Holmberg, d-irek-
tör T" Kahlirr, riksdagsnaL Hj " Nilsson, civillngenjör S. NorCq',,'is-b-
kapten B, -[n.st-t:nd- sam'u docen ü ]," I{olrn och f il.kand-. Ã. Flacl"er
( sekreterare) "

På uppd-rag, ay den o-îfen'bliga u-bred-ningen beträffand-e lokalisering av

statlig .¡erksaml:.e-! h.ar d-enna grupp att u-breda d-e 'beknisl<a konsekven-

serna av s-börre tíl-r-skoit au s'ua'ilig ,¡erl<samheb iill städ-er av olika
storlek och -i;yi 

"

FRISTÂENDE FORS]C{II'.TGSTJTPGIFTER ( CJ SiUtfördA è.EN JO.6. 196O)
,\

Utredni-nq .n f'r:i si-l<t i satuhörir-" Siad-salkiiekt S. Tynelius, 1957/58')

'1! . 000: .-

Konsul-en-!-¡s;'l1s¿¡,h-3' I ÂB Si,ensl: Bygg.bjäns-b, 1959/59 20.OOO:-

Försökqverksanhe t ned--koofdfnat¡estamO,q-rcgi-E ter " Aktuarie E" Lars-

son och arkitek'¡ U. Engwall , 1959f 60 1!.OOO:-

1) Anger d-et bud.gel,är, d-å anslaget utdelades'
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Beräkninssmetod.er för@. Docent G. Pleijel, 1959/60

10.000a -

Upplässnins av ett koord.inatbestänt register. Arkitekt U. Engwallt

i959/60 J.)oot-
Und-ersöknins av samband. nellan projekterinE och prod-uktion.

Professor G. Henriksson, 1959/60 {O.OOO:-

til] d-e rörelsehindrad-es behov" Svenska Vanförevårdens CentraÌkom-

nítt6, 1g5g/60 1!.ooo:,

Yrkesskolors plangr.ing. Professor L, Uhlin, 1959/60 JJ.OOOz-

Stud-ier av barns lekvanor gch aktionsområden i mod.ern bostad.sbe-

byssefse,. Arl<itekt H" trVohlin, 1959/60 6"OOO:-

Þygs!pEsieEe-si¡Eg !!çr
Samrnansättning; Arkltek'b E. Dahlberg (ord-förand-e), överingenjör

G. Essunger, civili-ngenjör S^ Hultquist, byråchef E. Strokirk,
civilingenjör S. Tyrén.

Verkställande led-amot: Civilrngenjör I. Jansson.

Utred-ningsmän; Civilingenjör C. Bring, fil.lic. E, Saarer ingenjör
0 " Ll.ng"

Ekonomi: Kostnaderna 1959/60 uppgår till 269,779 kronoro Beloppet

innefattar arbetsgrllpper men ej fristående forskare.

Verksamhet

Utred-ningar inom utskottet har bland. annat behand-Iat fuktproblem,
mät- och prorrningsnetod-er, värmeisolering och takterrasser, Utred--

ningar har gjorts i samband- meci. till-komrnand-e f,orskningsuppgífter och

granskning av avslutade uppgifter. Þr inventering av pågåend-e forsk-
ning vid. industriföretag har avslutats. Àrbetet med egenskapsred-ovis-

ning för byggnad-smaterial har koncentrerats på värr,eisoleringsmate-
rial. Gernensamt ned- Norges Byggforskningsinstitutt pågår arbete med.



12

en hand-bok om fönster, och en handbok orn prana tak praneras. En ge-
neralinventerì-ng av utskottets arbetsområd.e har genomförts och för-
slag tiI1 fortsatt forskning inon d_etta områd_e utarbetats.
Und-er utskottet sorterar föl jand_e arbetsgrupperB

ARBETSGRUPPEN FöR GOIV

samqan-s4.ttnine: överingenjör G. Essunger (ordförande), firJnag. c.Boalt, överingenjör G, Bååth, avd-elningschef G" r,in¿r-r¿, civil-ingenjör M" Mannerstrårer,arkitekt o. Thunströn och civiri.rrgãrr-jör C, Bring (sekreterure).

Ea srnåskrift on utformning av entréer och val av go¡nnateriaL före-
ligger i manuskript.

und-erIag för egenskapsredovisning för gorwnateriar, bl.an pro.wrings-
metod.er för beständighet mot intryck, kernikalier och vatten har stu-
derats.

Ytjämnhet hos undergolv och problem
(bom, beständighet not intryck) trar

Litteratur m.m. se s. 52.

i samband med- stegljudisolering
stud.erats.

ARBETSGRUPPEN FÖR PUTS

samqansë.tlnine: Byråchef E. strokirk (ordförande), professor Hj,
Granhohn och diplomingenjör v. saretok (setreiórã"").

Det internationella sanarbetet har fortsatt inora d.en nord.iska puts_
gruppen och 1 RrLH/i. Arbetet har här franför atlt inriktats på ut_
fo:mnì-ng av provningsmetod_er för puts och murbruk"

ARBET SGRI]PPEN ¡'öN UJ,],UrUC

sarupep,sättqings Byråd.irektör G.A. r,[ård-h (ordförand_e), cíviringen-
iör 0o And-ersson, tekn. d.r P. Becher, rnåIerlkonsulent F. Eriksson,verknästare B" Grahne, överingenjör B. Heijmer, civilingenjörK. Magnusson, onbud-sman H" Nilsson, professo" É" Ny1 énr-rnåieri-
konsulent E, söd-erberg, civiringenjör A. lvissine ot}, rít.r:.c.E. Saare (t.r. sekretãíare) 

"

Tid.igare färd-igstäl1d-a provpanerer med_ prover av oljefärger för
målning av trà utomhus har besiktigats.
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PROGRAMGRUPP FöR ENHETSKOSTNADSIIIETODIK FÖR PROJEKTöRER

sammansättninq: Ärkitekt E, Dahlberg (ord.förand-e), civitingenjör
0. Gewalt, arkitekt u, Hiort, civilekonom B. Frisk, civilingenjör
I. Jansson, byråd-irektör A. Assis (sekreterare) 

"

Arbetsgruppen har utarbetat schematiska översikter över kostnad-sbe-
räkning för några byggnad-sd-e1ar enligt enhetskostnad-snetod.en. Olika
sätt att genomföra beräkningarna har diskuterats. ulan avser Làgga
fra.m förslag om en enhetlig metod.ik.

ARBETSGRUPPE1V FÖR PUTSFRI BETONG

Sammansättning: civilingenjör L" Hultenberger (ordförande), ingenjör
S.E, Bjerking, nålerikonsulent F. Eriksson, ingenjör B. Heijner,
byggnästare J. Johansson, ingenjör N. Lindbon, ingenjör J. swan-
berg och civilingenjör I, Höglund- (sekreterare).

Manuskript tift srnåskrift rörand-e invänd-ig ytbehand-ling av betonghus
utarbetas 

"

Litteratur m,m. se so 52, 51.

FRISTÍ,ENDE FORSKNTNGSUPPGIFTER ("j stutförd_a d.en JO .6.t96o)

Docent A. Johnson,

56 lB.o00:-
Hållfasthet och utformni:rg av konstruktionselement av táttrnetall.
Professor H. Nyland-er, i95j/54 lB,JJOz-.

övertern.peratur" Docent O. Pettersson, 19jj/j4 l.JOOz-

Pelard.äck. Professor G. Wästtund_, i955/54 !.OOO:-¡ 19jj/j6 22.JOOz-

Und-ersölcnins av stödpålar. överingenjör H. lind-qvist, 19j1/54
15.000:-

Målning av trä utomhus, Färg- och fernissind-ustri-ens forsknings-
laboratorium, 195j/54 lO.oOo:-; 19j4/jj 26.tooz-i 19jj/56 JJ.oooz-
1959/60 2"ooo;-

Tätn1¡g av betong med- glasfiberarmerad_ plast. Civil_ingenjör K.

Hellbl-om, i95j/j4 1!.OOO:-

1) .Anger d-et bud-getår d-å anslaget utdelad-e s.
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Deformationer i biäÌklassplattor. HSB:s riksförbun<i-, 1953/54 {B.OOO:-

Professor À. Bergfelt, 1954/55 2"JOOz-

Plasticitetsproblem. ytakti-va till-sai;smed-el titt betonE. fömnd-ersök-
ning av_seend-e samband-et nelfan betonekvalitet hos färd-ig konstruktion
och hos 'provkro'p'oar,, und-ersökni¡g av samband-et mellan hållfasthets-
tilfväxten hos bg!9pg._g-gþ hyÈratiselinssförloppet. Cement- och

Betonginstitutet, 1957/58 l!.OOO;- + BO.OOO:-; 1958/59 BO.OOO:-;

tgsg/60 !o.ooor-

Ulätninsar i hus roed upplyftat träbiäIk1ae. Civilingenjörerna P.

Jonell- och G. Viktorin. 1959/60 B.lOO:-

Punktwrd-erstödd-a. arnerad-e betongplattcr. Professor H. Nylander,
1957/58 20"oOO z- + 20.Ooo:-; 1958/59 20.OOO;-; 1959/60 28 "ooO:-

Inventerinß ¿v i:¡ggnad-sskador som uppkornnit genom ol-ämplig
i bygenad-shand-l-ingeq. Civilingenjörerna Sten Albrektsson, Sven

Hultquist, Gösta Lund-in, Sven lyrén och tekn. ar Åte Holmberg,

1957/58 !B.ooo:-; 1g5g/60 Jo.ooo:-

Belastgingstidgns inflytande på träets deformation och hållfasthet
och träkonstruktioners sâkerhet" Svenska Träforskningsinstitutet,
1958/59 20.ooo:-; 1959/60 2J^oooz-

PIattsättning. Pla'utsättnings Entreprenörers Riksförbund-,

1958/59 12.ooo: -

Inverkan av krökn-ingsrad-ier oçh täckande betongskikt hos karastål på

spiälkninssri-sken för_-arlqgrade betonÃkonstr ner. Statens betong-
kommitté, 1958/59 20.OOO:-

Konvektion i hôg'porösa vârmeisoieringsmat:rial. Köld-bryggors inve¡kan
på bvggnaders värrneekonoq-i.. Byggriad-stekniska institutionen, KTHe

ß5e/5g !o.ooo:-; 1g5g/60 BO.ooo;-

L,iud-tr.qnsmission senom _Cp-r¿ilæ.¡q. Civilingenj ör T, Kì-hlman,

1958/59 11"Jace-.

Förenkl-at d-imegsionegiggsförfarande för konstruktion av aylind-er-

@. Professor H" Nyland.er och tekn. dr S. Sahlin, 1958/59 l.Jo}z-i
tgsg/60 {.ooo:-

. Professot
Ho l{ylander och civilingenjör S. Kin-nunen, 1g5\/r9 10.OOO;-;

1959/60 2.OOO:-
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L,iud-isoleri-ngsfrågor vicl el_ement

Civil-ingenjör O. Brandt, 19jS/j9 6O.oOO:-; j9j9/60 JO.OOOe_

spikade trähpnstruEtiener. rnstitutionen för Byggnad_steknik, crH,
1958/5g 60.ooo: -

Unders_öknlng ay statisl<t verksamna @,. Docent A. Johnson,
i959/60 2!. ooo: -

Und.ersöknine av in,j ekteringens funktio¡¡i spännbetongbalkar.
Institutionen för Brobyggnaù, KTH, 19j9/60 iO.OOOc-

Statislct obestämda belongkonstruktioners verknj_nessätt vid- ensidi
övertemperatur. rnstitutionen för Konstruktionslära, KTH, 19jg/60
25.000 s -

söknins av tad,e väsqar tsatta för horisontalbelastnin
Ins titutionen för Konstruktionslära, KTH,t.ex. vindtrvck-

1959/ 60 JO.ooo: -

U.d"""gktitg 
"t fö"håll"rd"na tid r"dd"ivri.fl av pål"r. Kommittén

för påJ-slagning och påtbärighet, 1959f60 1f.OOO:- + 1O.OOO:-

vidhäftnj-ng melfan tegef,_o*c-@þ-ruk,. civitingenjör L.E. Nevand-er,
1959/60 20. oo0: -

nnd.ersrund. Dccent B" Löfquist, 195gf60 Bj.oOO:-

Geotekniska problem. Statens geotekniska institut, j9j9/60 !O.OOO;-

Iåge . Professor Il. Nylander,
1919/ 60 '1! . ooo; -.

Liud-isole_ringsund.ersökni4sar. Civilingenjör T. I(ihlnan, j9i9/60
{l.0OO c -

rned- speciell hänsvi-r-_till _på1g_1agning. professor A. Bergfelt,
1959/60 {o.ooo; -

ULred-ning orn olika sonCerinssnetodelr. ut.¡ä av sonilerinss-
resultat samt rationalrÊqri4å av metod-erna, Statens Geotekniska
institut, 19jg/60 .iO.OOOc-

ingåend.e enskild-a vägselerne_4_bsn. Tekn. dr S. Sahlin, l9j9f 60

20 . 000: -
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Professor G. WästJ-und., 1959/60 20"OOO:-

Plastici-tetskonplexet hos bruk. Civilingenjör A. Backma.n, 1959/60

25 .OOOz -

Golvforsk4ing" Civilingenjör C. Bring, 1958/59 58.OOO:-

Bysgtekniska problem enl. insänd- pl-an. Syggnad.stekniska institutio-
nen, CTH, 1959/60 BO.oOO:-

Er:995!ieseel!5e!lsi

Sammansättning: Överingenjör B" lViking (ordförand.e), förbund-sord"-
förande G. Bengtsson, byråchef H. Bernhard, civilingenjör 3.
Blomgren, förbund-ssekreterare T. Jönsson, civilingenjör S, Lund--
quist, förbund-sordförand-e E. Strandberg, ingenjör E. Sved-berg
och professor D. 0sterberg.

Verkställanùe_Le_ùqJrot: Civilingenjör H. l{o1st (t.o"m . 29/2 1960),

"ivil1"s""ñr 
-I-.-Nyquist (t.f. fr.o.m" t/l ìg6O)

Utred-ningsmänc Clvilekonom Bo Fri-sk, ingenjör S. Jernström, civil-
ingenjör I, Nyquist och ingenjör G. Thunblad-"

Ekonomic Kostnad-erna 1959/60 uppgår fiIL 112.08! kronor. Beloppet
innefattar arbetsgrupper men ej friståend-e forskare.

Verksanhet

Vinterarbeten

En und.ersökning av korrosionsrisken vid tillsats av kalciumklorid.
har sfutförts.

Þr. sammanfattand-e småskrift om vj-nterarbeten har påbörjats.

årþclsqlc!eers- !r3te!er!e:
Stud.ier av arbetsplatsens transporter har sanmanfattats i två små-

skrifter on byggnadskranar resp. byggnaôshissar.
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Und.er utskottet sorterar följande arbetsgrupperË

ARBETSGRUPPEN FöR EXPERIT/IENTHUS

Sammansättning; Civilingenjör B. Blongren (ord-förand,e), civilingen-
jör B" Bouvin, d-ocent A. Johnson, arkitekt Hj. K1emming, ombud.s-
rnan IV. Skogì-r.urd, byråchef E. Strokirk och civilingenjör I. Nyquist
( sekreterare) .

Utredningen beträffande nåtlno har red-ovisats
i rapport l{.

Eh and.ra etapp av utred.ningen om

d.er. beräknas bIi slutf örd- hösten 1960.

En inventering av monterings¡byggeriets probl-em har red-ovisats i en

intern rapport.

-Arbetsgruppen upplöstes i d-ecembey 1959. De av gruppen påbörjad-e a,r-

betena skall dock sl-utföras. Nya uppgifter inom d-etta verksamhetsornrå-

de avses bli behand-lad"e av för varje delproblen tilÌsatta arbetsgrup-
per eller utredningsmän.

Litteratur m.f,r. se s. 55, 55.

ARBETSGRUPPEN FOR ENHETLIGA REDOVISNINGS]VIETODER TNOivI BYGGNADS-

INDUSTRIN

Sammansãttning: Civilekonom O. Eriksson-Öst (ord-förand-e), civil-
ekonom C.-0. Abelson, ingenjör H. Danj-elson, ingenjör S. Eriksson,
civilekonom E. Ering, ingenjör T..Fränd-berg, ingenjö" 4., Hörnfeld.!
ingenjör S. Jönsson, civilekonon ¡., Krantz (fr.o.m. 17/6 1959),
ingenjör T. Lindberg och civilekonom B. Frisk (sekreterare).

Normalkontoplan

Ett konplett förs1ag till normalkontoplan med- textkommentarer har
utarbetats. Det berd,knas bli publicerat våren 1961.

Ko stnad.sberäkning

01ika mod-efl-er ti11 för- och efterkalkyler etc. beräknas publiceras
våren 1961,
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ARBETSGRUPP ELRATIONAIISERING

Sa¡rmansättning¿ Civilingenjör S. Stibler (ordförand.e), civilingenjör
G. Hemgren, civilingenjör L. Hultenberger, ingenjör T. Larsson,
ingenjör E. Sved-berg och ingenjör E. l,ind-valt (sekreterare).

Àrbetsgruppen had.e sitt konstituerand-e sammanträd-e våren 1960. Ãv-

sikten är att den skall syssla med- installationsmetod-errras arrpassning
tlLl d-e nya byggmetoclerna" En inventering av såd.ana instalÌations¡re-
tod-er d-är Iedni-ngarna förlâggs titl golvsocklar, taklister, d-örrkar-
maT o. d-. planeras .

FRrSTÅENDE FORSroTrNGsuppGrFTER (ej srurförd-a o.en 1of 6 1960)

, ¿\pro,i ektet " HSB: s riksf örbund- , 1953/ 54' / 100.000; -

Kontraktsförhål1and.en vid. entre'prenad.er, Svenska Teknologföreningens
kontral<tkonsmitté, 1955/54'1B.OOOa-

Arbet sI ed-ars tud.ier inom byggnad.sind.us trin. Svenska Arbe tsled-are-
institutet, 1956/57 20"OOO z- + 5"9712-

Fortsatt stud-ium av i-cke 'braditionell-a yttervägEar. Civilingenj ör
Folke Hagman , ß5e/59 10. OOO; -

Stiftelsen efrational-iserins. Efrationalisering, 1959f60 !O.OOO:-

Igrrel Igrss!e! !5gl!si

Sammansättning¡ Civilingenjör O. Jansson (ord.förand-e), d-irektör
C. Breitholtz, ombudsman G, Göransson, bankd-irektör A. Nilssont
byråd-irektör B. Sund-berg, intend.ent Y" Swrd-elI samt ombud.sman

E, IMingren.

Ad-jungerad: Förbundsord-förand-e H. Gustavsson.

Verkstätland-e ted-anot: Pol-,mag" S. Thornell- (t.o.m. 1/9 1959) "

1) Á.nger d.et budgetår d.å anslaget utd-elades.
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Utred-ninssmän: Fru T, rron Sydow (t.o,m " t/1, 1960), ingenjör G. An-
d"rs"otr, r"genjör B, Bydemar (t",o.r. 'l/l lg6o).

Ekonomi: Kostnad.erna '1959/60 uppgår till 140.O8O kronor. Betoppet

innefattar arbetsgrupper men ej fristående forskare.

Verksamhet

Inom utskottet har u-tförts analys av uld-erhållskostnad-er för flerfa-
miljshus, u-tred.ningar om varmvattenförbrukning i fastigheter med, resp.
utan varmvattermrätare samt utred.ningar om bränsleklausulernas kon-

strukti-on.

Und-er utskottet sor-berar föIjand-e arbetsgruppers

.ARBETSGRUPPEN FOR ](ONTOPIANER

SanmansättninÊ: Intend-eni A" Pettersson (ord-f örand-e) , civilekonom
C"0. Abefson, karnrer N" Hellström, kassadirektör R. T,ind"ah1,
d.irektör A. Nj-kolausson sarnt ingenjör T, Norström (sekreterare),

Gruppen har uld-er året slutfört sitt uppd-Tag och upplösts. Deras ar-
bete har resulterat i rapport J2 Kontoplan för fastighetsförvalt-
ningar med anvisningar samt d-agböcker och hyreslistor.

Litteratu.T m.m. se s . 14, 42.

ARBETSGRUPPEN FÖR VÄRDE\,TINSICIII{G

SarunansättninÊ¡ Direk-bör À" Olsson (ord-förand-e), civilekonom C.O"
Ab"1=o"Jyråairektör G.À. lulård-h, bankdirektör À. Nilsson ( t. o.m,
mars 1960), ingenjör S. Osberg, bankd-ircktör P.O. Rimvall samt
Iänsbostad-sdirclctör Â. Rosén.

Gruppen har red-ovisat sitt arbete i en samrnanstäIfning av värd.eminsk-

ningsfrågo:,: för flerfamiljshus. Àvsikten är att und-er hösten 1!60

publicera denna.

ÀRBETSGRUPPEÌ{ FÖR FÀSTIGHETSSKÖTTNMIS YRKESUTBILDNING

Sarnrnansättning: Dircktör T, Larsson (ordförand-e), förbund-sord.föran-
d.e H" Gustavsson, d-irektör S.0. Humble, socionom E. Lidbäoicr i-n-
tend.ent A. Sjögrund, d-irektör C. Ornmark samt ingenjör T. Nor-
ström (sekleterare) 

"

.Arbetet har fortsatt. En wrd-er året företagen urvalsund.ersökning
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avseend-e behovet av och intresset för ökad- utbild.ning är und.er sta-
tistisk bearbetning.

FRISTÅENDE FORSIC\TINGSUPPGIFTER (ej s]-utförd.a ð.en 1Of 6 1960)

inom bo . Tid.skriften Hygienisk Revys renhållnings-
kommitté , 195l./ j(.,1) þ.OOO:-

hushå1lssopor" HSB: s riksförbund-, 1958/59 15.OOOc-

B.ypçgnad-svärmeut sko t t et
== ===:====== == ========

Sammarrsättnins¡ Direktör Hj. Of son (ordförand-e), civi-lingenjör
L" Backmark, d-irektör E. Blomqvist, byråchef E.0. Jonsson,
civilingen j ör t1,. Ros ell.
;\d-jungerad.e: Telcl. dr P. Becher, civilingenjör T1. Hagen, pro-
fessor H. Ronge, professor J. Ryd-berg och civilingenjör A.
TheoreIl.

VerkstäIlande led-amot¡ Civil ingenjör -4.. lliestnöm.

Råd-sivgnd-e i ad.ninistrativa oqþ_ vvs-tekniska fråsor; Civilingenjör
B. l1lah1ing.

Utred¡inssmän: Ingenjör R. Älvend-al (aefti-a), docent G. Brown,
civilingenjör I. Eneborg, ingenjör B" Erikson, civilingcnjör
S. Lindgren, tekn.stud-. G, Lindwalt (t.o.m. 10.4.60), ingenjör
S" Mand,orff , ingenjör T. Norel-l (aef tia fr.o.m, 1.ii.59) och
tekn"stud". TI.-8. Wickholn (fr.o.m. 21.5"60).

Ekonomie Kostnad-erna 1959/60 uppgår fiII 427.8!B kronor. Beloppet
innefattar arbetsgrupper och uppd-rag till utomståend-e, men ej
friståend-e forskare .

Verksamhet

Verksamheten lnom värme-, trentilations- och sanitetstekniska onrå-

1) Anger d-et bud.getår, d.å anslaget utd.elad-es.
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d-et har und-er året bed-rivits d-els i olika arbetsgrupper och dels som

avgränsad.e uppd.rag ti-Il utonståend.e.

De olika arbetsuppgifterna red.ovisas enligt föIjand-e.

Pisergielerirs- av värmeled.ningssystenr

I samarbete ned- Statens Byggeforskningsinstitut, Köpenhamn, und.ersö-

kes om radiatorverrtilers motståno-sl<arakteristika. Publicering beräk-
nas ske i början av 1)61.

En metod. för förinstäJ-lningsberäkning för varmvattenvärmesystem har
publicerate som tid.skriftsartikel. En småskrift avsed.d- för fastig-
hetsägare om inregleringens betyd-else beräknas bIi publicerad. hösten

1960" Vid.a:re han en utred-ningsman från utskottet tjänstgjort sorn 1ä-

rare vid. kurser i inreglering av värmesystem.

Litteratur m"m. se s. 42, 57 ,

U g9rrg! I er- 1 -rYe: ?tlssstitssr
Utvecklingen går all-tmer root klenare rörd.imensioner och d-ärrned. högre

vattenhastigheter i såväI värmeanl-äggningar som sanitära an1äggning-

ar. På grund. härav får frågan om ljudalstring i rörled.ningar, venti-
ler och rörkrökar allt större intresse. Utskottet har d-ärför i sam-

arbete med. Instituti-onen för uppvärmnings- och''¡entilationstei<nik,
KTH, bearbetat d-etta problem"

LítteratlLT môm. se so 57.

Elrå1li*s!lrsrpr-r s e i gl-lg r - Isls !ersl e!

3eräkning av d-en sekund-ära och totala absorptionen i fönsterglas
utfördes und-er 1958/59. T samband- härmed- beräknad.es glastemperatu-
rer. Under 1959f60 inar spektralanalyser utförts på santliga fönster-
glassorter, son förekommer i land-et. Arbetet har utförts av d.ocent

G. Pleijel, KTH"

Rumsklimat

Til-Isammans med- HSB har utskottet und-ersökt rumsklimatet vid. ol-ika
typer av uppvärmningsanord.ningar för varmluft. Arbetet har utförts
vid- Klinatfysiologiska laboratoriet vid- Uppsala universitet.

Litteratu-r m.n. se s, 57.
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9y+rip egEtilcer-I er _ cyl spt s rer
Vid- Institutionen för teknisk organisk keni, KTH, har utförts en un-
d-ersökning för att få fram u¡rd-erlag til1 norner för gr:mmipackningar
vid- avloppsrör.

Þ! gllcr9i q erltselråseI
Utskottet har stäl1-t med-e1

för utred.ningar, som skal_l

vvs-områd.et.

tilf Byggstand-ard-iseringens f örfogande

utgöra und-erlag för stand.ard.j-sering inom

VAR]VIEBEHOV S GRUP PE}T

sa¡nrnansättnine: Byråchef E.0. Jonsson (ord-f örand-e), tekn. d-r B.
Ad-amson, civilingenjör S. Elgestad, civilingenjör H. Gille,
ingenjör J. Hel-1strön, ingenjör II. Sand-sted_t, ingenjör G. \[enn-
berg och d.ocent G. Brown (sekretcrare).

En undersökning av yttervaggars verkliga isoleringsförnåga har pub-
Ìicerats.

3eräkningar av värmeinl-äckning i byggnad-er på grund- av solstrålning
har påbörjats. Arbetet skarl frärnst ge resurtat som kan utnyttjas
för beräkningar av ventilations- och kylbehov varma somnard_agar. .Av-

sikten är atI' under sommaren 1960 i samband- med berákningarna av sol-
strålningen genom fönster rnäta ollika avskärrnningsanord-ningars effek-
tivi te t .

Litteratur m.m. sê sr 32, 56,

VJTRMECENTRÀLGRUPPEN

sammansättning: Professor J" Rydberg (ordforand-e), byrådirektör
K.A. Garff , ingenjör H. Sand_stedt, ingenjör L. Sävestrand_ och
civillngenjör I. Eneborg (sekreterare) 

"

Und.ersökningarna rörand.e ekonomisk storfek för panncentraler har
slutförts och publicerats. Nya nätningar av årsmed-elverkningsgraden
har startats vicl två centrarer (7oo resp" Jo lägenheter). vid.are
har mätningar skett rörand-e värmeutbytet vid. sopeldning i värmeparÌ-
nor och ugnar. Tidigare mätningar rörand-e värmeförluster från kul-
vertar har slutbearbetats och publicerats. En und-ersökning av med.el-

stora oljeeldade värmecentralers d-riftsekonomi har påbörjats.

Litteratur m.m. se s. 11 , 42, 56, 57 "
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S]VIAHU SVAR-I',TE GRUPPEN

Sammansättning; Byråchef E.O. Jonsson (ordförand-e), arkitekt I. Frid.,
doeent L. Holm, civilingenjör B. Hol_tbäck, ingenjõr S. J,arsvall,
ingenjör H. Sandsted-t, ingenjör E. Schönberg, ingenjör H. Ohrwal1
och civilingenjör I. Eneborg (sekreterare).

Arbetet med- normer för d-riftsekonomisk prorrning av ol-jeeld-ade vilÌa-
pannor har fortgått och utbyggts med- und-ersökningar rörande tempera-
tur- och d-ragförhållanden i rrilÌaskorstenar, tappningsprov på varm-
vattenbered-ares kapacitet m.m. Vidare har inventeringen av olämp-
ligt utförd-a vil-1avärmeanläggningar fortsatt och utbyggts rned- tempe-

ratr:rmätningar i neclfuktad.e skorstenar" En und-ersökning av ekonomin

vid centraliserad- uppvärmning av snråhus beräknas bli publicerad- vå-
ren 1961.

Litteratur m.m. se s . j6.

VE}TT I J,ÀÎ I OT{ SGRUPP E}]

Saqlqansättning¡ Civilingenjör A" Rosel-l (ordförand-e), tekn. d.r
P. Becher, byråchef 8.0. Jonsson, civilingenjör E. Llnd-strörn,
ingenjör E. Rehn, civilingenjör S" Ronedahl, professor H. Ronge,
professor J. Rydberg, civilingenjör A. Theorell och ingenjör
B. Eriksson (sekreterare).

Utredlingar on bostad-sventil-ationens funktion och fäItmätningar rö-
rand-e ventilationskanalers täthet har slutförts" Sam¡ranställning av

materi-alet pågår. En utred-ning av erford-erlig ventilationsluftmángcl
i garage utföres i samarbete ned Statens institut för folkhälsan
och Arbetarskyd-dsstyrel-sen. Civilingenjör S. 0lsson .¡iC Chalmers

tekniska högskola har erhål1it ansl-ag d-irckt från nämnd-en för labo-
ratoriemätning av ventifationskanalers täthet. Utred-ningen, som är
ett kornplement tiì-l gruppens fä1tmätningar, skall påbörjas hösten

1960.

Litteratur m.rn. se s " 57 ,

SANITETSGRUPPEN

Saru:iansältning: Ingenjör A. Nyström (ordförande), vattenverkschef
S. Gud-mund-son, ingenjör H. Jönsson, civilì-ngenjör L. Niklasson,
överingenjör H. \¡iahlqvist och ingenjör R. Al-vend-al (sekreterare).

Sanitetsgruppen har genom rund.skrivelse inhämtat oÌika vattenverks
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erfarenheter al' ùen onräkning av vattenuttag till normaltappstäJ-Ien,
som nu använôs. En fortsättning av d-etta arbete har planerats att
utföras i sa¡narbete med- Statens Byggeforskningsinstitut, Köpenhann.

Registrering av maximala vattenförbrukningen i ett antal fastighe-
ter har utförts för att få underlag til1 dimensioneringsregler för
vatt enle d.ningar .

VVS-PROGR/Ì},IGRUPPEN

Sa¡nmansättninEa Ingenjör J. Hel-lströrn (ord-f örand-e), tekn, d_r
3" ltd-amson, civilingenjör H" Carlson, civilingenjör C.-G.
Colleen, ingenjör L" Esslé, civilingenjör S. Göthlin, ombud-s-
man L. Johansson, ingenjör K. Källqvist, ingenjör R. Nilsson,
överingenjör I{. Nordluld-, civi-lingenjör S. Romed_ahl och ingen-
jör S, Mandorff (sekreterare).
fnorn gruppen har funnits ett arbetsutskott, beståend_e av:
Hetlströn (ord.förand,e), Göthlin, Nilsson och tVlandorff (sekre-
terare).

WS-programgruppen har järnfört olika konsultgruppers ri_tmetod-er,
och HAlTH-gruppens rapport (SUA-rapport 51) har granskats. Några

avsnitt til-l rekommend.ationer för vvs-irand-lingars utförand.e har ut-
arbetats.

OT.MYGGNADSGRUPPM{

sammansättningc ¡.rkitekt s. walland-er (ordförand.e), förste byrå-
sekreterare C.-M. Robach, civilingenjör A. Theorell-, stad-splane-
arkitekt S. Tynelius och civilingenjör S. Lindgren (sekreterare).

En utred-ning ar.gåend.e byggnad.steknj-ska probl-em vid- til]äggsisol-e-
ring av äldre byggnad-er har påbOrjats.

kr sniåhusund-ersökning i Eskilstr.rna, avsed.d- som mod-ellrrnd.ersökning

av småhusbebyggelse ur onbyggnad-ssynpunkt pågår. und.ersökningcn
omfattar byggnad-stekniska, plantekniska och vvs-tekniska problem

vid- ombyggnad av småhus 
"

f anslutning till d-e nämnda utred,ningarrta Ttar undersökts hur äldre
byggnader âr värmeisolerad.e. ftIätningar lnar utförts för kontroll av

k-värd.en samt för r¡nd.ersökning av effekten av tirläggsisolering.
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FRISTj.ENDE FORSKNINGSUPPGTFTER (ej srutförda den lO .6.t96o)

. Sanarbetskonmittén

Klimath¿gienisk forskning. Klirnatlaboratoriet vid. Uppsala universi-
tet,1953/54 1!o"ooo:-

sa byssnad.er. Professor M. Bäckström, 1953/54 !.lOO:-

Mä'lning av konvektionens j-nverkan på värneisol-eringsförmågan hos

löst utfyllt material utan övertäckning. Civilingenjör P. Jonel1,
1954/55 J.looz-i 19j9/60 /.loo:-

atur- ooh värmefl-ödesinätni vid, värnd-a biäIklas n

Jonell och G. Victorin,utan isolering. Civilingenjörerna P.

1955/56 J,loo;-

Und.ersöknj-ng av isclerförmåga och funktion hos icke trad-itionella
ytterväggar naed" hiäI'p av värrnqfl-ödesnätare. Byggnad-stekniska insti-
tutionen, I{TH? 1956/ jT B. lOO: -

. WS-programgruppen,
1956/jT !o.ooo; -

niqsar. Civilingenjör L. tdiktasson, jgjTfjB 1l.OOO:-

KorrosioëFuruþrgök4ingar i Lqj,mïattenb e_redare. fvAs s korrosions-
nämnd-, 1959/60 1O"OOO:-

Ventilgtionskanal-ers täthet. Civilingenjör S. Olsson, 1g5gf60

J2 "OO0z -

Korrosi-onlcå rög" Docent U" lrägård"h, 19j9/60 ZO"2OOz-

1) Ânger d-et budgetår d-å anstaget utd-elad.es"
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Es gigegl g= gl:Eg lle!={gr=l ggl g=!gs+ec ( iuarmo )

sammansättningr Disponent i[, Kjellström (ord-förand-e), tekn. d.r
3" ad-aneon, exped.itör r" Nilsson och cl-irektör s. Nyström.
Äd-jungerad-e l-ed-amöter: Förbund-ssekreterare T" Jönsson och
civilingenjör S" Lrmdquist.

utredninssmän; civitingenjör L. Klingberg och ingenjör E. olsson.

Ekonomi¡ Kostnad-erna 1959f60 har uppgått tirt 82.!oj kronor.

Verksa¡nhet

Värme' och sarri tet si_nstal_lationer

Ett förs1ag tì-11 fôrenklad ledningsd-ragning i bad-rrq d,är rören fri-
ragts från d-en bärand-e stommen, har tidigare utarbetats. Två bad--
rum med- ledni-ngsdragning enJ-1gt förslaget provbyggd.es f öregåend_e

budgetår i ett bostad-shus tillhörigt Matmö Kommunala Bostads AB,
Resultaten av detta försök har sammanställ-ts och publicerats und-er

året.

En konferens har avhål1its angåend-e instal-lationer i bad_-, d.usch-
och toal-ettrurn. En intern rapport från konferensen med- sa¡nmanstäl1-
ning av föred-rag och d_iskussionsi-nlägg skal_l- ges ut,

Resultaten av und-ersökningarna rörand-e värme- och sanitetsinstall-a-
ti-oner har spritts genom föred-rag i Göteborg och Malnö i samarbete
med- WS information.

Irelglgr! e lgli gr _ på_þgsþgs

stud-ierna som utförts på höghus inom Lorensborgsområd.et, Marmö,

avslutades sommaren 1959, Tid-sstudiematerial och kostnad-suppgifter
har sammanställts och bea.rbetats. Frågan om val av kranstorlek lik-
som kranstorfekens intrerkan på transportkostnaòerna har belysts.
vid-are har problem i samband med- arbetsplatsens planerlng vid hög-
husbygge behand-fats. Utred.ningen avses bli avslutad- med- en intern
rapport och tid,skriftsartikel.

Irl!crssrEe s lle4e r_ i _Se1t9

I samarbete med- regionala utskottet för noïra sverige och produk-
tionsutskottet i Stockhol-m har vintermerkostnaderna vintern 19j9/60
undersökts i- tre bostadshus. rnsamlat materiar kommer att publi-
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ceras i samarbete med- norrland-sutskottet och prod-uktionsutskottet.

Litter¿r,tur m.m. se s. 55.

Icclgeele=glcEg!!:!=Igr=g3!!r3=lrerlse ( caterorg)

Samrnansättning: Professor L. Rönnmark (ord-förand-e), civÌIingenjör
0. Jansson, civì-Iingenjör B. Landby, onbud-sman E. Lund-gren.

Ad-julgerade: Förbr,¡:rd.ssekreterare To Jönsson och civilingenjör
S. Lund-quist .

Utred.ningsmän: Civilingenjör G. Backsell, civilingenjör Y. Hammar-
l""d-G.o.". tO,11.tÐ-, ingenjör R. Kahn (t"o.Ã. +.5.60).

Ekononri: Kostnaderna för 1959/60 uppgår tfJL 7t.866 kronor.

Verksamhet

Valvform

SNB, Rapport !J, "Dimensionering av trad.itionell-a valvformarr' ("tt-
ligt d-e nya anvisningarna till byggnad-sstad.gan) san:rt en ôel tid--
skrif t sartiklar har publi cerat s. Komplet terand.e d.imens ionerlngsta-
beller för Tl0 och övri-gt konstruktionsvirke har utarbetats.

Fem informatÌonsföred.rag har hålJ-its i Stockhol-n, Göteborg, trfalmö

och Kungälv.

Kurrgl. Arbetarskyd-d-sstyref sens uppmätningar av 276 vaLvformar från
olika d-elar av land-et bearbetas och förslag ar¡ses att framläggas

till ándringar i tillåtna träspänningare som kan bringa d-e statliga
bestämmelserna och d-et praktiska formsättningsarbetet på byggplat-
serna närnare vatand-ra.

IÊeslgrs

Uppnätningar har utförts av formar, gjuthastighet, gjutskiktens
höjd, betongkonsi-stens, betonganalys, betongtemperatur, gjutresul-
tat.



Stud.ier

Mätning

av

av

mod-ernare utLänd-ska forskningsarbeten

forrntryck vid, l-aboratorieprov vid. CTH

2B

på forntryck pågår.

har förberetts.

tresrilssFgr!le4gr
Småskrif t om kostnad.erna för inläggningsfärd-ig armering har utarbe-
tats. rnforrnationsföred-rag har hållits i stockhorm, Göteborg, Malmö

och Linköping.

Litteratur m.m. se s. 57, 41, 55,

Esc"l gggl g'= gI g5g lls l= Igr=195r3= !Y9 r]se ( urne å )

sammansättnins: Byggmästare o" Forsberg (ord-förand-e), civilingenjör
L" Forsnan, ingenjör E. Hörnferd-t, ingenjör o" Larsson, byggnad.s-
snickare H. Lövgren, byggmästare V" Söd_erberg.

Adjungerad-e: Ombudsman E. Boström, ingenjör F. Bergenud-d-, f ör-
bund.ssekreterare T. Jönsson, clvilingenjör S. T,und.q¿i-st.

Utredningsmän: Ingenjör F. Eriksson och ingenjör J.Å. Jonsson.

Ekonomi¡ Kostnad-erna för 19j9/60 har uppgått titr 69.119 kronor.

Verksanhet

Yrl!gr!¿sgel
vintermerkostnad-er och metod-er har und-ersökts f òr J-väningshus av
betong med- monterbara ytterväggar" r sanr.rbete med. övriga regiona-
la utskott har metod,er och vintermerkostnader und-ersökts.

Kurser för arbetsreclare har hålrits om pranering och ekonomi i
vinterbyggen.

Utredningen om kortare värmnings- och forrnrirrningstid_ av vintergju-
ten betong har sanmanstä11ts för publicering.

Möjligheterna till vintergjuten betong med tillsatsmeùeI och utan
värmning har und.ersökts på byggnad-splatser vid olika väd-erreksbe-
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tingelser. Sammanstätr.lning av resul-taten pågår.

Utred-ning har utförts on form¡naterials ytbehand-ling rned- olika sor-
ters formoljor i samband- med- vintergjuten betong.

Vintermerkostnadskurvor f ör land-ets olj-ka zoner har upprättats.

I¿scle4eleEll sE- ieI grsclr glg ! i 3ls !
Den byggnadstekniska informationstjänst som uppbyggts och skötts
vid. utskottet skall överföras tilt nybildat byggtjänstorgan und.er

hösten 1960.

Litteratur m.m. se s. 55,

=rgle rggl i 9n! sI :59ilsi

Sa¡nnansättning: Civilingenjör S. Lund-quist (ordförand-e), civil-
ingenjör I. Karlén och po1.mag. J" I[ittrock.
Adjungerad-: Fif .kand. S. Åfurr¿ (t.o.n. 24"11.1959).

Verkställarrd-e led-amot: Red"aktör I. v" Zweigbergk.

Red-aktionssekreterare; Red-aktörerna L. Forsslund-, G. Halvegård.,
@.o¡r¡ rc.9.1g129) samt G.. viúrun¿ (9"72.ß129

- 7 "5.1960) ,

Ekononi: Kostnad.erna 1959/60 uppgår tilI 504.522 kronor.

Verksamhet

.Arbetet har främst bestått i utred-igering av skrifter i samarbete
ned- författarna; utskottet har d.ärjämte intensifierat sin reklam-,
föred-rags- och utställningsverksamhet.

Publikationer

Und-er verksamhetsåret har givit s ut J)
lingar, '10 rapporter, { småskrifter, J

tioner, ! rrFrån Byggforskningenrr samt 1

skrifter, nämligen: I lnanù-

särtryck, 6 övriga publika-
rrSNB-Littera.turrr. Därav
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har i en anclra utgåva utkonmit Sr¿åskrift nr 15 I'Spik- och bultför-
band i träkonstruktionerrr och Särtryck nr Je1)J) "Driftundersök-
ningar på sraå oljceld.ade värmeanläggningar" sarnt i en fjärdc utgåva
blanketter för arrneringsspecifikationer, "Typblad för bockning av

armeringil och rrListor f öl alla bockningstyperr'"

Den under år 1959 utarbetade litteraturförteckningen'rsNB-Litteratur'l
har tryckts i en and-ra, koinpletterad- uppJ-aga on 20.000 exemplar. l'ör-
teckningen har d.istribuerats till föreningar och organisationer sant
till bokhand,l-are.

Ec{sre!!jets!
AB Svensk Byggtjänst fortsätter på uppdrag av SNB utgirrningen av

referatpublikationen rrSvensk Bygglitteraturrr, Publikationen omfat-
tar nu årligen ca 1.500 UDK-ktassificerad-e referat i A7-fornat.
rrSvensk Bygglitteraturll utges i duplicerad- form i format A{. Tid-
skriften kommer ut rned- '10 häften per år; prenumerationspriset är
kr '10: !O ( intr . or" . ) .

Det nordiska sarnarbetet fortsätter som tidigare ned- tid,skriften
'rBygglitteraturtr. Norges Byggforskningsinstitutt, 0s1o, distribue-
rar referat, vilja vätjs ut bfand d-e svenska, d-anska, finska och

norska referaten; d-e övcrsätts till engelska och d-istribueras till
bytescentral-er och prenurneranti:r utanför Norden.

Genom d-et nordiska samarbetet utges även nord-iska referat av aktuefl
litteratur inom byggnaclsonråd,et i Danmark, Finl-and, Norgc och Sverìge.

De utkomner kvartal-svj-s och omfattar sammanlagt ca 2,000 UDK-klassi-
ficerade referat ( f.5OO svenska + 5OO danska, finska och norska) i
Âf-format. I Sverige svarp.r Svensk Byggtjänst för d-essa referat och

i d-e övriga länd-erna d.et centrala by6çgforskningsorganet. Prenumera-

tion kan erhåIlas genom AB Svensk Byggtjänst; prenumÐrationspriset
är kr 212- (intr. ons.).

Svensk Byggtjänst har iord-ningstäÌ1t en särskild kortupplaga av re-
feraten i rrSvensk Bygglitteraturrr för bibliotekens räkning.

Dessutom har uppd-rag lämnats titl 1\B Svensk Byggtjänst att göra en

analys av tid-skrif ten rrSvensk Byggì-itteraturr', avseencle bl.a. urvals-
principen för referaten.

Utskottet har lämnat uppd.rag åt arkitekt SÀR Lars Magnus Giertz,
Tumba, för utredigering av ett kfassj-ficeringssystem för byggnads-
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kontor, baserat på UDK och SfB.

Igrlcs¿-ligIri!gligt
AB Svensk Byggtjänst, Stockholm, har svarat för försäljningen av

SNB; s skrifter. Nänndens skrifter har dessutom kunnat köpas d.irekt
från byggtjänstorganc-.n i Malmö och Göteborg samt från bokhand-eIn.

/lrbete pågår att öka försäljningen av SNB:s skrifter i Danmark och

Norge.

I9re4res-eeþ-Iilq
Den i samarbete med AB Svensk Byggtjänst bed-rivna verksarnheten rned,

lnfornationsföredrag har påSått även und.er 1959f 60,

Tetcniska föreningar o"d-. son kan tänkas ha intresse av att erhålJ-a

föred-ragsämnen, föred-ragshå1lare, material etc. har även und.er d-et

gångna verksamhetsåret regelbund-et hållits und-errättad-e om verksam-

heten.

Konferenser och utställningar

SNB har hösten 1959 deltagit i en av VVS-Tekniska Föreningen anord.-

nad- utställning, kallad. VVS-Mässan 1959. Utställningen har u¡rd.er

våren 1960 vand.rat vid-are till Göteborg och Malmö, d-är SNB även med--

verkat med. föred-ragshålIare.

SNB har våren 1!60 rneclverkat vid- Betongvaruind-ustrins fnternatio-
nelLa Mässa (rru eo).

PUBIICERADE ARBETEN JÏ\TiTE REFERÄT

T nämnd-ens publikationsserier har utkommite

IIANDLI}TGAR

Ingmar Ereborg: Stora eller små värmecent . Ha¡rd-lingar nt J[.
Stockhohn 1959. 112 s¡ Pris kr B¡-. (Sammanfattning och fi-gurtex-
ter på engelska. )

Nutid.a exploateringar för bostadsbebyggelse sker ofta stadsdelsvist

och d.ärmed har frägan om stora eller små vármecentrafer fått för-
nyad- aktual-itet. I hand-llngen red-ogörs för en wrd-ersökning som ut-
förts inom nämnd.ens byggnad-svärmeutskott. Syftet med- uld-ersökning-

en har varit att söka utröna d-en ekonomiskt optirnala storleken på
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värmecentraler. Den har omfattat mätningar av fem olika stora vär-
mecentral-ers årsmcd-el-verkningsgrad och av värnieförl-uster från dist-
ributionsnät samt bcräkningar av kapitalkostnad_er för ett antal
värmecentraler, rmd-ercentral-er och kulvertnät. underhålls- och
d-riftkostnacler från några bostadsföretags räkenskaper har även stu-
d-erats.

Som sammanfattand.e rcsuf tat av u-t,redningcn visas, att d-en ekonomiskt
optimala storleken av värmeccntraler ligger vid större enheter än
de som nu vanligen byggs, åtninstone när clet ¿ir fråga om områd-en me¿

nornal bebyggelsetäthet, där kulvertar kan täggas utan större extra-
ko stnad-er.

Sven Sahlin;
(Sa.r,rverkan me ckholm
1959. 2O1 so Pris lcr 10:-
Ett fenomen som väsentligt påverkar en väggs bärförmåga. i en hus-
stomne är plasticeringen i knutpu¡rkten mellan bjälklag och väggar.
Detta fenomen har ticligare intc beaktats .¡id. bc.räkning av väggars
bärförmåga.

Bärförmågan hos husstomnar r,red fôljande vanliga utförand-en har stu-
clerats teoretiskt och experimentellts

Murad- vägg - betongbjälklag
Efementväeg - elementbjäfklag
Helgjuten betongrarn

Med- utnyttjande av resultat frän utförda fullskaleförsök har appro-
ximativa beräkningsnetoder uppstäl1ts för beräkning av bärförrnågan
hos vägg:ar i en husstomrrie av principietlt grwrdläg5ance utseende.
Härvid har knutpurktspfasticcringens inverkan på bärförnågan kunnat
beaktas.

- lren_st i_flCr:
1959" 160 s.

figurtexter på engelska. )

Und.er nå"gra uppvärmningssäsonger har värmernotståndsnätningar ut-
förts med. nykonstruerade instrument i bebodda lägenheter, fränst i
fl-ervåningshus mecl väg6aï av lättbetongbrock, rned, väggar &v tege1,
invändigt isolerade med träullsplattor, eller av betong ned_ utvän-
d.ig lä ttbetongi solering.

Red.ovisad.e mätvärd.en från uttorkad.e väggar i stockholrnstrakten och
i Uppsala visar i genornsnitt god överensstämrnelse med. cle värmemot-
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stånd som kan beräknas med hjälp av i BABS angirma värmelednì-ngstal
för olika väggmateriaL. Tegelväggar isol-erad-e med- tunna träullsplat-
tor visade sig dock ge bättre isol-ering än vad- som beräknas i BABS.

Någon systematisk variatj-on av värmemotstå¿rd-et rned- väd-erstrecket kun-
d-e inte iakttas. r Lul-eå och Göteborg und-ersteg de uppmätta värme-
notstånd-en i genonsnitt d-e beräknade, och clär var ocrså mätvärd-enas
spridling mycket större än i stockhoì-rn, trorigen mest beroend.e på

fukthaltens i-nverkan.

Väggarnas isoleringsförmåga vari-erad-e mycket litet und.er uppvärm-

ningssäsongen båd-e vid uttorkad-e och ieke uttorkad-e vàggat. Långtid.s-
mätningar på nyuppförd.a väggar visad-e att uttorknì-ngen av väggarna
sked.de nästan uteslutand-e und-er ilen varma årstid"en och framför altt
und-er den första sommaren.

Aven värmeflödets för,ielning över väggytorna har stud.erats, särskilt
vid- väggar av lättbetongblock"

Bengt Norénr Takstolar AIL_!riä" Handlingar nr Jl , Stockhol-m 1959,
117 s. Pris kr Ba-. (Sammanfattning och fi-gurtexter på engelska.)
Den traditionel-l-a trätakstolen i sina olika utföranden torde \tara
ett av de byggelement sorn rmd-ergått d,e minsta föränd.ringarna. genom

tid.erna. I mod-erna bostadshu,s använd.er man fortfarand-e i stor ut-
sträckning takkonstruktioner med- antingen d.en rrsvenska takstolentt,
d-vs; två mot varand-ra resta hSgben, stöcì-da av en hanb jälke och två
stödben, eller varianter av d-enna med- eller utan hanbjälke och -
åtminstone vid- större bostad-shus - vanligen med- stödben mot vind.s-
bjälklaget.

En netod- för beräkning av d-en svenska takstolen ned- hänsyn till
rörelserna i förband-en presentcras. Tiltämpningsberäkningar på van-
Iiga spikade takstofar har givit påkänningar i högbenen som arrvi-ker

ca 20 /" trân Ae som erhålls rned, d-e vanliga, mj-nd-re noggranna meto-
d-erna. Av särsk1ld betyd-else är d,eformationer i spikad-e högbensskar-
var" Från provningar av takstolsmod.el-ler redovisas i vissa fall
änd-å större påkänningsföränd-rlngar till fö1jd- av d.efornationer,
särskilt i spikförbanden.

I anslutning til-1 mctod-en att ta hänsyn till rörelserna i förband
och förankringar d.iskuteras även passningsmetod-ens tillämpning på

trätakstolar.

Tend.ensen mot ökad fabrikstillverkning av takstolar eller takstols-
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skarvar och and-ra förband samt använd.-

skivmaterial kommer d.ärvid att spcla en

RAPPORTER

, Rapport
nr 52. Stockholni 1959" 4t s. Pris kr {:-
Kontoplanen har utarbeta,ts av en arbetsgrupp med- representanter för
enskilda fastighetsägare samt koopcrativa och allmännyttiga fastig-
hetsföretag. Planen är så elastisk att clen skall kunna användas i
förvaltningar av olika storlekar och mcd- skild-a behov av kostnad-s-

uppd-elning.

För mindre fastighetsförvaltningar har gruppen utarbetat kontopla-
ner meil ett för dessa förvaltningar d-irekt anpassat bokföringsunder-
lag i form av två d-agböcker - för enskild-a fastighetsägare samt för
ekonomiska föreni-ngar:, aktiebolag och stiftelser"

Sed.an kontoplanen och d-agböckerna sist utgavs (CSe) frar arbets-
gruppen gjort en översyn av planen jämte anvisningarna vilket för-
anl-ett denna nya atgàva. Aven d-agböckerna har änd.rats och komplet-
terats med- bokf örings- ocl:r bokslutsexempel.

HÁJ,T}I:
rekommend-ationer. Scparat _I1_tni4s,g-b_i1aqa" Rapport rrc 51, Stockholm
1959. 121 s" Pris kr 1O:-" Bilagan: 2'2 t:itn. Pris kr {:-
De direktiv som behövs på err byggplats för att ett visst arbete

skall- kunna, uiföras, bör .uar.* samfad-e på så få handlj-ngar sorn rnöj-

ligt. Hand.lingarna bör vara 1ätthanterlíga och entyd-iga och utför-
d.a på ett lj-kartat sätt oavsett vem som framställt dem. IIALTH har

utrett hur byggnad-skorrstruktionshand-lingar bör vara utförd-a f ör

att d"essa önskcnål skalI k-rrnna uppfyllas"

I d-enna rapport behancllas rillek4ik rned. bI.a" rnaterial-betecknj-ngar,

bcteckningar för urspari-ngar, projcrktionsmetoder och anvisningar
för måtbsättni-ng, ritningar mecl förslag till bl.a. f ormat, text-
rut,a, orienteringsfigur och vikning a,r' original samt ritningsple:
nering med- bl.a. anvisningar om disponering av ritningarna och

exempel på lämpligt format vid- olil<a uppôelningar av stora bygg-

nad-sob j ekt. Vid-are diskuteras handlinga4}g.s__qnlatl4À49 och lämnas

förslag orn vilka handlingar som skaÌl utarbetas und-er projekte-



15

ringens gång.

I en separat ritnlngsb_i*f aga publiceras 21 av de viktigaste konstruk-
tionsritningarna ti11 ett byggnad.sobjckt d.är rekommendationerna
tillämpats.

Ingernar I'Iyquist:
bygeeri. Rapport nr 54. Stockhot -manfattning på engelska. )

varje tírfverkningsmetod- har i rnåttnoggrannhetshänseende sin be-
gränsning. i,'lan kan i analogi rnecl l-judvall-en tafa orn en nåttnog-
grannhetsvalr: kräver man utöver cn viss gräns ökad- måttnoggran-n-
het, får man cn markant stegring av kostnad.erna.

Undersöknin6çarna har bedrivits med- lj-tteraturstudier, intervjuer på

byggplatser, fabrii<er och projekteringskontor samt med- ca 4.ooo mät-
ningar på byggplatecr och produkter.

utredningcn har sökt klartägga förhålrand-et: gränsvärden - orika
krav och behov. l{åttnoggrannheten hos såväl färdiga stommar som

element av betong, l-ättbetong och trä diskuteras ef ter d-essa rin-
jer. 0rsaker til1 måttawlkelser, tolcranssättning, stand-ard-tole-
ra,rls er o ch kontroll b ehandlas "

Bostad-errg__rnått. Rapport nr 55. Stockhotn 1959. 41 s. Pris kr !:-
Rapporten stä}f er följande frågor: vil-ka möbfer anser rnan sig be-
höva i cn mod-ern familjctägenhet? Hur stora är de? IIur brukar
man i aÌlmänhet kombinera dem? Vill<a friytor kräver de?

Möbelnåtten har erhål1its ur en gcnorngång av samtliga möbefkatalo-
ger från 1958. Friytorna har erhållits ur funlcbionsunclersökningar;
om såd-ana inte furrnits att tiflgå i Sverige har dansha resultat
ti1lämpats" Möbelantale_L jämte d-e vanligastc möbefkombinationerna
i bostaclsrum har hämtats från bostadsund-ersökningar.

Genom att rent teoretiskt kombinera möbeÌnåtten för olika rum på

så många sätt som rnöjligt k.ln man få fram en serie väggl-ängder som

d-imensionerar bostad-srummen. Red-ovisningen ger cnd-ast systemet för
rumsd-imensioneringen, och är naturligtvis ingen möbleringsrekommen-

dation med fastlåst möblering"

Utred.nlngen är riktad till projektörerna som ett argument j- d.is-
kussionen om en bättre utrymmesstanclard.

För måttutredningen svarar närmast arkitekt John Sjöströn.
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hoÌm 1959. 4e s. pris kr !;-
Ett omfattande skolbyggnadsprogram förerigger i vårt land. Iet är
d-ärför av största vikt ati d-e skclcr son byggs ger det bästa ut-
bytet av gjord-a investeringar" Fôr att ge cre lokala skormyndighe-
terna sakunderlag för sin byggnadsplanering och för att r,,idarebe-
forclra nya erfarenheter ti11 byggherrarr projektörer och byggnad.s-
företatare arbetar skol-husgruppen inom slIB: s praneringsutskott
med- en serie urrd-e:rsöIcningar" Ì,[¿,"n angriper båd-e dr;taljfrågor _ t.ex"
klassrummets utforrnning, rnöbÌering, utru:,stnì_ng _ och större problem
- den samordnand-e planeringen av oli-ka skoÌforner i ett län.
r rapport 56, som är den första i serien skolbvggnadens pla4t.yp
och kostnad- har *alts ett av skoröverstyrersen uppgjort program
för en rnellan- och högstadieskora, där systemet med ämnesrum och
d'elade klassn¡m tillämpets för högstacliet" Lokalprogrammet har stu-
d-erats i 10 alternativa planlösningssystem - sid.okorrid_orskola i-
1 - J pLan, mittkorridorslcol-a i r - 1 pl.an, centr:al-kapprumsskoÌa í
1 - j pl.an samt blockskola i J pLa'n" Förslaget har oci<så bearbe-
tats byggnad-stckniskt och med- avseenri-e på värme-, ventilaticns-
och sanitetstekniska anläggningar samt l<ostnad-sberäknats. Som ett
komplement till d-cn teknisk-r:konomiska bearbetningen har ped-agoger
gjort vissa jämföreì-ser mcllarr planlösningarna från undervi snings-
synpunkt 

"

Kostnad-sjänföretsen visar en skillnad på ca 6 ,/à merran bilrigaste
och d-yraste förslag, som ä.r blockskoran rc:spektive centralkapp-
rumsskola i 1 plan och sidokorridorsl<ol-a i 2 pran^ Kosinadsskilr-
nailerna mellan de olika förslagen har afltså storleksordningen
från några tiond.els procent upp tilr ca, 6 /"" Byggnadskostnad-er och
ped-agogers värc.eringar kan inte utan vid.are räggas ihop. Det är
emell-ertici Ïrcitydelsefullt att hänsyn tas tiff den pedagogiska vär._
d-eringen, i synnerhet sottt kostnadsskil-lnaderna melfan alternativen
är så små son vicl rret und-ersökta lokaì_programmet"

Utred-ningsarbetet har utförts ,"md-er lcd-ning a.v arki-tekt Bengt Hide-
mark med- arkitek-i; rngvar Yggesson som medarbeiare. und-er arbetets
senare d-el- har arkitekt 0l1e lvåhlström deltagit.
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Gunnar Backsel-l- och Yngve Hammarl-und-: Dimensionering av traditio-
nella valvformar. Rapport nr 57, StockhoLn 1959. Lös biJ-aga ned-
tre nomogram. 49 + 1 s" Pris kr !:-
Det är mycket angeläget att ärren så tillfältiga konstruktioner
som valvforrrar beräknas så, att de fylJ-er rimliga krav på ekonomi

och säkerhet. Trots att inte mind-re än jO /" ^u kostnad-erna för d-et

färdiga betong'valrret fall-er på formkonstruktionen och trots att
d-et på senare år inträffat ett stort antal valvformsras, åsid.o-

sätts ofta d.essa båda krav.

Stämpavstånd- och bockryggsavstånd är mycket varj-erand-e vid- olika
byggplatser, vj-d-are förekomrner olika spännvid-d-er inom samma form
på err och samma byggplats. För att ge byggarna ett hjâlpmed.el för
d-imensioncring av valvformar har nomogram u-tarbetats. Författarna
beskriver hur nomogrammen konstruerats. Resultaten av d,e statiska
berákningarna rcdovisas i- tabellform för att d-e skall kr-mna an-

vänd-as även för valvformar som inte helt byggs upp av trä.

Skolpavil-ionger. Skolpaviljonger till skofa av B1b-typ. Klassrums-
pavil jonger. Rapport nr JB. Stockhol-m 1960. 16 s. Pris kr l:-
Skolbyggnaclsverksamheten i- land-et väntas ul,1er överskådfiS tid. bli
mycket tivlig. Det är clärför nöclvänC.igt att de ekonomiska resur-
ser som står till burls för skolbyggnad-er utnyttjas på ett riktigt
sätt och att skolorna planeras olnsorgsfullt.

En möjlighet att åstad-komma ckononiska skolbyggnaclcr är att välja
paviljongformen" Den är särskilt länplig för mind-re skolenheter
som intc är så komplicerad-e som t.cx" centrafskolor. Kommunerna

har också under dc senaste åren i ökac1 omfattning tillgodosett
sina mest akuta skolbyggnadsbchov gcnom att bygga skolpaviljonger.
Skolhusgruppen har därför utarbetat typritningar till skola av

B1b-typ i form av två friliggandc paviljonger som kan kopplas ihop

och pre senterat innehållet i SIrlBcs småskrift nr 11 "skolpaviljongerrl
i något oma,rbetat skick.

Utredningen har skett i samarbete med skolöverstyrelsen. Typrit-
ningarna till B1b-skola har utförts av arkitekt 01te lVåhIström,

SNB.

r rapportens först¿r del- gcs förslag till sko]paviljonger för skola
av B1b-typ, dvs. bygd"eskola för klasserna 1 - 6, där lågstadiet
bildar en klass av årskurserna 1 och 2 samt, mel-f anstad-iet en kl-ass
av årskurserna J odn { och en av årskurserna J odn 6. Vissa skolor
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av B1b-typ behöver kompletteras med båd-e en gymnastik- och en mat-

rumsd.el, med-an and.ra cnd-ast behöver en klassrumsdel . Förslaget till
skolanläggning har uppd-eIats på två friliggande paviljongerr en

som rymmer närnnd-a kl-assru-msclel och en som futrgerar soln gymnastik-

och matrum. Pavitjongcrna kan också läggas tillsammans, så att en

gavelvägg d-clvis blir gemens¿un" Ritningz,Tna àT utf örd-a i skala 1¡ 200

och redovisar i d-etalj såväI unòcrvisnings- som kommuni-kations- och

biutr¡runrnen.

Rapportens and.ra avd-eining ägnas klassrumspaviljonger'' För att un-

d-erl-ätta och förbilJ-iga scrictillverkning av paviljongerna har pla'-

nerna förenklats. Dcssa paviljonger är hu-vurlsalcligen avsed.d.a att
uppföras i ansÌutning ti-Ì1 befintliga slcolor som rymmer erford-er-

liga spccialrum, skohnåltidsl-okaler, allmänna efevtoaletter etc.

Avslutningsvis ger. rapporten cn teknisk beskrirmj-ng av paviljong-
erna uniler rubri-kerna Konstruktion, Uppvärmning och ventilation
samt Statsbidragsbe s tämrnelser.

Klassrurnrnets dagerbelysning. Två rnod-elf stud.ier. Rapport nT 59 .
Stockholm 1960, t5 s¡ Pris kr le-
De skotbyggnadcr som i d-ag planeras slcall fyl-la vissa krav på be-

Iysningsstandard-. I skolprojektörens r-rppgifter ingår d-ärför belys-
ningsplanering. lTär d-et gä11er d-agerbelysningen är d-et viktigt
att fönstren placera.s och utformas på effektivaste sätt. Härtill
ford-ras känned-om crn hur ett kfassru-ms form och fönsteranord.ning

påverkar cless ljusförhållanciern. iúed- hjäfp av praktiska f örsök med

modell kan projektören få en goC bild- av d-e olika lösningar som

står till bud-s.

-Arkitekt Bengt Hidenark har utfört dagsljusmätningar i liten no-

clell. Avsiktcn har varit att visa hur J"jusförhålland-ens i ett
klassrum påverkas av f öränclringar i takhöjclr fönsterstorlek och

f önsterdì-sposition.

Iv[ätningarna har skett i byggnad-sklimatla.boratoriet vid- Kungl. Tek-

niska I{ögskolans institution för arl<itektu-r II. Råd.givand-e vid ar-

betets uppläggning har docent Gu¡.nar Pleijef varit, och arkitekt
Christer Frid-ell har svarat för d-en slutliga samma"nställ-ningen.

Efter en introd-uktion i belysningsproblemet redogörs för ncd.ell-
försök; bl.a. inverlcan av varierance bröstningshöjd, fönsterbred.d.

och fönsterhöjd-, rl-ubbelsid-igt f'önsterarrangemang och olika fönster-
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1ösningar vid varierancle takhöjd- och rumsd-jup.

Und-ersökningen antyd-er att extrena kfassrumsformer och belysnings-
arrangemang inte behövs för att ombesörjz en goC d-agerbel-ysning i
klassrummets alla delar. Dr:t rek'cangulära klassrummet med- enkel sek-

tion och ned fönster på ena långväggen är full-t tillfredsstäIlan-
d-e om omsorg läggs ned på fönstrens placering och utformning samt

på rummets färgsättning,

Sven G" Bergström och Hans Il " TioIst: Korrosionsrisken vid. an-
vänd.ning-av lcalciumklorid. i be_tong. Rapport nr 60, Stockhol-m
1960. 21 s. Pris kr !:-
Kal-ciumkl-orid. som til-lsatsmed-el til-l betong lnar cliskuterats inom

d-en internationella f orskningsorganisationen RIT,EM: s kommitté f ör

betonggjutning vintertid" l'/lan har speciellt observerat d-et omfat-

tand-e bruket av kal-cir:mktorid inom svensk betongteknik och ifråga-
satt riktigheten hárav. Detta har föranl-ett författarna til-1 d.enna

rapport att närmare und-ersöka de svenska erfarenheterna frän an-

vändrringen av kalcilmklorj-d- 
"

Risken för rostskad-or vid- använd-ning av kal-ciunklorid- har förfat-
tarna försökt få en uppfattning om genom att inventera erfarenhe-
terna hos ett antal statliga och privata byggorganisationer och

genom att göra en fál-tund-ersökning.

Undersökningen har bl-.a,, visat, atL en norma.l tillsats av kalcium-

klorid-, d-vs. 1 - 1,5 /" av cerìentvikten, ín-be har ökat korrosionen
på ingjutet ståI" Ðär koncentrationen av kalciurnklorid- av olika an-

led-ningar varit mycket stor, ce 4 - B /" av cementvikten, har kor-
rosion inträffat.

SIÍASKRIFTER

Hans E. llolst: Bygg4êdskrg4_Ar.. Småskrift nr 16, Stockhol-m 1960,
6t so frl-s Kr ,3-
Husbygge med- hjäIp av kranar blir allt va.nligare; vid- årsskiftet
1919/60 fanns d-et över JOO byggnadslcranar i Sverige. Ett systema-

tiskt uppbyggt underlag för planering a,v rrkranbyggenil har emel-

lertiô tilt stor del saknats och därför har också kranarna i- rnånga

fall inte utnyttjats tillräckligt effel<tivt. tr'ör att räda bot på

d.enna brist publicerar SNB i sin nya småskrift resultatet från un-

d-ersökningar som utförts av Skånska Cementgjuteriet (med. anslag
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från SNB) och av SNB:s prod-uktionsutskott.

Småskriften inleds med ett avsnitt om tornkranens utformning och

tekniska utrustning. Därefter diskuteras d.e faktorer som bestäromer

kranens transportkapacitet och gers exernpel från tidstudier som vi-
sar kranars utnyttjande i praktiken. vid-are red-ogcirs för d-e tid-er
i transportförloppet som är oberoend-e al' rnaterialslaget men bero-
end-e av krantypen, d-vs. stäII- och spilJ-tider samt rörelsetider"
Detta avsnitt är illustrerat mcd diagram sorn visar tid-åtgången för
rörefseförloppet för några vanliga krantyper, såväl fasta som spår-
bunC.na.

Skriftens 1ängsta avsnitt behend-lar transport av otika material-
slag. För varje materi¿l - betong, tegcl och murbl-ock samt murbruk -
l-ännas en översi-lct över förekommand-e transporthjätpned,el och åter-
ges nomogïan ur vilka nan kan beräkna en krans kapacitet vid trans-
port av materialslaget i fråga.

De tre sista avsnitten har rubrikerna I'Kranspåretr', I'iìfontering och

d-emontering av kranarrr sant rrKrankostnaderrr .

Hans E" Holst; Byeg4g4Ë¡r_q_q_Al, Småskrift nr 17, Stcckholm 1960,
26 s" Pris kr 2¡-

Studier på normal-a bostad.sbyggen vj-sar, atT, byggnadshissar vid- l-
våningshus utnyttjas end-ast ca 20 % uu d-en totala arbetstiden och

vid- 12-r'ånings punkthus ca 55 y'"t tider för i- och urlastning med--

räknade" Att det ändå ofta förekommer att arbetare får vänta på

hissen måste betyda att hisstransporterna är bristfälligt planerad-e.

var skal-l hissen stå? skall betonghiss använd-as? Hur transporte-
ras betong bäst i planhiss? Hur rnånga rra:n ska1l ingå i utl<ärrare-
laget?

svar på d-essa och and-ra liknand-e frågor ges i småskriften,Byggnad.s-
hissarrr. I'lan kan med- d-ess hjälp finna lärnprigaste transportmetod_
samt samma¡rsättning av kärrarelagen ned- hänsyn till materialslag,
hisskapacitet, hissningshöjrl, kärrtyp och kärrningssträcka.

De olika metod.erna för betong- och murinaterialtransporter är sche-
matiskt ill-ustrerad-e. Skriften ínnehål1er även råd- beträffand-e pla-
cering av hissar, i-ntagsanordningar, kombinering av hissar, hjälp-
ned-el etc. vid-are ges exempel på hur en kostnad-skalkyl för en
byggnad-shiss bör atf öras och d-clas upp på f¿ista kostnad.er, stä11_
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kostnad-er och rörliga kostnad-er.

Skriften bygger på undersökningar som utförts av Skånska Cementgju-

teriets arbetsstud-ieavd.elning under led-ning av civi-lingenjör Helge

Kullsted-t med. anslag från SNB. Stud.ierna har utfôrts av ingenjör
P. Larsson.

Gunnar Backsell- och Yngve Harnmarlund-c Inläggningsfärd-igt arme-
rinssståI - en kostnadsstU4:þ. Snåskri-ft nr 18. Stockholn 1960.
28 so Pris kr 2:-
I samarbete med- lokala byggnad.sf öretag har man vid- SITBs s Göteborgs-
utskott analyserat orsakerna till sprid,ningen i sjäIvkostnaôer för
vissa stomarbeten.

Syftet med d.enna småskrif t, som rcd.ovisar kostnad-sjämförelser mel-
lan ol-ika metod-er att färd-igställa armering, ár att vara byggarna

til1 hjäIp när d.et gä11er att bed-öma de rationaliseringsmöjlighe-
ter som finns.

De ol-ika metod-er som kan komma ifuå"ga beskrivs och kostnad-erna ana-

Iyseras för d-e olika al-ternativen. Viss¿r, förutsättningar måste här-
vj-d faststäIlas, exempelvis armeringsstationens utrustning, för-
d.elningen av ståtd-imensioner och onfattningen av materiafspill och

monteringsjärn. För att d-essa förutsäittningar skall bli- så riktiga
och al-l-mängiltiga som möjligt har armeringsstationer vid- ett antal
byggplatser och byggnadsobjekt i Göteborg stud-erats"

Undersökningen utmyrurar i en grafisk uppstäl1ning av självkostna-
d-erna vid byggplats i krfton inläggningsfärdig armering vid. olika
årsproduktion för att man skal-l kunna göra d-irekta jämförel-ser för
armeringsstationer med- olika utrustning samt med inläggningsfärdig
armering från verk.
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SÄRTRYCK

Gustav llil-sson: Korrosionsförsök med iärn inbäd.dat i olika srag
av byggzradsmaterial. Särtryck nr 6x1959. Stockhol-rr- 1959" Sammsn-
fattning på engelska och tyska. ! s" ?rls kr 1:!O

Värm ekulvgrtar :_fyra _ svenstg._o c4_!Iå_da,€þ_art ik] pr " Särtryck
nr 1t196A" Stockhol-,m 1)60, (Av vissa artiklar finns samnan-fatt-
ning på engelska och tyska.) 40 s. pris kr {:-

Mejse JacobssonB llionteringsbyggeri i Europa. Särtryck nr 2zl)60,
Stockhohn 1960. B s. Pris kr lzJO

sven Mandorff : Förinstäl1-ningsberäkninx^ - et-L_Jik-b:LÆb red. i värme-
anlägsningens proiekteri4g. Särtryck nr Jzl)60. Stockholn 1960.
Sammanfattni-ng på engelska och tyska. 16 s" Pris kr J:-

OVRÏGA PUBIIKATIONER

Ðaebok för enskj_ld.a fastighetsägare med ilDagboks- och boksluts-
exempelrr" Stockholn 1960" iO6 s. Pris kr B;!0. (Revid.erad
nyutgåva" )

Hyreslistae avpassad- för maskinskrift (utgiven i samband_ med.
dagböckerna enligt ovan), Stockholm 1!60. 4 s. pris kr 0225"
(Revid.erad nyutgåva. )

Exempel på d.asbokens och boksl-utstablåns anvánd.nins. (Separat
upplaga; ingår i I'Dagbok f ör enskilda fastighetsägaret'.)
Stockhotn 1960. 10 s.
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FöREDRAG

Inf o r'ma tions f öre dras

Hösten 1952

STOCKHOT}N

Hygieniska rön med_ ter klimat äd-er me ird.hänsyn tilr nod-erna byggmetode{. professor Hans Ronge.

Hu_rl:¿nqeïçr vår bosta4qlfenli]i!:b:Lon? Ingenjör Bengt E. Erikson.

Samverkan mel-]€+ platsei betonebiä och
ne11 ep__þËlklgss- och väs&element av läfttetotrg. Civilingenjör SvenSahlrn.

¡raqslelj.ggillgi" Civilingenjör Ol_of Jansson.

I'ry tne t o c_{AI_¡.1_gq_?
Professo:r Hjalma:

Värrnef Iö . Civj.lingenj ör
fngemar

U. 
ttotattrgenjör Gururar Backsell och

GöTEBORG

Hu:r fulrgergr vår bostad-sventilation? Ingenjör Bengt E. Eri.kson.

H;r¿gj.q4iska rön ned unkter sklimatet i bostäd-er
. Professor Hans Ronge.

PI an1 ösnings t eknik i ]anet_f hus-. Arkitekt SAR Sengt Warne.

Ingenjör Gunnar Thunblad..

Sainverkan mel_ l-qp_pIa onsbiä1 ch mur age-lþn !*'i{rÀlass- oc-þ_ vägsel ement av lättbe tons.Sahlin 

-

Civilingenjör Sven

Diqç,@ng az val-vfonnar" civilingenjör Gunnar Backserl ochcivilingenjör yngve Hamnarlund-"

I[.4L1\{O

HU1l-Lu,Æfel:.yåtþl*"þ. d s ve n t i 1 a t i o n ? ïngenjör Bengt E. Erikson.
¿þ!g-f :9,þns-t:¡rt<t j_onqprobt en f ör beto l-. aArne Hillerborg.

Ci.¡ilingenjör Olof Jansson.

Tekn. clr
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P]anlösningsteknik i lamellhus 
"

Arbetskraftbehov på husbvsgen"

Arkitekt SAR Bengt V,rarne.

fngenjör Gunnar Thunblad-.

Civilingenjör Gunnar Backsell ochDimensionering av valvfornar"
civiJ-ingenj ör Yngve Hammarl-r:ld.

LII{KOPING

Putsfri betone - synpunkterpåJormsättnins och ytbehand.lins.
Civilingenjör Ingemar Höglund, byggnad-singenjör Sven-Erì-k Bjerking
och nål-armästare Folke Eri-ksson.

Arbetskraftbehov på husbygeen. Ingenjör Gr:nnar Thunblad-.

rurE;.

Hygieniska rön med- synpunkter !å inomhusklimatet i bostäd.er med-

särskild- hänsyn till mod-erna byggnetod-eq. Professor T{ans R.onge.

Arbetskraftbehov .på husbyggen" Ingenjör Gunnar Thunbl-ad..

PIanl-ösningsteknik i 1a¡nellhus. Arkitekt SAR Bengt TÏarne.

SUi{DSVALL

HyAieniska rön med- synpunkter på inonhusklimatet i bostäd-er med.
särskild- hänsyn till- mod-eqna byggmetod.er. Professor Hans Ronge"

Putsfri betong - syn'pu¡rkteroå forrns:i!þjn:L4g_qch ytbehandling.
Civilingenjör Ingemar Ï{ög1und., byggnad-singenjör Sven-Erik Bjerki-ng
och rnåIarmästare Folke Eriksson.

Arbetskrqfibeho-v på_husbyggen. Ingenjör Gunnar Thunblad.

UI/IEÅ

Putsfri betong - synpunkter på trrmsättging och ytbehgrdling.
civilingenjör rngemar Höglund-, byggnadsingenjör sven-Erik Bjerking
och målarmästare Folke Eriksson.

Arbetskraftbehov på husbyggen. Ingenjör Gunnar Thunblad.

Våren 1960

STOCKHOLM

InläeEninEsfärdist
Gunnar Backsell.

s stå1 kostnad Civilingenj ör

stributionsv
Fil- " lic . Per l{olm.

ti-onskos terial.
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Några problem vicl uppvärnning av småhus. Civil-íngenjör Ingmar Eneborg.

Inventerj-ng av bygg
DanrnarE. Ingen j or

GöTEsORG

Några fuktskad-oi: -- creras orsaker iämte förebyggand-e åtgärd.er.
Civilingenjör Ingvar Jansson och fil.1ic. Erik Saare.

Värrnef 1ö_de smätningar_på högi sol- erande yt terväggar. Civilingenj ör
Ingemar Höglund.

In@inæ.fâr.d-igt armeringsstål - en kostnad.sstud_ie. Civilingenjör
Gunnar Baclcsell.

InventeriÄg_ar. b¡gg
Þqqgç1k-. Ingen j ör

L4odulsamoq1ni+g-_lq_gn_ bygg_4:lndu_qtrin - en översikt. Arkitekt SAR
Sten CasseI "

l'lALtr'{ö

ltrågra fuktskador -. C.eraj: orsaker iánte förebyggand.e åtgärd-er.
Civilingenjör Ingvar Jansson och fil.1ic. Erik Saare.

Värmeflgdesnätningar pLhögisolerad-e ytterväggar . Cívilingenj ör
Ingemar Högluld"

Några problem vid gppvärm::ring av småhus. Civilingenjör Ingmar Eneborg"

Inl-ägeningsfärcliet ar'geringsstål - en kostnad-sstuctie. Civilingenjör
Gr:nnar Backseli.

I\[odulsanorlXning i4on lJ¿ssnad.sind-ustrin - en översikt. Arkitekt SÂR
Sten Cassei "

LINKOPING

Nåqra pro[e.r*y1_U4Ilá_rm1ns_ av småhus. Civilingenj ör Ingmar &,r'eborg.

JAlé@in¡1s;þ"q{ist arnegi-ngsståI - en kostnad-sstudie " Civi}ingenjör
Gu¡lar Backsell.

_IrySgtSrgeq.:_ ¡æg-qd s skadqr - påsåen
Danma,rk " Ingen j ör -A-rne ilal1.

LUIEA

Hur fungerar .¡år bostad-sve_ntilation? Ingenjör Bengt E. Erikson.
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Hur fungerar våra_uppvärmningssystem? Ingenjör Sven lVlandorff "

. C j-vilingenj ör
Ingemar Höglund.

SUNDSVALL

Hur fungerar vår bostad-sventilation? Ingenjör Bengt E. Erikson.

Hur fqngerar vära uppvärmni-ngssystem? Ingenjör Sven Manùorff.

Några probl-ern vid- u'ppvärnning av småhus. Civilingenjör Ingmar Eneborg.

Darunark" fngenjör Arne Hafl,

INVIEÅ

Hur fungerar går boslaêsgentilation? Ingenjör Bengt E. Erikson,

Hur fungerar__¡rii¡a uppvärmningssystem? Ingenjör Sven Nland.orff.

Inventerin&av byggnad-sskad-ol - påqéende arbeten inom Sverige och
Danmark. Ingenjör Arne HaIl.

Övnrç¡, FÖRE RAG

Some trend-s in mod-ern Swed-ish buil-d.ing ccnstruction. Tekn. d.r i\i.
Jacobsson. Svenska Cementföreningen, Stockholm.

Research ptoblems eoncerning l-arge concrete elements. Tekn. d-r Ili,
Jacobsson" CIB Congress, Rotterd-an.

l[ågra perspekliv på byggnad-sind.ustrins framtid-. Tekn. d-r ]/1. Jacobsson.
Svenska Handelsbanken, Borås.

Tekn. dJ

Sauen mit grossen El-ementen. Tekn. d-r I'1 " Jacobsson. Tnstitut fij:r Bau-
forschrrng E,V. Hannover.

IåEra perspektiv på byggnadsindustri4q frantid. Tekn. d-r NI. Jacobsson.
Orebro Byggmästaref örening.

Arbetsmetod-er och utvecklingstin.ier inom bygAzrad-si-nd-ustrin. Tekn. d-r
M" Jacobsson. Bn:¡nsvik.
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ArÞetsmeto9er och utveckÌingsl-inier inom byggnad.sÍnd.ustrin. Tekn. d-r
M. Jacobsson. Bommersvik.

Byggnadsforskninggns organisation_och arbetsuppgifter. Tekn. d-r I,l.
Jacobsson. Suad.byholm.

Technik u¡ld Erfol-ge. Tekn. d-r ld. Jacobsson. Osterreichisches Bu,o-t
zentrum, Wien.

Inför 1960-talet. Tekn. clr I'1. Jacobsson. l,{almö Byggmästareförening,
MaImö,

Building techniques in Sived.en. Tekn. d-r i\I. Jacobsson" Dubl-in"

ned-föra. Tekn. dr l,{. Jacobsson. Plastf öreni-ngen, sektionen för bygg-
material , Stockholrn.

fnf ör 196o-talet. Tekn. dr lf . Jacobsson. StockhoÌms Byggmästareföreni-ng,
Sto ckhol-n.

Forsknèng j-nom samhäLl,splaneringen. Fil.kand. i,. ¡'tacker. I{ord-iskt
Byggf orskningsmöte, Stockholm"

Forskning inom sanhäl1spl-aneringen. Fil.kand-. i,. Flacker. l,änsarkitekt-
mötet 1959, Stockhoha.

Krav på sani_Lär standard-. Civitingenjör H. Ryd-Högberg. VVS-tekniska
fö:reningen, Stockholm.

Audio-Visuglla hiäl-pned-el och skolbyggnad.spl-anering" Arkitekt 0. Wåhl-
ström. Aud.iovisuella Sällskapets AV-dagar 1959, Stockholm.

Problem vid stati-skt verksamna fogar" Tekn. lic. R. Baehre. Nord.isk
konferens om fogar, S1.I8, Stockhol-rn.

Civilingenjör C. Bring" Statens Hant-
o-l

0n ol-ika golvnaterial och d-eras vård-. Civifingenjör C. Bring" Sveriges
Rad-io , Sto ckhol-n.

Golvmaterial. Civilingenjor C. Bring. Tjänstenärìnens bild-ningsverk-
samhet, Stockholm" (Z gs")

Golv. Civilingenjör C. Bring. I(u:r.gJ-. Tekniska Högskolan (årskurs n.,),
Sto cl<holrn.

. Civilingenjör
ockholm.

Varför blev golvet salet? Civilingenjör C. Bring. Oslo.

Gasbetongschäden durch chemischg. kristallographische und andere
Vorgänge. Professor J.Ä" Hedvall. RfLEl,['s Iättbetongs¡rmposium, Göteborg"

Skalets egenskaper If; Värmeisol-ering och täthet hos stommen.
Civilingenjör I. Höglund.. Telcnologföreningen, Stockholn.
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Konvektion_i högisolerand-e material. Civilingenjör I, Höglund-.
Teknologf öreningen ¡ Sto ckholm 

"

I(onvektionsförluster i högisoferande ytterväggar. Civil-ingenjör f .
Höglund. Firma P, l¡Iikstr:örn j :r, Stockholm.

ho s put€ria _þg_!.gngvl-or. _Ðproblen. Civilingenjör I. Höglund. Svenska Byggnad"sindustriförbund-ets
kurs: Problem vicl ytbehand-ling av putsfri betong, Karlstad-, Borås,
Göteborg, Väster'ås, Eskrlstuna och Skellefteå.

Bull-erbekärnJl¿ring i Sverig_e-. Civilingenjör S. fngemansson" Ingeniörs-
ve tenskap sakad-emi en, Sto ckho l-m .

Skalets e_geri.Eka'per IiI:_ Inverkan på rumsklinat av olika konstruktions-
systgn för bjälklag i källarl-ösa hus. Civilingenjör I. Jansson.
Tekno l ogf öreningerr, S'bo ckholm.

Värne- " fukt- ocþ_:iggf s!_L-A!d4g" Civilingenjör I. Jansson. Tjänste-
männens bildningsverksamhet, Stockholm. (Z Sg")

Dimegsioneli_ng arr \l^,r:struktioner" Docent A. Johnson. YxtahoÌm.

Riktlinier vid riimer-rsioneling av pelard-äck. Civilingenjör S. Kinnunen.
Nordiska Betongforsknrngskongress en, Helsi-ngfors.

Isol-ermaterial för värme och fukt. Ingenjör 0. Lyng. Tjänstemännens
bil d-ningsverk s amhc i , Sto ckho hn.

Synpunkter på 'putsfri betong" Ingenjör 0. Lyng. Bygg-Ess, Stockholm.

Material och konst-ruktioner i bostoÈ.ùq.. Ingenjör O. Ly-ng. Svenska
Byggnadsarbetarf örbund.ets kurs, Sund-byhoì-n.

Dimensionering av pel-arq3egs!ödda pf attor. Professor H. Nyland.er.
Nordiska Betongf orskningskongressen, Helsingfors.

Relaxationsmetodik och datamaskin som h.jäl-pmedel vid beräkning av
tvådimensionell stationär värmeströmning. Civilingenjör Y. Pal-m.
Svenska Samfund-et för lnformationsbehandling, Västerås.

Fuktproblen. Fil-.1ic. E. Saare" AB Svensk Byggt jänst, StockhoLm.

lof4qrl€lëIa" Fil.lic" E. Saare. Stockholms Högskola. t föreläsningar
o"a." ¡"nfr"fr. 1960 "

Formbygeïad- - ett _l4g.g_4;_gi's_proÞ]-em. Civilingenjör Gunnar Backsel-1.
Sto ckholm 

"

0m formsättningens _LgqÞûtjonstekniska bak . Civilingenjör
Gunnar Backsell och Yngve Hammarlund-. Kungälv.

Vinterbygge4. Ingenjör F" Eriksson. Eskilstr:¡.a.

Uppvärmning och ekonomi i_r{¿n!gry€æ!. Ingenjör F. Eriksson. Härnösand.

BvEEforskningens arþetsuplgifter. Ingenjör F. Eriksson. Vännäs.
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Red.ovisningsmetod-ik och rittekniska fråsor" Arkitekt G. Hede.
Chalmers Teknislca Högskola, Göteborg.

Byggnad.sbeskrivningen och d-ess 'problem. Arkitekt Utf Hiort. Chalmers
Tekniska Högskola, Göteborg.

Proiekteringen - Tidqfaktoæ. Arkitekt uff Hiort. ByggEss, Stockholn.

Erfarenhet_er fr,ån rationalisgrinesarbete inon elfacket. Ingenjör E.
Lindvall. Stockholrn och Göteborg,

Arbetet inorn StiÊ!.elssp_Elætionau =S.¿ng. Ingenjör E. Lind.vall.
I(urs f ör yrkcslärare, Örebro.

Måttnoeerannhe! och__loleranser. Civílingenjör I. Nyqvist. CIB-
kongressen, Rotterdan"

Måttnossrarlhel__?r¡__l;ole_L@e.r" Civilingenjör I. Nyqvist. CBI,
Stockhol-m,

Nya byggnetod-ql. Civilingenjör I, Nyqvist, Svenska byggnad_sarbetar-
f örbund-ets kurs, Sundbyholra.

FriEöra.nde'b ay.:plb.vgreæ .
ïngenjör E" 0lsson" l'[alnö,

Ny-Lt í fråea o¡r-_r'e:À4qJal-Ia_tloner i bostadshus. Ingenjör E. OIsson,
Göteborg.

Arbe'i,sled.arnas arbeisuppgifter. Docent H. lVird.enius. Järnbruksf ör-
bund-et, Sto ckholm,

Pro d-ukt ion sg!-p as s a_+.-rrJ_oJ ek tering. Arki t ekt H " Åk erb I ad-. Yxtaho Im.

Prod.ukti-onsanpassad- p-:.-llj_ekteriry. Arki-tekt H. Åkerblad-. Stockholms
Byggnadsf'örening.

Arkilqkt-oqh konstr'uktionsritnj-ngar. Arkitekt H. i.kerblad-. Umeå.

-

Kru'ìgal\r" \'2 gga')

Människans -beræ:rde*.qr__*ory3lrn:-nggl termiskt avseend-e. Tekn. d-r
G. Brown. I{ungl . Tekn,-rska Högskolan, Stockhofm.

Forskning inoE_V'/q. Civiri,rgenjör I. Eneborg. WS-infornation, IVIaImö.

Hur funse_rar r'å_r costA4Clqg!-ilej.i-g:t. Ingen j ör B.E. Erikson. Jönköpins.

Beräknig.* av . í-q-q=+Sjë,I.lg.!pg_-__¡nleÉf er.i4g. Ingen j ör S. l/landorff .
Tekniska Lärc ,,eri<e i; , Slockholm.

IlanJú!ia4ç.-_t¿.11_lefè1,_t__v.ern-qAn1{ggna4g. Ingenjör S. IVland.orff ,
WS-Tekniska Före,r-in61en, S'cocl<holm.

Kurser il_fqleglc.r_:¡-s_ a.,- väIrnCenJäggningar. Ingenjör S. IVland_orff .
Stockhol-m, Jönköpirg, Göteborg och Skef lefteå.

4Eslrningsresu-ltaL lrylf-Iys. Civitingenjör A. Weström. VVS-information,
Göteborg.
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nya huskonstruktioner" Cir¡iÌingenjör A" trleströn. Sv. Teknologföre-
ningen, Stockholm.

Val av vvs-instqlle:Þ-þ4er, Civil-ingenjör A" Weström. Svenska Byggnad-s-
arbetareförbund-ets kurs, Sundbyholn,

Värme och ventilation. Civilingen j ör A. Weström. Sveriges Rad.io,
Stockholm 

"

Availability of d.ocuments , Civilingen j ör f . I{arlén. CIB Congress,
Rot t erd-am 

"

MateriafgEenskaper ocLr materialval. stand-ardj-sgring och forskning.
Civitingenjör I. I{arlén. Tjänstemännens bild,ningsverksamhet, Stockholm.

Systematiserad informaLion och egenska'osredovisning. Civilingenjör
I. Karlén, Yxtaholn.

tr'öred-rag om plastinformatlon. Civilingenjör I. Karlén. Svenska Plast-
f öreningens byggmaterialsektion, Stockholm.

a tool for buil-d-ing infornation and documentation"
lund-" CIB, Rotterd-an.

SLUTREDOGORELSER

Nämnden har under verksamhetsåret god-lcänt f öLjand-e 2{ s}utred-ogörel-

ser:

Lilod-ulpro,ielc!ering___av_El_g.h¡us och betonghus av Byggstand-ard-iseringen"

Behovet av__gr.glområd-en inon si;örre stad-sbebyggel av arkitekt
W. Barbasz.

Säke rhgt s graden 4c s-_ sa4hêl I q"p I ane ringspro gno s er av prof e s s ore rna
C.C. Ñ"""", I" E li¿" "-n-Uffi

=Brgg=tgbg=r!5nh!:"59=tis=9
'stabilitet hos en io::dd-arn¡rs nedströmsslänt av prof essor E. Reini-us.

struktioner" samt lnJ- beräkningsmetod av Byggnads-
tekniska inst;tutioner vjd Chalmers tekniska högskola.

Anslutnine me-1fan av professor H. Nylander
och civilingenjör S" Sahlin.

Planerinssutskottet
====== ======--=-=--

t
FiI . kand-.
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Grund.läqgning på friktions- och nell-aniord.arter av d-ocent B. Löfquist.

l,inerohuset av Statens forskningsanstalt för lantmannabyggnad.er.

Oarmerade betongväggars bärförmågg av tekn. d.r L.E. Larsson.

Proslaq för 'putsubrq@rgs på arbeisplatser av civilingenjör S. Nycand.er.

Pro d-uk ti onsut sko t te t
=========== a===:=:::=

Materialprollern vid. vig.terbetongarbeten av d-ocent S.G. Bergströn.

Elratj-onafaseSng av Elektriska arbetsgivareföreningen"

DistribuJionsk_oetnad-er €ör bysgnad.snaterial av fiI.]ic. P. Holm.

l\nd.amålsgnlie-a-a.rk¡=!"q{jh¿nd1in€ar, av A-gruppen (artitekterna A. 3erg,
U. Hi"rt, ,1. iÈf f inler, f . V,lel jãrn och H. .Ä.kerbf arl) .

P¡egnad-s värme r'.-l sk c'r, t e I

Värme-- och_fuE_9.{_€}.å}land-en i väAgar av civilingenjör Id. Ho}nquist.

3ränsIefötbrukni_pgen i en ned.elstor värmepanga til-I föIid- av sot-
avsättninEgn und-er en driftstid av 100 d-yen av Statens hantverks-
institut 

"

fnomhusklirnatclogiska und-ersôkningar av ingenjör S.-E" Bjerking och
professor H. Ronge"

Värmekulvertar av HSB: s ::iksf örbund-.

Värrneledlingslörmåeq4 hos byggnadsrûjrlgliql av professor Hj. Granholm"

tUe_t-g.L att mäþ-_k-värd-et hos väagar Ln.m. av professor Hj. Granhohn.

VerkninssEladen viù-L<otS e:a+,:¿9, d-el s-parallellprov till tid-isare
olieeld.ningsprc:r. dels urdersökning av speciell-a verkningsgradsfakto-
ær av Krlrgl " byggnad-ss-Lyrelsen.

I 31 9 ryg=t =' 9 t! Pl ! 5: I =! s i
vid- Byagtiänsjorganens f_riigece4traler i_Stockholm, Göteborg och MaInö
av AB Svensh Byegì,jänst"

Upprättan_d-e av fr¡igecentral vi4--Skånsk Byegtiänst AB av Skånsk Bygg-
tjänst AB.

Upprättan¿e._ay_1:.åqec-en'lraf vid. Bvegcen_Lruro i Götebore AB av Bygg-
centrum Göteborg AB.
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TTDSKRIFTSARTIKLÁ.R

Eleesr='gceg!¡EeilsJ

Förtilfverkade småhuÊ av arkltekt T. Fagerberg. Att bo i 1960.

Det tyska enfamilishuset av arkitekt T. Fagerberg. Att bo 2 1960.

Familjen son var en tabel-l av docent L. Holm. Vi 2t 1960,

Stad-sbyerl av docent L. Holm. Bok Stockhol-m 1959.

Bostad-ssoeiologi av d-ocent L. HoIm och prof essor G. 3oalt.
Bok Stockholm 1959.

Bostad-spl-anen av docent L. Holm. Byggnad-svärld-en 50 år j7 B 1960.

Skolhusgruppens verksamhet av arkitekt 0. WåhIströn. Land.skommuneïnas
Tidskrift nr J 1960.

SkolhusEruppen inom SNB av arkitekt 0. WåhIströn'. Svenska Stad.sför-
bnnd.ets Tidskrift nr J i960"

Skolpavilionger för B1b-skola av arkitekt 0. ÌI[åh1ström. Svensk Skol-
ledartidning 1960.

!scg! gEelsEs=E!sE g !! ç1

0m bostad.ssolv av civilingenjör c. Brlng. Hem på randet j5 1960.

Nvtt svnnastikgol-v av civilingenjör c" Bring. Byggnadsvä,rlden 1! j96o.

Gol-vmaterlai. av civilingenjör c. Bring" Hand-boken Bygg rr kap. 2BB.

Sa¡nmanrlr v före vid Nordiska BetonEforskninssko
av civilingenjör U. Ðanielsson. Nord-isk Betong 1 j96O

Ðetgr-rgens krypning av civilingenjör T. Hansen. väg- och vattenbyggaren
5 1959 

"

-@:þ..j2f concrete" The influcnce of variations in the humidity of the
anbient ?tmosphere av civiÌingenjör T. Hansen. sj-xtñJonsrcss, stock-
holn 2l / 6 - I /l 1960 " Särtryck. Ziiri ch t)6O .

tform¡ringen av hörn vid. sandwichel-ement (siporex l-ätte]enent
d-r B. Ad-amson och civilingenjör r. Höglund-; RILB,I symposi_um on
cured. J-ight weight concrete, Göteborg j ni 20-21/1960.

av tekn.
steam-

smpotþngpç to urplastered concrete surfaces av ingenjör s.-E. Bjerking
och civil-ingenjör I. Höglund. lÏorking group on build.ing and- structural_
work in concrete lvlïlan, 29-j1 March j96O. Agenda {.
Casting of concrete j-n situ for un'plastered s'rrfaces av ingenjör S.-E.
Bjerking och civilingenjör r. Högl-und-. working group on buird-ing and_
structural work in concrete Miran, 29-J1 rfiardn 1960. Agend.a {.
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Putsfri betong av ingenjör S.-E. Bjerking och civilingenjör I. Hög1und-.
Byes 9 1959.

Overfl-ateievnhe-! hos pussfri betcng av ingenjör S.-E. Bjerking och
cititingenjör I. Höglund. BySg 1 1960.

Isolerfel hos :fttervägsar av civifj-ngenjör I. Höglund- och ingenjör
0. Lyng^ Väg- och Vattenbyggaren e 1959.

fnterior Burface treatnent in concrete buil-d-ings av civilingenjör
I. Hög1und-. Working group on builcling and- structural work in concrete
MiLan 29-t1/1 1960, Agenda {.

Innvend-ig gverflatebehand-ling i betonghus av
Bysg 10 1959.

Trafikbul-1er i_koncentrerad- stad-sbebyggelse

civilingenjör I. HögJ-und-.

av civilingenjör S. Inge-
mansson. Byggforum 2 1960.

Sorrnd- insulation of frame walls av civilingenjörerna S. Ingemansson
och T. Kihl-man. CT]I hand.l . 222.

Internationell byggnad-skonqress i Rotterdam av civilingenjörerna
Jansson och B. Vlahlström. Väg- och Vattenbyggaren 7 1959.

Vad har byggforskningen giort på akustikområd-et av civilj-ngenjör
Jansson. Byggforun 1 1960"

Värmeförlustgr genom väggar av civiÌingenjör I. Jar.sson. Byggmästaren
2 1960.

Pl-ana_taki värmeisolelinß och fuktprobfen av civilingenjör I. Jansson.
Byggnadsind.ustrin { 1960.

Statistisk-ekonomislc d-imensionering av d-ocent A. Johnson. Väg- och
Vattenbyggaren 6 1959.

Vindstgbil-iserande_väsgar_uppbyEgda av d.elel-enent av docent A. Johnson
och tekn. 1ic. R. Baehre . Terkn. dr Arne Johnson" Ing.b. Telcn.med.d-el "

4-5/ 1960.

Vad vill b ackmännen veta om våra b aterial- av civilj-ngenjör
I. I(arlén " Konferens november 1959.

Fysikaliska data för b;fsgnaÈsmaterial av civilingenjör I. Karl-én.
Hand-boken Bygg II 1959" Tabcll IIz2,

Håltfasthetsd-ata för byssnad-smaterial av civil-ingenjör I. Karlén.
Hand.boken Bygg II 1959" T¿,bell IIIJ.

av
civilì-ngenjör I. Karl-6n. Byggnarls ån
ad. hoc möte om stand-ardiserinæ- ochmodulsamordningsfrågor juni 1959"
ECE Housing Commissiorr. )

L.jud-isolgringsproblen i hus rnecl_lättbetongväggar av civilingenjör
T. Kihlman. Byggnäslaren 12 1959.

I.

Srnrpurektgl: på liud.isoleringsproblen i bostäd.er
T. Kihlman. Byggfonm 2 1960.

av civilingenjör
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J'orsknine rörand-e vidhäftni-ng mel-1an teqel och murbruk av civil-ingenjör
T,.-E. Nevand-er m.f1. Bygg II Kap. 2j1, j4Z, t4j

9tå191ipa9 gotvbeläqsnine av civilingenjör S. Nycand.er. Cement & Betong
1 1959.

v?llensorterad- sand- av civitingenjör s. Nycand.er" cement & Betong {
1959.

Tuk.lEenonslag, þruksesenskaper o cL brukstil-l-verkning av civilingenj ör
S. Nycand.er. Bygget 5 19j9.

K0-bruk utan cernçrLt av civilingenjör S. Nycand.er. Bygget 9 1959.

Nv gi-v för puts- och nurbruk av civilingenjör s. Nycand.er. Byggnad_s-
indus tri-n 19 1959 "

Eu+ är*d-ql nö,iligt"iltt myndieheterna 3i1l-åta det bruk son nurbruks-
fabrikanterna tillverka?. av civilingenjör s, Nycand_er. Byggnãastia-
ningen j6 1959"

beskrir,zLing för rrAktivanrenoverins av tsad. fa
av civilingenjör S" Nycander" Byggnad.svärld.en {1 19j9.

sakkunskap. normer_och forskning av civilingenjör s. Nyeand_er.
Byggnad.s tid-ningen 42, 41 , 44 11959 .

Nord.iska Putskomnitténs förslas til e te ckni ätt
och putsbruk av ci''¡ilingenjör S. Nycand.er. Nordisk Betong 1 1960.
Diskus s ionsinlägg.

Farligt ansrepp not vår svenska mur- och putsteknik av civilingenjör
S. Nycand-er. Byggnad.stidningen 1j j960,

Rektangulär be-Þoneplatta u¡d-erstöd-d av pelare i fältet av professor
H. Nylander" Itrord.isk Betong 2 19j9.

rinE med hän lll senomst inE vid 'ola a

S. Kinnu¡en. Meddeland-e 1'
( stencit )

E. S¿rare. Väg- och

Klimatets inverkan lå beto av fil.1ic.

av professor H. Nylander och civilingenjör
från KTII Institutionen för Byggnadsstatik.

av f il-. Ìic. Vatten-

E. Saare. Nordi-sk Setong 'l

Murade väggars bärlörmåga
byggaren 1 1960 

"

dr S. Sahlin¡ VäS- och Vatten-

Structural i4terqction of walls and. floór slabs av tekn. d-r S. Sahlin.
KTH, Medd-el-and en l 1 1959 

"

HALTH pubricerglr; Bl¡ggnadsskador av civilingenjör s. Tyrén m.fl. Bygg-
nad.sind-usttin J, 4, 5, 6, 7, B, 9, 10 1960.

Bvggnad-sskqd-og av civiringenjör s. îyrén m.ff . väg- och vattenbyggaren
2, 1, 4 1960,

1 svagEars valmea
1960. Re c ens ion

av tekn.
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3l:9v5=t=i:l-:$s5:-Isi
Dinensi av civilinggnjörerna G.

Backsell och Y. Hammarlund.. Byggnad- rj:n 1) 1959 (a"' i bokforn).

Dinensionering al' ¡ia,Ivformar av civilingenjörerna G. Backsell och Y.
Hammarlund.. Byggnad-singenjören 1 1960.

Nomgggrm för tryckta st{ävor av rundvirke av civilingenjör G. Backsell.
Hand-boken Bygg.

Nomogram_för trr/ckta strävor av fyrkantsvirke av civilingenjör G.

Backsell. Hanri-boken BYgg,

Aktuella__ av civilingenjör G. Backsell.
Byggrrad.singenj ören 2 1960 

"

InläesninEs!ärd av civilingenjör
Y. Hamnarlu¡rd-"

SanS!C4:o"f_p.å.-þ-!.o49.þ-*4ggnlns"r.-Ii^tertid av d.ocent S.G. Sergström.
Cement- och Betonginstitutet" Utred-ningar t 1959,

Nåera svenska e¡fa¡9nhe-ter och försök med. betonq i havsvatten avæ---.Ì-
d.ocent S.G. Bergst:r-:öm" Nordisk Betong t 1959.

av d.ocent
S.G. Bergströir och ingenjör P.-E. Lrmd-strön. Cement & Betong 1 1960.

Tio råd fö¡ viqterbvegare av ingenjör F. Eriksson. Byggnad-sind-ustrin 20

1959.

Recens;Lon gv t-@ av civilingenjör F. Hagman. Bygg-
nadsind-ustrin 5 1960 "

Informalion eller vað? av civilj-ngenjör F. I{agman. Byggmästaren 5 1960.

Att skgta byegmaskjner av civilingenjör S. Luncl-quist. Byggnad.sind.ust-
rin ! 1959,

av civilingenjör C. Möl1er.Materiglp_robI en_ r'iC. betonssiqtnin
VaS- och Vattenbyggaren 1 1960"

Euro'Oeiskt_ngnteringsbyggeri - utveckling och omfattning av civil-
ingãnjör I. Nyquist" B¡rggmästaren I 1960"

Setonseleme.ntens-rej.tn".ggrapnhe-t av civilingenjör I. Nyquist. Bygg-
mästaren 1 1960.

Betongel_eg entì;iil'¡erknine i DÐR av civilingenjör I. Nyquist. Byggnad.s-
ind,ustrin 1 ^'960,

Installatisæi--1--psèI:u,g av ingenjör E. 0Isson.

Ett nytt a-4or¡--lFss;teln-f badrum av ingenjör E.

Nvtt förenkl-at ga-system i bad-n:m av ingenjör
värld.en '15 1960 "

Byggnad-svärlden 1 1960.

Olsson. VVS 4 1960,

E. 0lsson. Byggnad.s-



56

ArbetskrgftåtEåne víd husbyseen av ingenjör G. Thunblad.. Byggnad"s-
índ-ustrin 11 1959"

lfed-d-el-and.e från À-gruppen av arkitekt H. i,kerblad- m.fl. Arkitekten 'lO
1960.

Ríktlinier för redovi-sning av tra'opor av arkitekt H. Åkerblaô m.fI. Bok.
Stockholn aug. 1959.

Riktlínier för redovisni_ng av snickerier av arkitekt H. Akerblad. m.fl.
3ok. StockhoJ-n maj 1960,

Riktlinier för rs¿o:rsnins av naturstensarbeten av arkitekt H. Åkerblad-
m. f 1 . 3ok" Stockholm jun j_ i96O ,

I grse! lsile gg! gE g ! i.: :
Nytt på papperssäck=sfg av d-irektör N. Nord-Iing.
Hygienisk Re.ry B 'i959,

Dano - Bi o - Stab il i saforn av d-irektör N. Nord-Iing. Hygienisk Revy t 1959.

Byggnad.svärmeut sko i te t

av d-ocent G. Brown. SNB Hand_lingar

0n heat losses from build.ings av d-oeent G. Brown. Doktorsavhand-Iing

Die Wirtschaftlichkeit Ölbeferter+æl Zentrattreizuns av civil-
ingenjör I. Eneborg. Heizung, T,r'iftung, Haustechnik B 19j9.

Verkningssrad-en gid- sopeidning av civilingenjör I" Eneborg. VVS 10 1919.

Mätning av värmeförluster från narkledninAar av cj_vilingenjör I.
Eneborg. VVS 12 1959,,

Bränsleförbruknins i olika ty'per av bostad-sfaåtigheter av civilingen-
jör I. Eneborg. Byggnadsvärlrì_en J! 19j9,

0ptinal__Stor]qk f ör'_I@ec_eni;ra1_er, av cj_vilingenj ör I. Eneborg.
Ind.ustriell Teknih l 1960 

"

Prov med. sto.ra r4âmecenj,raler av civilj-ngenjör I. Eneborg. Rörinstal--
latören 2 1960,

Drj-f tsund.ersökningar på_snå ol ieel_d_ad-e värmeanläggninAar av civil-
ingenjör ï, Eneborg" Norsk \rVS , 1960.

Värmeutbvtet vid- sopgldninE i uEngr med avgaspannor av civilingenjör
I. Eneborg. VVS 6 1960"

Yt terväggars värmei so I erinssf
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Stora eller små värmecentrafer av civilingenjör I. Eneborg. Bok"
Stockholn 1959.

Värmekulvertar J av 6 artiklar i SNB: s särtryck, av civilingenjör
I. Eneborg. Stockholm 1960.

Hur fungerar vår bostad-sventj-Iation av ingenjör B" Erikson. Att bo 6
1959,

Dags för låsbgra rensl-uckor j- ventilationskanaler av ingenjör 3.
Erikson. Byggnad-svärld.en 1l 1960.

Bostad-ens ventitation av ingenjör B. Erlkson. WS 6 1960.

Ventilation i teori och'¡erklighet av ingenjör B. Erikson. Svenske

having different degrees of moisture content av civilingenjör P. Jonell.
Ingår i RILEllt¡s Lättbetongsymposium son hållits d,en 21-2J juni 1960.
RILBII avser utge bok med bl-.a. denna artikel.

Das Ej-nregeln eines ZentraLheizungssystems av ingenjör S. Mandorff.
Heizvng-L1if tung-Haustechnik 9 1959.

av
ingenjör S. l\{andorff och professor J. Ryd-berg. VVS 5 1960.

Klengkopparrör för värned-istribution av ingenjör S. Mand-orff och
professor J. Rydberg. VVS 5 1960.

av civilingenjör P.-0. Persson. Kuld-e" Dansk KöIeteknisk lid-skrift hft
1, 5/t959.

Att värrna med ventilation av professor H. Ronge, SNB Rapport !1 (fom-

Rumsglcgvêrrnning med. små varmluftnänAd.er av professor H. Ronge och
rned..l-ic. B. Löfstedt. VVS 91959.

Inonhuskl-imat av prof essor H. Ronge. Teknisk Tid-skrift J9 1959.

Bad--. d-usch- och toal-ettrun_:. instaf lation i bostad-shus av civil-
ingenjör A" ljleström. VVS 1 1960.

av civilingenjör J. liend-ersen"
vvis 10 1959 ,

=rll::sgj:93:3i:59i:ts=t
Avail-ability of documents (Inteaningsanförande vid. d-iskussion om ämne

-

T ) av civilingenjör I. KarI6rL. Transmission of knowled"ge vid- CIB
Congress" Sept. 1959 i Rotterdam.
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mästaren B 1959.

av civilingenjör I. Karlén.
Lättbetong 1 j9j9.

Lit-lgrgtur och information av överbibliotekarie c. Björkbon ochcivilingenjör r. Karl-én. Hand-boken Bygg kap'. 111, Bygg r, stockholm
1959.

lTkeskunskap ._Kvalitet . Ekonomi
til1 Hjalmar Granholn 60 är,

av civilingenjör f" Karlén. Bygg-

av tekn. d-r jvT. Jacobsson, Festskrift

Cent Tts build.inE naterial uct
entatio ice av civilingenjör I. KarI én.

A1Inänt

sfors av teicr:.. d.r M, Jacobsson.

tral b skninsso sation el era? av tekn. d-r M.Jacobsson. rnlägg i tidskrirten-ryffiããTñ- 12 i95g.

la çonstruction d.'hiver en Suèd-e av tekn. d.r ld. Jacobsson. BátinentGenie-Construction Montreal- q Canada.

ssen Fertis'teil Län av tekn. d_r
Bau rrnd- Bau-i-n Hannover"

n d.e eurone.; Iänderna - Orsak faren-heter ar- tekn. d.r M. Jacobsson. Byggnadsind.ustri-n 9 1960,

Ba
M.Jacobsson. Institut für Bauforschung
ind.ustri j 1960)

av tekn. d-r

ai'tekn. d_r lvi. Jacobsson.

d.i sh d.i
f on ¿m. o

Bulletin 1

t qlqalbete inom nordisk
och Vattenbyggaren B 19j9.

Eisen ften nfertiEteil-e miiss
M. Jacobsson. Betonstein Zeitung. Juni

ari-ert w av tekn. d.r
1960.

Kling. Väg- och VattenbyggarenÐyssf orsknineen 1959/60 av poJ_.mag. R.
6 1959.
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TNTERNA RAPPORTER

itlämnden har urrder sin verksamhet, ilvs. und-er åren 19j1 - 1960,
utgivit följand,e interna rapporter:

!lelcrise'eg!:Eg!isI

Eva Karsten-Carlsson; Föryali¡€SIaqor i hyrqghus

Nils l,indqvist och Bertil And-erberg: Hissar i bostadshus, d_i_men-
si-onoring och relativ ekonomi.

Snåhus. Fõred-rag och d-iskussion vid- nämnd-sammanträd-et ¿en 11 febru-
ari 1959.

Uno i.hréns Sarnmanfattning
ringsko s tnadskalk]'f er .

Byggtekníska utsko ttet
=========

Gunnar Pleijel-: Belysnine i industri_hallar med. höet sittand.e sid_o-
fönster och mittlanternin.

Christer Bring och Kjell Grothc Två reseberättel-ser om gol-vfråEor"

Ytbehandling i putsfria betonghus. Roferat från ¿n konferens i
Stockholm d.en 6 mars 19j6"

Christer Bringr Golv i bostäd-er"

av Und-ersöknine av metod-ik för oroloate-

Gunnar Pleijel;
vari-erand-e orientering, lutning och skärmning.

Christer Bring: Egenskaper hos några giutna und-ergolv"

Arbetsgruppen för putsfri betong: rnvändie ytbehand.rins i betonehus.
Intern d.elrapport (se tid-skrlftsartikof i sarona ämne = SNB:s sär-
tryck 1t1959).

Pl-ast som byRgnad.smaterial. Föredrag och d-iskussion vid. nämnd-sarìrnari-
trädet to/g i958.

NoId-isk konferens og trä.byegnad-sforskning i stockhol-n, 7 - B novem-
ber 1!fB.

christer Bring: Rap'port över stud-ium av vissa gorvfrågor i stor-
britannien.

tråln lati t
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SregeElreegslrlsl!sI

Hans A. Vi-nberg: Snöröinine på btggen"

Hans A. Vì-nberg; {pgl2annor vid .¡intcrbygge.

Hans A. Vinberg; lppvärmning och ut-borkning vid vin_terbygge.

Gustaf Dahlberg: Grqsfygd--LåþeternjLj; ny!trig.gösa44_q. Del I, s. 1-116.

Gustaf Dahì-bergr $ruË.fyndi-qþeternas nyt . Del II, s.117-2O6.

Gustaf Dahlberg: Grusfynd-ilqhetel4q. Reserr¡¡nateriaf och bristområd-en.

VVS-installationer i raonterinesbygeeri, Band_ref erat från konf erens
anord-nad- av Statens nämnd- för byggnad-sforskning den 22 apriL 1918,

i Umeå, Lycksele, Vithelmina, Kiruna

Monterinsbt'ggeri. Föredrag och d-iskussion vid- nämnd-sammanträri.et d-en
12 november 1958.

Hans Holst: Byggf'orsk@ samt några intryck från
engelska byggplatser. Rapport från en stud.ieresa våren 1959" 221)J).

Hans G" Rahm¡ Prod-uktivitetsmätning inom ind-ustri-n i allnänhet och
inorn byggindlrs trin , 1z 1959 

"

Montering,sbyggeri_:- en probleminventering , 1z 1)60 
"

Isscge9sserec g! t5g i !sl
Erik Saare: Red.ogörelse för stud.iebesök vid- laboratoriet fös_èUË-
bv.eena¿ vi¿
1955. 1a 1955 "

Ingmar Eneborg; .p_fov 4e¿ uppvarrryinessy . 1z1)J6"

Gösta Bro'vr,'n: Komplement titl SNB¡s Ha-ndlingar nr 2'1. Värrneövergång
vid. byggnad-ers yt-berytor" Tabeller " 2:1956.

Tage i'üorström och Ingmar Eneborg: Inventering av värmecentral-er
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