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Förord 

Under senare år har i vårt land forsknings- och utredningsverksamheten på 

byggnadsområdet tilltagit i avsevärd grad. Ett utnyttjande av resultaten från denna 

verksamhet är ren förutsättning för att den skall bli lönande och kunna bidra till 

ett förbättrande och förbilligande av byggnadsproduktionen. För att få resultaten 

omsa:tta i pra•ktiken är det nödvändigt att dessa genom upplysnings- ooh propa

gandaverksamhet meddelas såväl den byggande allmänheten som forskaren samt 

som negel även att de publiceras i intresseväckande och lättillgänglig form. 

En sammanfattning av de resultat, som publicerats i den svenska litteraturen 

inom byggnadsfacket, borde vara av värde ej blott för den inhemska byggnads
industrin utan även för den utländska. 

Statens kommitte för byggnadsforskning har vela·t göra ett första försök med 

en litteratursammanstä'llning. Kommitten har, med hänsyn till en nödvändig be

gränsning av det utomordentligt omfattande litteraturmateria1et, låtit utarbeta före

liggande publikation avseende enbart husbyggn<Vdsfackets tekniska och teknisk

ekonomiska litteratur, varvid dock medtagits allmän byggnadsteknisk litteratur, som 

kan vara av intnesse inom bostads- och industribyggandet Publikationen innehåller 

sammandrag av svensk litteratur publicerad i böcker, handlingar och acta - men 

ej i läroböcker, handböcker, anvisningar och tidskrifter - samt omfattar litteratur 

publicera:d under femårsperioden 1944-1948. Skulle detta första försök röna 

framgång, vore det av värde att utge publikationen på ett utländskt språk och där

efter fortsätta med ytterligare sammanställningar. 

Sammandragen har, efter uppmaning genom cirkulärbrev ooh notiser i fack

pressen, som regel lännl'ats av författarna själva. I vissa fall har sammandrag 

utarbetats på kommittens sekr:etariat, men trots detta har av naturliga skäl ej all 

litteratur kunnat redovisas. Men hänsyn till bland annat överskådligheten har det 

varit nödvändigt att i de lämnade bidragen vidta justeringar. Bidragen har emeller

tid i justerat skiok godkänts av författarna. 
Det med hänsyn till ämnesområ:den mycket olikartade materialet är svårt att 

på ett invändningsfritt sätt systematisera logiskt. Decimalklassifikationssystemet 

har ej synts vara lämpligt och i stället har försök gjorts att gruppera materialet efter 

vissa enk'la indelningsgrunder, varvid handboken Bygg i flera fall varit fönebild. 

Innehållsförteckningen har fått tjäna som ämnesregister. 
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Ett varmt tack riktas till alla dem, som välvilligt lämnat bidrag, råd och anvis

ningar, till civilingenjör Nils Tengvik, som är initi'ativtagare till publikationen, samt 

till. civi'lingenjör Sten Rosenström, som på kommittens sekretariat utfört det krä

vande arbetet. 

Stookho'lm i maj 1949. 
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Allmänt 

HAsT, NrLs 

MEASURING STRESSES AND DEFORMATIONs IN SOLID 

MATERIALS (Mätning av spänningar och deformationer i fasta material) 

Stockholm 1945. 164 s. Kr 10: ~. Ingeniörsvetenskapsakademiens handlingar nr 178 

För att kunna klarlägga de primära orsakerna till att m<JJterial går sönder vid 
viss belastning är det icke tillräckligt att utröna brotthållfastheten genom belast
ningsprov, eventuellt kombinerade med observationer över inträdande deforma
tioner på provkroppens yta. I synnerhet vid heterogena byggnadsmaterial, såsom 
betong och murverk, är det nödvändigt att tränga in i materialet med lämpliga små 
mätinstrument och inifrån iakttaga hur de olika delarna i det heterogena materialet 
förhålla sig i spänningshänseende, då påkänningen närmar sig materialets brott
hållfasthet. 

Nära nog alla de nu använda typerna av deformationsmätare äro avsedda att 
anbringas på provkropparnas ytor, exempelvis Zeiss-klockor, extensometrar av 
olika fabrikat. Givetvis kunna icke dylika instrument användas, om det gäller att 
mäta deformationer inuti fasta kroppar. I detta arbete redogöres för de speciella 
fordringar, man måste ställa på en dylik inre deformationsmätare. Ett grund
villkor är, att den är trådartat uppbyggd, så att den icke nämnvärt stör materia'l
fördelningen i och kring den punkt, vars rörelser registreras, och att den funk
tionerar utan att kräva nämnvärd kraft. Vid användning inuti ett heterogent ma" 
terial måste mätkroppen vara mycket liten, så att den exempelvis kan placeras 
inuti en sten av ett par cm :s diameter i en betongmassa. 

Problemet att mäta spänningar inuti en fas't kropp är ett väsentligt mera kom
plicerat problem än ovanstående deformationsmätningar. Framför allt beror detta 
på a:tt en mänkropps elasticikttsmodul i praktiken icke kan anpassas exakt efter 
det omgivande materialets, i synnerhet ej då såsom vid betong detta materials E
värde ändras med tiden. Grundproblemet vid all spänningsmätning blir därför 
följande. En mätkropp är ingjuten i en likformig massa, som belastas genom yttre 
laster i ·den ri<ktning mätkroppen registrerar. Om mätkroppen är styvare än den 
omgivande massan, huru mycket mera last än medelbelastningen å massan upptager 
den, resp. hur mycket mindre last tager den, om den är mjukare än massan? 

Detta problem behandlas teoretiskt och det visas, att + och - be1lastningen å 
en mätcell, som icke har den omgivande massans E-värde, ioke äro så stora, som 
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Cell för registrering av tryckspänningar inuti fasta material 

man i första ögonblicket skulle vara benägen tro. Det visar sig att avvikelsen be
ror på cellens form, speciellt förhållandet mellan höjden och bredden, och på för
hållandet mel!lan E för mätcellen och E .för massan. Om vi antaga matcellen ey-

E 
lindrisk med en diameter = 0,8 x höjden, blir merlasten ca 25 % då _c = 2 och 

E ~ 
ungefär 70 % då Ec är oändligt stort. För mätkroppar, som äro belägna i gräns-

m 

skiktet mellan ett styvt och ett mjukt material (ex. tegelsten mot kalkbruksskikt), 
blir felvisningen praktiskt taget o, vilket på teoretiska grunder kan förutses. Vi
dare behandlas i boken prob'lemet att mäta dragspänningar i fasta material och 
spänningsregistrering i ett material, som utsättes för belastning i flera riktningar. 

På en mätcell måste ställas det oeftergivliga kravet, att den skall vara mycket 
stabil-i sin funktion-under lång-tid;-även-om den-ligger-irrgjuten-i--ett-fuktahsorb-e.: 
rande material som betong. De i boken beskrivna mätcellerna utnyttja magneto
striktionse:lifekten. Den ·utVlecklade ceHen för mätning av tryck, se figu
ren, utgöres av en spole av nickel (a) i utförande liknande en trådrulle, kring 
vilken en elektrisk lindning (b) anbringas. Då spoien utsättes för tryck i sin 
längdriktning, ändras den magnetiska ledningsförmågan i materialet, spec. i spo
Iens klena kärnparti, där den mekaniska påkänningen å materialet är störst, med 
påföljden att en spänningsändring uppstår i lindningen, villken registreras. Det 
yttre magnetiska fältet hos anordningen slutes genom ett cylindriskt format, tunt 
skal av mjukt järn (c), som ligger närmast utanpå lindningen med god anslutning 
mot spolens ändplattor. Före ingjutningen kalibreras mätcellen genom direkt be
lastning. Mätcellen har givi'ts standardutförandet d = 8 mm h = ro mm. 

Deformationscellen utgöres i princip av en nickell:tråd av relativt ringa diameter 
. ( < mm). Spänningen i tråden dvs. den efterfrågade deformationen erhåller man 
genom att magnetostriktionsförändringarna registreras, ·även här medelst en 
elektrisk mätlindning anbragt kring tråden. Relativa längdändringar ned till 
r : s.ooo.ooo kunna registreras. 

En del mätnlingar över spänningar och deformationer i fasta kroppar har 
företagits. Det första exemplet utgöres av en cirkulär cementbruksskiva, som 
tryckes på kant mellan två plana skivor. Deformationen i alla riktningar hos ma-
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terialet i en punkt i skivans centrum bestämdes därvid medelst i denna punkt an
bragt mätcell, varvid skivan vreds till ett flertal olika lägen. 

Ett annat problem, som upptagits till behandling, gäller tryckfördelningen un
der belastningsplattor vid tryckprov och speciellt därvid inverkan av mellanlägg av 
exempelvis paraf1fin, mjukt gummi etc. Undersökningarna ha visat, att dylika ma
terial, som - ehuru synbarligen fe1laktigt - ofta benämnas tryckutjämnande, i 
verkligheten ha motsatt effekt. Trycket under belastningsplattan med dylikt mel
lanlägg blir nämligen = o i kanten och växer rätlinjigt mot plattans mitt. Den 
koniska eller pyramidformiga spänningsfördelningen utövar en sprängande åver
kan på provkroppen, vars hållfasthet därvid sjunker tir! hälften av vad som er
hålles, om kroppen tryckes enligt normalt förfarande, alltså utan mellanlägg men 
med friktionskrafter utbildade å belastningsändytorna av provkroppen. Genom för
sök visas sedan, att det finnes en riktig utföringsform för ett tryckutjämnande 
mellanlägg, nämligen en porös träfiberplatta. Kuben tryckbelastad med dylika mel
lanlägg håller lika mycket som ett långt prisma av samma material. 

Spänningskoncentrationen till stenarna i en betongkropp och spänningsfördel
ningen i· fogen mellan stenar resp. i punkter under och över desamma ha uppmätts. 

Vidare redogöres för deformations- och spänningsmätningar i ett litet cement
bruksprisma, som plötsiJigt utsättes för torkning. En del av mätpunkterna äro be
lägna mycket nära prismats yta, på I,7, 4,7, 8, 22 och 35 mm djup. Material med 
cement som bindemedel synes ha en mycket stor förmåga att uthärda avsevärda 
lokala deformationer av nämnt slag utan att materialet därigenom skadas. 

Till slut behandlas orsa,kerna till brott i tegelmurverk Mätningar rörande tryck
fördelningen i en bruksfog äro utförda såväl i lastens riktning som vinkelrätt 
däremot. Kailkmurbruket har ringa egen tryc:khållfasthet, men kan dock uppbära 
stora laster genom att det stabiliseras av friktionskrafter som utgå från tegel
ytorna. Påkänningen visar sig vara tämligen lika Öv·er tegelstenens hela yta. Vid 
braksfogens kant är dock påkänningen mindre, på grund av att friktionsstabilise
ringen från teglet där blir sämre. Då murvel'ket belastas, uppkomn1cer därjämte i 
bruksfogens eget plan en spänning, som i runt tal är lika med halva vertrkala på
känning·en å murverket Huvudorsaken till brott å murverk är, att nämnda frik
tionskrafter så småningom sönderdraga teglet, då den yttre 1lasten å murverket 
stegras. Var och en som varit med om en provtryckning av en tegelpelare vet, 
att redan vid belastningar långt under brottlasten flagar bruket av i fogen och 
faller ned. Man har ett intryck av att bruket flyter ut ur fogen. Så sker dock icke. 
Det är endast den dåligt friktionsstabiliserade randzonen av bruksfogen, som 
lossnar. Bruksfogen i övrigt undergår blott komprimering. 
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Bindemedel och bruk 

HAGERMAN, ToR H 

SVENSKA KALKSORTER, RÅMATERIAL, TILLVERKNING 
SAMT PROVNING FöR BYGGNADSÄNDAMÅL 

S:tockholm 1946. I I4 s. Kr 10: -. Ingeniörsvetenskapsakademiens handlingar nr 191 

Svensk karktillverkning baserar sig på råsten härrörande från fyra olika geolo
giska formationer. Även om avsevärda växlingar såväl i sammansättning som 
struktur förekommer hos råsten, tillhörande en och samma forma:tion, kan man 
dock säga, att formationen i hög grad sätter sin prägel på de ur stenen framställda 
kalksorterna. A v denna anledning uppdelas kalksorterna i fyra grupper, nämligen 
kalk tillverkaJd av 

I urbergskaiksten III silurisk kalksten 
II ordovicisk kalksten (ortocerkalksten) IV kretaceisk kalksten 

I avhandlingen ges en sammanställning av olika kalkstensfyndigheters läge och 
beskaffenhet. 

Av tillgängliga analys·er framgår några väsentllga skillnader för kalkSorter till
hörande de olika grupperna. Grupp II innehåller t. ex. relativt hög halt av kisel
syra och aluminiumoxid, varför denna kalksort kan betraktas som svagt hydraulisk. 
Grupp Ili åter utmäl'ker sig för en tämligen hög och jämn kalkhalt, vilken är 
mera växlande i kalksorter av såväl grupp I som grupp IV. Kalksorter tillhörande 
grupp I är ibland också rätt magnesiahaltiga. 

För provning av de olika kalksorternas lämplighet för byggnadsändamål har 
det varit nödvändigt att genomföra omfattande metodundersökningar avseende 
släckningsförfaranden i laboratorieskala. Dessa s. k. normalsläckningar har utförts 
på 5 kg osläckt kalk i värmeisolerat cylindriskt plåtkärl. Vid våtsläckning använ
des en tillsats av 12 l vatten och släckningen utfördes under mekanisk omröring 
För torrsläckning användes en vattenmängd motsvarande r:y; gånger den kvan
titet, som beräkningsmässigt erfordras för hydratiseringen av kalk- och magnesia
mängderna. Under utredningen framkom att huvudsakligen följande regleringar 
av släckningsförloppet står till buds : 
r. Uppvärmning respektive avkylning av ingredienserna före blandningen. 
2. Isolering (eventuellt uppvärmning) respektive bortförande av reaktionsvärme. 

storleksordningen i vilken släckningen utföres, är av stor betydelse. 
3· Sparsam respektive riklig tillsättning av vatten vid släckning,ens början. Av

vägning av lämplig total vattenmängd. 
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Temperattwförloppet vid normal torr
släckning av en kalksort, framställd av 
silurisk kalksten. Vattnet har ·tillsatts 
enligt de två förfaranden, som an
vänts vid Hndersökningarna. 
Vid L tillsättes % av vaJtenmängden 

först, resten när temperat~wen 
i kalken uppnått 35o. 

Vid v tillsättes Y:i av vattenmämg
den först, resten när tempera
turen i kalken uppnått 35°. 
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4· Kvarhållande av vattenånga, eventuellt under övertryck. 
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5· Måttligt finkornig och lämpli•gt graderad respektive tämligen grovkornig kalle 
6. Mekanisk omblandning. 
7· Snabbt respektive långsamt sugande porsystem hos kalken; kan i viss mån 

regleras genom bränningen. 
Provningarna av den släckta kalken har utförts i samband med utarbetandet av 

bestämmelser för leverans och provning av byggnadskalk, fastställda år I94I av 
Kungl. Byggnadsstyrelsen. För belysande av kornstorleken hos kalk har därjämte 
tillämpats dels mikromätnings·förfaranden, dels användandet av den s. k. ka}ksänkan, 
vilket innebär att man bestämmer lägsta sjunkningshastighet för kalk i vart:ten
suspension. 

Undersökning av utbytet vid släckning och av kall;jdegens volymvikt har utförts 
och man har därvid påvisat ett samband dem emellan. Dessutom har man konsta
terat samband mellan dessa egenskaper och de resultat, vilka erhållas vid bestäm
ning av kalksänkan. Det i bestämmelserna anförda förfarandet med änghärdning 
av gipsinblandade briketter för att utröna kalkens benä!genhet för eftersläckning 
har visat sig vara otillförlitligt, då dessa briketter skadas av den instängda vat
t•enångan. Det är därför nödvändigt att försiktigt och fullständigt uttorka briket
terna före provningen. 

En väsentlig del av kalkprovningarnoa utgörs av hållfasthetsbestämningar på 
med kalken beredda nom1albmk. Beredningen av provkropparna, utfördes enligt 
bestämmelserna i filtrerpappersinklädda formar med sugande kakdplattor i ändarna. 
Provkropparna har vati:enbehandlats genom kortfristig neddoppning en gång i 
veckan samt dessemellan förvarats i luft med relativ fuktighet av ca 40 % och 
temperatur ca 20° C. Bestämning av tryck- och böjhållfastheterna har utförts efter 
28 dygn, 3 månader och efter r år. 

Av utförda hållfasthetsbestämningar framgår bland annat att det använda släck
ningsförfarandet i vissa fall kan ha ett mycket stort inflytande på hållfastheten 
hos med kalken berett bruk Bortser man från de hydrauliska kalksorterna, som 
ju på grund av låg kalkhalt icke lämpa sig för våtsläckning, ha särskilt en del kalk
sorter av grupp I visat sig starkt beroende av släckningsförfarandet Orsaken till 
detta är huvudsakligen, att de olika släckningsförfarandena ger släckningsprodukter 
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med olika kornstorlek. Sålunda har man i ett par fall vid våtsläckning fått stor 
kornfinhet hos den släckta kalken, vilket för kalkdeg av normalkonsistens krävt 
mycket hög vattenhalt och medfört krympning hos bruket och sänkt hållfasthet 
i jämförelse med produkter från torrsläckning med motsvarande kalksorter. Vid 
anförda normalprovningar av bruket har man utgått från en bestämd sammansätt
ning såväl vad avser sandens gradering som proportioneringen mellan kalk och 
sand. Sedan <emellert~d numera inflytandet av kalkens kornstorlek är tydligt påvi
sad, ligger det nära 'till hands att man även tar hänsyn till detta för att erhålla 
bruk med högre hållfasthet. Det är sålunda väsentligt att man vid en mycket fin
kornig kalk endast använder så mycket därav, att sandkornen i bruket får en tunn 
kalkbeläggning. 

För de kalciumrika kalksorterna, kalcitkalkerna, har det visat sig att bruket 
först hårdnar genom en kristalltillväxt hos en del av kalciumhydroxidkornen. Denna 
orokristallisering äger rum i samband med upprepard fuktning och torkning. Först 
längre fram börjar karbonatiseringen få betydelse för hårdnandet. 

De hydrauliska kalksorterna (grupp II) inrymma i sig alldeles särskilda problem. 
Släckningen måste här tillrättaläggas med hänsyn till deras relativt låga CaO-halt. 
För att effektivt kunna utnyttja deras hydrauliska egenskaper bör de ej vatten
lagras efter släckningen. 
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NYCANDER, PER 

PROVNING AV BETONGBLANDARE 

Stockholm 1947. 27 s. Kr 3: -. Statens Provningsanstalt, meddelande nr IOO 

Provning av blandningsförmågan hos fyra betongblandare har utförts i avsikt 
att samla erfarenheter angående i Sverige förekommande typer av betongbJandare. 
På grundval härav har förslag till normer upprättats för klassificering av betong
blandare för byggnadsändamål med hänsyn till blandningsförmågan. 

Provningen omfattade en blandare av Jäger-typ för 250 l, en blandare av Smith
typ och två blandare av Kaiser-typ för vardera 350 l oblandad betong. I vardera 
blandaren tillverkades 12 provblandningar av fyra olika sammansättningar. 

S m 1 t h 

J ä g e r 

)-Tömning -· 
. genom tippning 

Rana o me 

K a 1 a • r 

Tl:lmn1n~s
akovlar 

Schematisk framställning av blandningstntmman hos olika typer av frifallsblandare för betong. 
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Dessutom utfördes blandningar för hand. 

Blandaren av Jäger-typ visade otillfredsställande blandningsförmåga med en 
hållf,asthet av i genomsnitt 53 % av hållfastheten hos betong beredd i blandare av 
Eirich-typ. 

Övriga blandare liksom blandning för hand gav betong med relativ hållfasthet 
av i genomsnitt ca 90 %. 

Siktanalyser visade, att det i första hand var en likformig fördelning av stenar 
större än 8 mm, som innebar de största svårigheterna. 

Blandningstiden inverkade icke på provningsresultaten. Såväl i avseende på hall
fasthet som vattentäthet och siktanalys kunde någon skillnad icke påvisas mellan 
betong, som blandats 30 sek. och 90 sek. Det kan likväl icke anses lämpligt att 
i praktiken använda så kort blandningstid som 30 sek, med hänsyn till att be
tongens gjutegenskaper då ännu icke uppnått optimalt värde. 

Förslaget till normer ,för klassi,ficering avser provblandning av betong av styv 
och trögflytande konsistens med en cementhalt av 275 kg/m3 och med en bland
ningstid av I minut. 

För godkännande fordras, att för vardera konsistensgruppen hållfastheten i 
medeltal uppgår till minst 8o % av den hållfasthet, som uppstår hos motsvarande 
betong blandad i blandare av Eirich-typ med en blandningstid av 5 minuter . 

. :+: _.::::y:·.:. i 
E/cM-
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... . :!: .. i :::~.:hLL i .. 
1 i 
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. ' ' l 

' 

.: :: ... ::: .... : .... ... : .. : .f: . 
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Fördelning av relati'v hållfasthet hos betong. - Abscissan anger den relativa hållfastheten 
hos betong i förhåi/.a.nde till hållfastheten för samma betong tillverkad .i Eirich-blandare. 
Varje punkt anger en relativ hållfasthet. - För Eirich-blmulare äro relativa hållfastheterna 
bäst samlade, men även vid denna blandare förekommer helt naturligt viss spridning. -
Därefter kommer blandare av Kaiser-typ och blandare av Smith-typ. Några låga hållfast
heter för denna sistnämnda bla-ndare göra, att den måste anses vara sämre ur jämnhets
synpunkt än blandarna av Kaiser-,typ. - Sämst av de provade blandarna är blandaren av 
läger-typ. Registret för hållfastheten är här synnerligen stort; det finns såväl mycket låga 
hållfastheter som mycket höga hållfastheter. En markerad anhopning vid låga hållfast-

heter är tydligt märkbar. 
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M o-mätaren, mobilitetsmätaren i arbete. Den med betong
massa fyllda apparaten får fritt falla mot underlaget 
från 50 mm. höjd. Mobiliteten bestämmes av det antal 
stötar av a1pparaten mot underlaget, som erfordras för 
att den fria betongytan skall sjunka genom det vertikala 

röret. 

NYCANDER, PER 

MO-MÄTAREN 

Stockholm 1947. 5 s. Kr 2: -. Statens Provningsanstalt, meddelande nr 99 

Författaren har utarbetat en metod att bestämma en betongmassas mobilitet, 
dvs. dess lätthet att vid gjutning utfylla formarna. Förfamndet avser att i gör
ligaste mån efterlikna förloppen vid gjutning, varvid icke blott motståndet mot 
lamilär strömning, utan även andra slag av motstånd göra sig gällande. 

Metoden är snabbarbetande, giver låg spridning och kan tillämpas inom ett 
relativt stort konsistensområde. Apparaten bör liksom de flesta konsistensprovare 
icke användas för större maximistycke hos stenmaterialet än ca 32 mm. 

FoRSLIND, ERIK och BERGsTRÖM, SvEN G 

STUDIER RöRANDE RÅBETONGENS EGENSKAPER 

Stockholm I948. 34 s. Kr 3: so. Svenska Forskningsinstitutet för Cement och Betong, 
meddelande nr IZ 

Med utgångspunkt från föreställningarna om strukturbildningen i vätskor och 
kolloidala suspensioner samt dennas inflytande på viskositeten diskuteras de viskösa 
egenskaperna hos färsk cementpasta, cementbruk och betong, särskilt med hänsyn 
till partikelinterferens, separationsfenomen och effekt av fillertillsats. Sambandet 
mellan viskositeten hos råbetongen och homogeniteten, tätheten, hållfastheten samt 
beständigheten hos den hårdnade betongen påvisas och i anslutning härtill diskute
ras konsistensbegreppet 
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Betongens fluiditet, dvs. inverterade värdet av viskositeten, mätes med denna 
fluiditetsmätare och registreringsanordning. T. v. torsionsaxel upphängd i stativ 
och försedd med fyra symmetriskt placerade massor. Under wreln synes vibrator
bordet och behållaren med betong. T. h. om. stativet strålkastare och fotocell. 

Längst t. h. förstärkare och slingoscillograf. 

IZåbetongen säges besitta god konsistens, o~ den med ett m1mmum av hear
betning, vid givna hållfasthets- eller deformationsegenskaper, leder till en hornagen 
och tiit hårdnad betong. Den för konsistensen mest avgörande, entydigt definier
bara faktorn befinnes vara viskositeten eller dess inverterade värde, fluiditeten. 
Några allmänna mättekniska principer, vilka betraktas som särskilt betydelsefulla 
vid fluiditetsmätningar, diskuteras innan slutligen en kortfattad redogörelse läm
nas för pågående experimentella undersökningar. Dessa senare ha planlagts så, att 
några av de mest använda mätmetoderna för konsistensbestämning inbördes kunna 
jämföras och samtidigt ställas i jämförelse med en vid institutet utvecklad metod 
för fluiditetsbestämning. De preliminärt uppnådda resultaten, vilka huvudsakligen 
framkommit i samband med metodikstudier vid fluiditetsmätningarna, framläggas 
i grafisk form. Entydiga samband mellan fluiditet och olika konsistensmått ha 
erhållits samtidigt som fluiditetens karaktär av grundläggande egensk~p för kon
sistensen särskilt markant framhäves vid extrema blandningar som uppvisa par
tikelinterferens och separation. 
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HÅLLFASTHETSBESTÄMNING HOS BETONG MEDELST SLAG

OCH BORRPROV 

Stockholm 1944. 20 s. Kr 2: -. Svenska Forskningsinstitutet för Cement och Betong, 
meddelande nr 2 

Efter en översikt av tidigare publicerade arbeten rörande ryska och engelska 
slagförsök sarnt några olika intryckningsförfaranden av Brinell-typ för hållfast
hetsbestämningar hos cementbruk och betong drages den slutsatsen, att man vid 
dessa provningsmetoder arbetar med alltför ytliga betongskikt för att med rimlig 
spridning kunna bestämma hållfastheten hos betong. Två modifikationer av dessa 
förfaramlen undersökas experimentellt: slagprov med inträngning av en härdad 
stålspets sedan ytskikten i provkroppen avlägsnats samt prov med bestämning 
av sjurrkningshastigheten hos en pneumatisld driven kronborr, varvid så stora borr
ningsdjup användas att en tillfredsstäUande statistisk medelvärdesbildning erhålles 
vid borrens passage genom omväxlande sten och bruksmateriaL 

Slag- och borrprovningsresultaten sammanställas med hållfasthetsundersökningar 
i fonn av kubprov, böjdra,gprov och dynamisk bestämning av elasticitetsmodulen. 
Shgprovet medför en i förhållande till tidigare använda arbetsmetoder rimlig sprid
ning ·men är icke helt tillfredsställande. Borrprovet synes trots undersökningens 
begränsade omfattning ge så pass tillfredsställande resultat att ett fortsatt studium 
kan anses motiverat. Värdet av provningsmetoder av ifrågavarande typ diskuteras. 

FoRSLIND, ERIK 

OM BETONGENS ELASTICITETSMODUL 

Stockholm 1945. 36 s. Kr 4: -. Svenska Forskningsinstitutet för Cement och Betong, 
handling nr 4 

Elasticitetsmodulen definieras för heterogena anisotropa material med tillhjälp 
av det statistiska medelvärdet för utbredningshastigheten hos en monokromatisk 
våg i materialet. Ett försök till teoretisk beräkning av spridningen hos den ur 
resonanssvängningar experimentellt bestämda elasticitetsmodulen framlägges. Med 
utgångspunkt från vissa apriori-sannolikheter rörande fördelningen av stenmat,e
rialet i en betongbalk, beräknas sannolika medelvärdet av våghastigheten och till
hörande avvikelser som funktioner av balklängden. De teoretiska resultaten jäm
föras med de experimentellt erhål'lna värdena. Slutligen diskuteras en tillämpning 
av störningskalkylen vid teoretiska undersökningar rörande inverkan på våghas
tigheten av variationer i fuktfördelningen. 
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HEDIN, RuNE 

BETONGS, SPECIELLT BETONGRÖRS, BESTÄNDIGHET MOT 
AGGRESSIV A VATTEN OCH LöSNINGAR. LITTERATUR
öVERsiKT 

Stockholm I945. I4 s. Kr I : so. Svenska Forskningsinstitutet för Cement och Betong, 
meddelande nr 4 

Betong angripes generellt sett av lösningar av ämnen, som åstadkomma kemiska 
omvandlingar i betongen. Sådana ämnen äro främst syror och sulfat. I ogynnsamma 
fall, vid ensidigt vattentryck och otäta konstruktioner, kan betongen skadas även 
av rent (mjukt) vatten, som urlakar och nedbryter cementet. Om upprepade frys
ningar förekomma kunna annars ofarliga lösningar av t. ex. koksalt, medverka 
till en snabbare förstöring av betongen. 

V]d svenska förhånanden är en inverkan av sulfat eller liknande i allmänhet ej 
aktuell. Bortser man från otäta konstruktioner och risk för upprepade frysningar, 
återstår som huvudfaktor v~d angrepp på betong inverkan av sura vatten och lös
ningar. Detta är också vad som främst uppmärksammats vid svenska utredningar 
om speciellt betongrörs beständighet mot aggressiv,a vatten och lösningar. I publi
kationen diskuteras helt kort några svenska arbeten om betong, speciellt betongrörs, 
beständighet och i korta notiser presenteras ett trettiotal utländska skrifter i sam
ma amne. 

GRANHOLM, HJALMAR 

ETT LÅNGTIDSPROV PÅ BETONGRöR 

GötebDrg I944. 45 s. Kr 2: -. Chalmers Tekn~ska Högskolas handlingar nr 27 

Föreliggande arbete utgör avslutningen på en undersökning som avsåg en utred
ning angående lämpligheten av betongrör till vägtrummor. 

En provledning bestående av handstampade oisoler3Jde, handstampade asfaltiso
lerade, maskinstampade, maskinpressade och centrifugerade rör av portlandcement 
samt centrifugerade och vibrerade rör av smältcement nedlades i Horsnäs mosse 
nära Ljungby. Vattnet i mossen var i hög grad aggressivt (pH ned till 4,5; upp 
till 6o mg/l aggressiv kolsyra, hårdhet = o). 

Rören voro nedla,gda under mer än tio år. 
Av försöken har framgått, att rör med poröst eller otätt gods angrepos mycket 

starkt. I det aktuella fallet förstördes de obehandh!!de handstampade rören full
ständigt. Rör med tätt gods, alltså i detta fall maskinstampade, maskinpressade, 
centrifugerade och vibrerade rör, påverkades ganska obetydligt, varvid det obser
verades, att anfrätningen efter en viss tid avstannade. 

Asfaltisoleringen av porösa rör förhindrade effektivt korrosionen under den 
tid försöken pågick. Därvid visade det sig, att sättet att utföra isoleringen var av 
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stor betydelse. En bestrykning med enbart varm ol jeasfalt är otillräcklig. Isole
ringen lossnar mycket lätt från underlaget, som sedan angripes som vanlig obehand
lad betong. Utföres däremot isoleringen först med tunnflytande asfaltlösning samt 
därefter med vmm asfalt, blir isoleringen bra. 

Rör, som i sig själva äro täta och av förstklassigt fabrikat, torde icke kräva någon 
särskild yt:behandling som skydd mot vatten av ifrågavarande typ. 

Denna undersökning borde kompletteras med en undersökning av inverkan av 
sulfathaltiga vatten på betong. De nuvarande svenska normerna för betongrör äro 
för mi'lda. Betydligt bättre hållfasthet och täthet kan uppnås än vad de i handeln 
gängse rören för närvarande uppvisa. 

Undersökningen har även givit anledning till den reflexionen, att ett stort antal 
konstruktioner,framför allt landfästen för broar, stödjemurar och liknande bygg
nadsverk skyddsbestrykas med asfalt, trots att risk för angrepp på betongen icke 
existerar. Härigenom åsamkas landet årligen utgifter, som uppgå till stora belopp. 

NYCANDER, PER 

VATTENTÄTHET HOS BETONGRöR, EN UNDERsöKNING AV 
PROVNINGSMETODER 

Stockholm 1947. 36 s. Kr 3: -. Statens Provningsanstalt, meddelande nr IOI 

I anslutning till upprättande av nya betongrörsnormer ha olika metoder för 
provning av vattentäthet hos betongrör underkastats en kritisk granskning. Detta 
gäller särskilt den hittills gällande metoden, som i princip består däri att röret, 
som uppställts vertikalt och blivit försett med en tät botten fylles med vatten, var
efter vattenytans sjunkning på viss tid uppmätes och utgör ett mått på rörets täthet. 

Undersökningarna ha visat, att tä~heten hos betongrör är en egenskap, som 
undergår stora förändringar med såväl ålder som den tid, under vilken rören ut
sättas för provning med ensidigt vattentryck, och att vid sådan provning tätheten 
som regel tilltager men även kan avtaga och stundom förändras diskontinuerligt. 

För rör med sex veckors ålder tilltager tätheten vid provning med ovan angivna 
sjunkningsmetod i genomsnitt så, a:tt vattenytans sjunkning tredje dygnet uppgår 
till ca 70 % och femte a sjätte dygnet till ca 50 % av sjunkningen andra dygnet 
efter vattenfyllning. Tätheten hos rör av medelgod kvalitet synes tilltaga i avse
värd grad med lagringstiden intill sex veckors ålder. Därefter tilltager tätheten 
mindre hastigt. 

Vid provning av tätheten enligt sjunkningsmetoden är vattenytans sjunkning 
beroende av fuktigheten hos luften i provningslokalen liksom av drag till följd 
av kapilär sugning i godset och inverkan av dessa faktorer är särskilt stor vid de 
täthetsgrader, som motsvara normalt ställda krav på täthet. 

Temperaturen synes icke avsevärt påverka vattenytans sjunkning. Läckningen 
genom en betongrörsvägg har visat sig vara starkt beroende av trycket. Vid prov
ning av tätheten hos ett betongrör enligt sjunkningsmetoden har rörlängden så-
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lunda stort inflytande på vattenytans sjunkning och bel~genheten i höjdled ay 
rörets minst täta delar påverkar provningsresultaten i hög grad. 

Beträffande metoden a:tt bestämma ett betongrörs beständighet genom uppmät
ning av porositet i stället för täthet må nämnas, att sambandet mellan porositet 
och täthet är mycket obest~mt, även om täthet och porositet uppmätas på samma 
lina betongprov. 

GRANHOLM, HJALMAR 

VÄRMEISOLERINGSFÖRMÅGAN HOS HÅLBLOCK AV BETONG 
ELLER TEGEL 

Götebor,g 1948. 69 s. Chalmers Tekniska Högskolas handlingar nr 89 

Arbetet beskriver en elektrisk analogimetod att mäta värmeisoleringsförmågan 
hos betonghålblock och månghåltegeL Elektrisk strömning och värmeströmning 
äro analoga så tillvida att båda kunna återges av samma laplace'ska differen
tialekvation. I stället för att direkt mäta värmeströmning å ett hålblock fram
ställes en modell av detsamma, i viiken man kan studera den elektriska ström
ningen. Modellen utgöres av en aluminiumfolie i vilken hål utskurits som mot
svara kanalerna i blocket. 

Figuren visar en modell av hålblock Till värmeströmningen tvärs över bloc
kets kanaler har tagits hänsyn genom att i foliens hål lämna kvar ett antal smala 
bryggor, vi1kas bredel avpassas så, att deras elektriska ledningsförmåga blir pro
portionell mot värmeledningsförmågan hos luftskiktet Förhållandet mellan bryg-
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Elektrisk modell i ahtminittmfolie av ett hålblock för 
bestämning av värmeisoleringsförmågan. De smala 
trådarna representer.a värmeströmningen i kanaler-

nas luftskikt. 
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gornas sammanlagda bredd 2:: b och kanalens bredd B skall vara detsamma som 
förhållandet mellan värmeledningsförmågorna Å luftskikt och Å sten, för luftskik
tet respektive massiv sten. Vid mätning bestämmes det elektriska motståndet mellan 
de båda lin j er som represer1tera blockets kanter. 

Författaren visar hur man beräknar ÅJuftskikt och hur starkt detta tal ökar med 
luftskiktets tjocklek Hålblock med stora luftfyllda celler kunna därför aldrig 
bliva högvärdiga i isoleringsavseende. 

D o f"" h"l] d Asten "" f"" bl k l • • "d •• a or a an et -:;----, aven or samma oc typ, . <an vanera mom v1 'a gran-
Aluftskikt 

ser, främst beroende på vad för slags betong som användes vid fabrikationen, 

mättes motståndet när kvoten B fick variera emellan I och =- 2:: b ändrades genom 
};b 

att brygg·orna skars av en efter en. För varje uppmätt block finnes en kurva, som 

anger sambandet mellan 1godhetstalet g och kvoten q = Åste''--- Godhetstalet är för-
Å luftskikt 

hållandet mellan det perforerade blockets värmemotstånd och det massiva blockets 

(i.b = I) och anger således hur många gånger stenens isolationsförmåga för

bättras genom hålen. 
Efter denna beskrivning av mätmetoden diskuteras resultaten från mätningar 

på ett stort antal i svenska mal'knaden förekommande blocktyper. Godhetstalen 
variera mellan I,IO och 4,50, beroende på hålens utformning och antaL 

För att erhålla god isoleringsförmåga, måste hålen i blocket placeras så, att 
värmeströmmen i ste111l.Tiaterialet tvingas gå så lång väg som möjligt. Hålen böra 
vma långsträckta parallellt väggytan och tunna, helst under IO mm. Det påvisas, 
att den metod, som angives i "Anvisningar till byggnadsstadgan" för beräkning av 
hålblocks värmeisoleringsförmåga, måste ge i viss mån felaktigt resultat, då den 
ej tager hänsyn till hålens inbördes placering. 

Författaren beräknar k-värdet för några väggar av olika typer betonghålsten 
med hjälp av respektive uppmätta godhetstal och får god överensstämmelse med 
de värden som uppmätts av Statens Provningsanstalt å verkliga väggar av samma 
typer. Vid beräkningen måste hänsyn tagas till fogarnas inverkan. 

De för månghåltegel uppmätta godhetstalen äro i jämförelse med hålblockens 
ganska lå~a, ca 2, virket beror på att hålen äro kvadratiska. Därför föreslås mång
håltegel med rektangulära hål. Härigenom ökas teglets godhetstal men förbättringen 
i er, väggs k-värde blir ganska liten, beroende på att bruksfogarna vid sten i tegel
format ha en mycket stor andel i värmetransporten. 

Sammanfattningsvis understryker författaren att den beskrivna metoden med
ger en enkel och säker undersökning av värmeisolationsförmågan hos block av olika 
typer och tillverkade av material med godtycklig värmeledningsförmåga. 
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HEDIN, CLAES; HEDVALL, J ARVID och AGGERYD, BENGT 

TEGELUNDERSöKNINGAR, DEL, I 

Göteborg 1944. 23 s. Kr 2: -. Chalmers Tekniska Högskolas handlingar nr 37 

Undersökningen avser att klargöra hur olika faktorer vid tegdbränning inverka 
på den färdiga produktens egenskaper. 

De i praktiken förekommande missfärgningarna och deformationerna kunna 
ej enbart hänföras till lerans sammansättning utan bero också till stor del på de 
gaser, som äro närvarande vid bränningen. De aggresiva gaserna CO och S02 ha 
den största inverkan av de undersökta, men även de i kemiskt avseende inaktiva 
gaserna N 2 och C02 ha stor betydelse för den brända produktens färg och form
beständighet. 

Den vid tegelbränning förekommande uppsvällningen av tegel har undersökts 
och förutsättningarna för dess uppträdande har klarlagts. Den uppträder vid has
tig upphettning i en atmosfär, som ej innehåller syre. Genom reduktion, som fram
kallas av den omgivande gasen eller av i leran inneslutna organiska ämnen, bildas 
små kvantiteter lättsmälta föreningar med en lämplig viskositet, söm i samband 
med gasavgång sväller. 

HEDIN, CLAES 

TEGELUNDERSöKNINGAR, DEL II 

Göteborg 1948. 51 s. Kr 5 : -. Chalmers Tekniska Högskolas handlingar nr 64 

Undersökningen omfattar en översikt av egenskaperna hos de fym oxider, vilka 
till största delen uppbygger lera, nämligen CaO, Al20 8 , Fe20 8 och Si02 • 

Då järnoxid upphettas antager den vid temperaturer över 8oo° C allt mörkare 
färg. Om däremot även Al20 8 finnes närvarande förhindras denna färgfördjup
ning. Det bildas nämligen en fast lösning av Fe20 3 i Al20 3, vilken ej såsom den 
rena järnoxiden mörknar vid upphettning utan bibehåller sin röda färg. 

I det trekomponentiga systemet Ca0-Al20 8-Fe20 8 uppträda röda färger då 
kalciumoxidhalten är låg och gula färger vid hög kalciumoxidhalt Närvaron av 
Al20 3 är emellertid nödvändig för att gul färg skall erhållas. Den gull(! färgen 
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uppträder alltså vid blandningar, som ha hög halt av både CaO och Al20 3 • De i 
det trekomponentiga systemet uppträdande färgerna visa mycket god överens
stämmelse med i naturen förekommande leror med sarmna molförhållande mellan 
GaO, Al2 0 3 och Fe2 0 3 • 

De rödbrännande lerorna ha hög Si02-halt och en tillsats av kiselsyra visar sig 
även beträffande de "syntetiska lerorna" förstärka den röda färgen. Reaktiviteten 
hos kiselsyran har emellertid mycket stor betydelse vid inblandningen. 

Vid inblandning av kalk i rödbrännande lera till samma halt som i den gul
brännande erhålles en ler-kalkblandning, som vid upphettning får gul färg. En 
förutsättning är emellertid att blandningen är mycket intim. 

GRANHOLM, HJALMAR 

VÄRMEISOLERINGSFöRMÅGAN HOS HÅLBLOCK AV BETONG 
ELLER TEGEL 

Se sid. 22 
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THUNELL, BERTIL 

INVERKAN AV VISSA KVALITETSBESTÄMMANDE FAKTORER 
PÅ HÅLLFASTHETEN MOT BÖJNING HOS SVENSKT 
FURUVIRKE 

Stockholm 1944. r6 s. Svenska Träforskningsinstitutet, meddelande nr I 

Enligt de engelska bestämmelserna för klassificering av byggnadsvirke uppdelas 
vinket i två klasser, 1.200 lb-klassen och 8oo lh-klassen. Sifferbeteckningen anger 
den normalt tillåtna påkänningen vid böjning av vid::et. Till den högre klassen 
hänföres bl. a. kanadensiskt virke, till den lägre allt s. k. nongraded timber, vari 
även det svenska vi~ket hittills innefattats. 8oo !b-klassen omfattar tals vidare 
även sådant virke, för vi1ket nå,gra kvalitetsundersökningar ej föreligga. Enligt vad 
som framhållits från engelskt håll, är avsikten dock, att den tillåtna påkänningen 
på icke undersökt vinke kommer att sänkas, i den mån tillgången på hållfasthets
sorterat virke ökar. 

På grund av den svenska virkesexportens huvudsakliga inriktning under nor
mala tider ha de engelska bestämmelserna det största intress·et för svenskt vid
kommande. 

Dels för att undvilka den från engelskt håll ifrågasatta nedflyttningen av det 
svenska exportvirket från 8oo lb-'klassen, dels för att utröna i vad mån en upp
flyttning av det svenska e:x;portvirlket till högre hållfasthetsklasser är möjlig upp
drog Svenska Trävaruexportföreningen åt Statens Provningsanstalt att utföra vissa 
undersökningar på svenskt furuvirke av handelsdimensioner. 

Det program efter villket undersökningen vid Statens Provningsanstalt genom
förts har utarbetats i samråd med Forest Products Research Laboratory, Princes 
Risborough, England, och Svenska Trävaruexportföreningens sakkunniga. Under
sökningsmaterialet har hämtats från 12 olika sågverlk, fördelade över landet. Efter 
konditionering till en fuktkvot av 15 % vid Statens Provningsanstalt har detsamma 
fullständigt beskrivits före böjprovning i full slkala. På samtliga provade virkesde
lar har därefter vissa hjälpdata, såsom fuktkvot och torrvolymvikt bestämts och 
på en del av virket även helrena s. k. normalprovkroppar uttagits och provats för 
bestämning av det felfria virkets egenskaper. 

Då genom denna undersökning ingen erfarenhet om fuktighetens inverkan skulle 
vinnas, utfördes en kompletterande serie vid 'en högre fuktkvot nära fibermätt
nadspunkten genom .försorg av Trätekniska avdelningen vid Svenska Träforsk-
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ningsinstitutet. Provningen tillgick i övrigt på likartat sätt som för det torrare 
virket. 

Då många faktorer påverka träets hållfasthet är det tyvärr ej möjligt att här på 
ett begränsat utrymme återge provningsresultaten. 

THUNELL, BERTIL och ELKEN, ELLA 

VÄRMEBEHANDLING AV TRÄ FöR MINSKNING AV 

SVÄLLNING OCH KRYMPNING 

Stockho1m 1948. 22 s. Svenska Träforskningsinstitutet, meddelande nr 18 

För minskning av träets svällnings- och krympningskoefficienter synas tre prin
cipiellt olika vägar vara möjliga. Vid den första behandlas träet termiskt, och det 
anges stundom, att vissa förhöjda temperaturer tmder tillräckligt lång tid "döda" 
träet. Vid den andra impregneras träet med konsthartser av olika slag, ev. så att 
någon av träets egna beståndsdelar utgör en komponent. Den tredje möjligheten är 
att använda salter med vissa hygroskopiska ,egenskaper och vilka så påverka träet, 
att fuktisotermer ooh svällningskoefficienter förändras i gynnsam riktning. 

Föreliggande arbete har inriktats på undersökning av den förstnämnda metoden. 
Arbetet har delvis bekostats genom anslag från Statens kommitte för byggnads
forskning. 

De utförda undersöilmingama ha haft till ändamål att bestämma hur olika vär
mebehandlingar ,påverka träets svällningsegenskaper, hygroskopicitet och trydkhåll
fasthetsegenskaper. För detta ändamål har en speciell ugn konstruerats i vilken 
provstycken kunnat behandlats under kortare och längre tider. 

Undersökningen har omfattat följande träslag: furu (splint och kärna), gran, 
ek (kärna), bok och björlk, sammanlagt I ·3 I4 provkroppar i storleken 2 x 2 x 4 cm. 

Som behandlingsmedium vid olika temperatur- och tidsenheter användes luft, 
kvävgas, vattenånga och smält metallbad med tekniskt tenn eller bly. 

Värmebehandling med luft, kvävgas och smält metall har visat sig i de flesta 
fall minska svällningstalet och reducera hygroskopiciteten; tryckhållfas1:heten på
verkas i viss 1pån, dock ej så mycket, att träet blir oanvändbart. 

THUNELL, BERTIL 

UNDERSöKNING AV AVNÖTNING HOS OLIKA TRÄGOLV 

Se sid. 8o 

THUNELL, BERTIL 

FUKTVARIATIONER I BYGGNADSELEMENT AV TRÄ 

Se sid. 85 
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Allmänna beräkningsmetoder och 
beräkningsförutsättningar 

BERGMAN, STEN G A och EGGWERTZ, SIGGE 

OLIKA GÄNGSE RAMBERÄKNINGsMETODER MED VISSA 
TILLÄMPNINGAR 

WÄSTLUND, GEORG 

PRIMÄRMOMENTMETODEN 

OsTERMAN, JusTus 

DEFORMATIONER HOS BALKAR, BERÄKNADE GENOM 

BALKARNAs UPPDELNING I STORA ELEMENT 

Stockholm 1944. 84 s. Kr 6: -. Institutionen för brobyggnad, Kungl. Tekniska 
Hög~kolan, meddela,nde nr I 

T den första uppsaJtsen göres först en kort överblick över olika ramiberäknings
metoder, vilka sedan sinsemellan jämföras med hänsyn till snabbhet, säkerhet och 
överskådlighet. Till gnmd för jämförelsen ligger ett antal parallellt genomräknade 
exempel på olika ramsystem. 

Beräkning medelst arbetsekvaHoner är en ur teoretisk synpU!l'kt grundläggande 
och mycket viktig metod. Vid numeriska berä:kningar visar den sig emellertid vara 
mycket tids- och arbetskrävande samt oöverskådlig, särskilt vid ramsystem med 
varierande tröghetsmoment och många stati.sikt obestämda kvantiteter. 
V~d snedvinkliga ramar, där knutpunkternas fön;kjutningsriktningar icke äro 

på förhand givna och antalet statiskt 01bes1iämda kvanti·teter är litet lämpar sig i 
regel elasticitetsekvationer bäst. 

Vid rarnbroar av normal typ med varierande !tröghetsmoment och många olika 
belastnings fall, som skola undersökas, synes "primärmomentmetoden" (enligt 
Efsen) i allmänhet vara att föredraga. 

Den successiva momentfördelningSI!lletoden ( enl. Gross) kan i många fall vara 
lika bra eller bättre än de förut nämnda, särskilt vid slutna ramsystem om blott 
ett fåtal belastningsfall skall undersökas. 
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Den andra. uppsatsen behandlar primärmomentmetoden. Författaren behandlar 
ingående teorien för metoden och anger fLera litteraturikällor där de ofta förekom
mande talen Ca, Cb, Cab samt Ka och Kb kunna erhållas. Dessutom anges slutna 
uttryck för vinkeländringarna vid ett antal fall. 

Med "primärmoment" avs·es inspänningsmomenten M~ och M~ hos en elas
tiskt inspänd balk AB under inverkan av direkt på balken verkande yttre last, 
parallellförskjutning av upplagan eller olikformig tempera:turfördelning. 

Ett avsnitt ägnas åit beräkning med hänsyn till knutpunktsförskjutningar. 
slutligen anger författaren en metod för beräkning av nedböjningen hos en god

tycklig vid upplagen elastiskt inspänd balk, åverkad av yttre last. Nedböjningen 
i. en punkt av balken berä:knas med hjälp av vinkeländringarna hos de på ömse 
si,dor om punkten belägna delbalkarna. 

I den tredje uppsatsen behandlas närmare problemet om berä:kning av vinkel
ändringar och nedböjningar hos b<lllkar, även sådana med leder i ett eller flera 
spann. 

Vid berä!lmingen uppdelas den aktuella bal}<jen på lämpligt sätt i ett antal del
balkar f.ör vilka vinkeländringarna enkeLt kunna beräknas. Genom summation av 
delbalkarnas inverkan erhållas sedan hela balkens vi.nkeländringar ooh nedböj
ningar. Metoden är äv,en användbar för beräkning av deformationer, förorsa
kade av olikformig temperatUJ:;fördelning och dylikt. 

LUDVIGSON, BIRGER 

BERÄKNING A V RAMAR OCH BÅGAR ENLIGT PRIMÄRMOMENT
METODEN 

Stockholm 1946. II2 s. Kr 6: -. Statens kommitte för byggnadsforskning, 
meddelande nr 7 

Primärmomentmetoden kan räknas bland de metoder för :behandling av statiskt 
obestämda konstruktioner, som kunna sammanfattas under den gemensamma be
nämningen f.ixpunktsmetoden. Till skillnad från övriga fixpunktsmetoder, som hu
vudsakligen ligga på grafiska beräkningar eller på utjämningsräkningar, är pri
märmomentmetoden en .rent analytisk metod. 

Föreliggande publikation är dels en sammanfattning av den ursprungliga av
handlingen "Die. Methode der primären Momente" (Axel Efsen: Die Methode 
der primären Momente, Köpenhamn 1931) och dels behandlas den elastiskt in

. spända bågen, och några andra byggnadsstatiska problem där primärmomentme
toden kan tillämpas. 

Metoden lämpar sirg särskilt väl vid beräkning av acykliska slJ:ångsystem med 
fast knutpunktsfigur, och den leder då mycket snabbt till resultat. I likhet med andra 
beräkningsmetoder erhållas inverkan av knutpunktsförskjutningM såsom en kor
rektion, sedan förskjutningarna beräknats med hjälp av ett antal deformat1ons
ekvationer. Vid cykliska system sker behandlingen på enahanda sätt, men det 
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b1ir då nödvändigt att genomföra vissa omräkningar, dock icl<ie i sådan omfatt
ning, att det nedsäJtter metodens väPde. 

Pubhkationen kompletteras av ett antal tillämpningsexempel och avslutas med 
t3!be11er för underlättande av metodens tillämpning. 

BERGMAN, STEN G A 

BERÄKNING A V KONTINUERLIGA FACKVERKSBALKAR MED 

PRIMÄRMOMENTMETODEN 

Stockholm 1947· rs s. Kr 2: so. Tekniska skrifter nr I36 

Den för närvarande i Sverige mest använda beräkningsmetoden för statiskt obe
stämda balkar och ramkonstruktioner ~är troligen den s. k. primärmomentmetoden. 
Denna metod har framförts av Efsen, och kan karakteriseras som en analytisk 
fixpunktsmetod. 

I rubr. s1krift visas huru primärmomentmetoden även kan tillämpas för beräk
ning av kontinuerliga fackverksbalkar. Denna metod medför mindre beräknings
arbete än den klassiska metoden med användande av arbetsekvationer. Man behö
ver icke lösa några ekvationssystem och undgår därför de osäkerheter, som ofta 
erhållas v~d lösningen av sådana. Alla beräkningar kunna utföras på räknest~icka 
med tillfredss<tällande noggrannhet oberoende av antalet sta~tiskt obestämda stöd
reaktioner. Metoden medger dessutom en lbäthe förståelse av konstruMionens 
statiska verkningssätt. 

Den kontinuerliga fackverksbalken uppdelas i ett antal enkla, på två stöd fritt 
upplagda fackverk Vinkeländringarna hos stödvertikalerna hos dessa enkla balkar 
på grund av enhetsmoment vid stöden beräknas, Liksom även motsvarande vin
keländringar på grund av yttre last. Med hjälp av dessa vinkeländringar kunna 
sedan momentöverföringstal och primärmoment beräknas, varefter momentöver
föring sker på vanligt sä,tt. De slutliga stång'krafterna erhållas som summan av de 
stångkrafter, som framkallas i de enkla fackverkselementen av dels enbart yttre 
last, dels ~enbart de resulterande stödmomenten. 

Metoden illustreras av två numeriska eX'empel. Uppsatsen avslutas med en kort 
dis'Jmssion av influenslinjer för kontinuer1iga fackverksbalkar samt en jämförelse 
av noggrannheten hos olika preliminära dimensioneringsmetoder. 

NYLANDER, HENRIK 

NÅGRA SPÄNNINGSOPTISKA UNDERsöKNINGAR 

Stockholm 1944. 19 s. Kr 2: 6o. Tekniska skrifter nr ror 

Uppsatsen ger en kortfattad allmän framställning av spänningsoptikens förut
sättningar, beskrivning av den metodik och det modellmaterial, som använts på 
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S p.änningsoptisk undersökning av 
krympspänningarna i en dammkropp 
stående på berggrU!nd. Ljusvariatio
nerna, isokromaterna, ge ett mått på 

httvudspänningsdifferensen <1-<2 • 

den byg;gnadsstaJtiska institutionen vid Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm, 
samt redogörelse för vissa försök. 

De försök som beskrivas behandla spänningstillståndet i damm, åverkad av upp
lagstryck från se!ktorlucka, krymp- och temperaturpåkänningar i dammkroppar, in
verkan av sprickbildningen på spänningstillståndet i ett vinkelbalksknä av armerad 
betong, vissa böjningsproblem vid plattor samt en undersökning av Iokala deforma
tioner. Förutsättningarna för spänningsoptisk undersökning av plattböjning utredes, 
och en allmän metod angives för att utröna det spänningstillstånd, som uppstår i 
polygonformade plattor av godtycklig form vid fast inspända och fritt upplagda 
kanter på grund av olikformig temperaturfördelning vinkelrätt mot plattorna, och 
till sist anföres exempel härpå. 

ÖDMAN, SvEN T A 

A METHOD FOR SOLVING PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS 

WITH APPLICATION TO RECTANGULAR PLATES (En metod att 

lösa partiella differentialekvationer med tillämpning på rektangulära plattor) 

Stockholm 1948. 12 s. Kr 3: -. Svenska Forskningsinstitutet för Cement och Betong, 
meddelande nr ro 

Med uppsatsen lämnas ett bidrag till teorien för lösande av partiella differen
tialekvationer. Metoden innebär att en partiell diff.ekv. transformeras till två ordi
nära, vilkas inbördes relaJtioner bestämmas av en tredje s. k. karakteristisk ekvation. 
De allmänna lösningarna till de båda ordinäBa diff.ekv. uppställas för sig och till
hörande koefficienter bestämmas så att randvillkoren bli tillfredsställda. Lyckas 
inte detta kan metoden på nytt tillämpas, denna gång på randvinkorsekvationen. I 
så fall införes emellertid ytterligare en approximation, i det att felet med avseende 
på randvillkorens uppfyllande ioke blir noll. Det av den karakteristiska ekvationen 

34 



ALLMÄN BYGGNADSTEKNIK 
Allmänna beräknings1netoder och beräkningsfönttsättningar 

framgående sambandet gäller därmed icke mer. Denna olägenhet innebär dock inte 
ett hinder för problemets lösning eftersom energimetoden eller också den s. k. 
minsta..ckvadrat metoden alltid kan användas för erhållande av det saknade sam
bandet. 

En ytterligare skärpning av noggrannhetsgraden kan uppnås med ett i princip 
likartat upprepat förfarande. Den funna närmeJösningen multipl-iceras därvid med 
en koefficient och får som sådan utgöra den första av ett begränsat antal termer 
i en serieutveckling av ortogonala funktioner. Alternativt tillfogas en eller flera 
funktioner, som äro endast tillnärmelsevis ortogonala. Den nya ansatsen för när
melösningen insättes i diff.ekv., varef,ter metoden på nytt tillämpas. Härvid erhålles 
ett linjärt ekvationssystem, varur närmeJösningens utvecklingskoefficienter kunna 
berä:knas. Vid egenvärdesproblem erhålles en övre gräns för egenvärdet samt rela
tionen mellan respektive utveoklingskoefficienter. De senares absolutvärden be
stämmas lämpligen i samband med normering av egenfunktionen. 

V,id denna metod göres från början ingen som helst förutsättning beträffande 
det analytiska uttrycket på de i ansatsen ingående eX!plicita funktionerna, utan dessa 
bestämmas ur fordran på minimum av fel hos produkttermen, som får sådan fonn 
att den helt eller med minimum av fel dessutom tillfredsställer randvillkoren. 
Metoden 1kan därför rekommenderas till användning då det kräves att felet skall 
bli minimum även vid en ev. Uipprepad derivering, vilket är av särskilt vikt då det 
gäller att t. ex. uppskatta storleken på böjnings- och normalspänningar i plattor. 

Som exempel på metodens användning studeras den fast inspända rektangulära 
plattans egensvängning. Det lägsta egenvärdet bestämmes för kvadratisk platta och 
jämföres med andra tidigare publicerade resu1tat. Tillhörande egenfunktion och 
dess andraderivata återges i diagramform. Denna del ingår som ett led i ett större 
pågående arbete, omfattande tabellering i diagramform av rektangulära plattors 
frekvenser vid fri egensvängning samt motsvarande egenfunktioner och anclrd
derivator, de senare avseelda att möjliggöra spänningsberäkning hos plattor vid 
såväl statisk som dynamisk beiastning. 

EGGWERTZ, SrGGE 

THEORY OF ELASTICITY FOR THIN CIRCULAR CYLINDRICAL 

SHELLS (Elasticitetsteorin för cirkulärcylindriska skaltak) 

Stockholm 1947. 26 s. Kr z:-. 1\Cungl. Tekniska Högskolans handlingar nr 9 

En övers,ikt ges av de moderna cirkulärcylindriska skalkonstruktionernas utveck
ling i Europa från byggm.dsteknisk synpunkt. Förekommande typer beskrivas och 
deras teoretiska behandling skisseras. Tidi,gare publicerade lösningar till den ma
tematiska elasticitetsteor,ien för cirkulärcylindriska skaltak diskuteras. Dessutom 
lämnas principerna för en metod varmed författaren deducerat exakta, explicita 
formler för samtliga snittkrafter och deformationer, uttryckta med hjälp av en 
enda variabel (publiceras senare), vilket tidigare aldrig skett utan införande av 
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vissa svåröverskådliga approximationer. Möjligheter att systematisera beräkningarna 
samt framställa berä:kningstabeller omnämnas. Sluthgen behandlas i korta drag den 
s. k. balkmetoden och dess användbarhet vid oli:ka skaltyper. LitteraJturförteck
ningen upptar 3r arbeten, de flesta korta tidskrif,tsuppsatser från 30- och 40-talen. 

HoLMQVIsT, NrLs 

HöGSILOKONSTRUKTIONER 

Lund 1948. 36 s. Statens Forskningskommitte för Lantmannabyggnader, meddelande nr r6 

Då det gäller tillvaratagande och förvaring av olika foderslag, bli, liksom på 
många andra områden inom framför allt det svenska lantbruket, de största fasta 
Icostnaderna bundna av byggnaderna. Innan man därför anlägger dyrbara siloan
läggningar för ensilering, måste man noga göra klart för s1g de fordringar, man 
vill ställa på det byggnadstekniska utförandet av anläggningen. Härvidlag har Sta
tens Forskningskommitte för Lantmannabyggnader under de tre senaste åren ut
fört en serie mätningar, vars resultat jäJrnförts med redogörelser för motsvarande 
mätningar i utländsk litteratur. Med ledning härav har för de flesta fall anvisningar 
för konstruktionen kunnat utarbetats. Sålunda har volymviktens variation kunnat 
angivas, så att en dktig dimensionering av siloanläggningarna kunnat ske. Vidare 
har vertikaltrycket uppmätts, så att hänsyn till erhållna grundpåkänningar kunnat 
göras. Ensilagets sidatryck har den största betydelse för silokonstruktionernas håll
fasthet och tryckets variation med olika silohöjd och olika inlagt material har an
givits, delvis i tabellform. Värmeförhå1landerra i isolerade och oisolerade silotorn 
i olika delar av landet har teoretiskt beräknats. slutligen har lämnats en redogörelse 
för de för närvarande i Sve6ge använda högsilokonstruktionerna samt lämnats 
ett exempel på, hur det ställer sig ekonomiskt att ersätta foderutrymmet på skul
len med silotorn. 

FoRSLIND, ERIK 

EFFECT OF DYNAMIC FORCES ON STRUCTURES (Inverkan av dy

namiska krafter på konstruktioner) 

Liege 1948. 9 s. Kr I : so. International Association for Bridge and Structuml Engineering. 
"Preliminary Pnblication". Svenska Forskningsinstitutet f.ör Cement och Betong, särtryck i 
meddelande nr IS 

Efter en kort karakteristik av chockvågen och stöten diskuteras egenskaperna 
hos olika byggnaJdsmaterial under inverkan av dynamiska belastningar, varvid sär
skilt saJmmanhanget mellan våghastighetens beroende av svängningsfrekvensen och 
risken för sekundära skadeverkningar genom vågreflexion, de s. k utstötnings-
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fenomenen, framhålles. Svängningskarakter,isbken för nåcgra vanEgen förekom
mande konstruktionselement behandlas därefter. Pelare och balkar av betong påvi
sas vara relativt okänsliga för belastning genom detonationsvågor i luft. De största 
riskerna för sammanbrott föreligga, då lokala skador uppträda till föl j d av stöt. 
Massiva skivor äro i allmänhet okänsliga för lokala skador, vilka icke nämnvärt 
påverka deras samverkan med angränsande konstruktionselement Detonationsvågor 
i luft med intensiteter i närheten av brottbelastningen för plattan kunna teoretiskt 
behandlas på ett tillfredsställande sätt under antagande av ~deella randvillkor. 

En jämförelse företages mellan olika konstruktionssystem och särskiLd uppmärk
samhet ägnas frågan om värdet av utblåsningsbara väggkonstruHioner för elimi
nerande av skaderiskerna, varvid påvisas att fördelama 'l allmänhet äro mycket 
små eller obefintliga. Det monolitiska cellsystemet, sammansatt av massiva skivor 
anses erbjuda den största motståndsförmågan mot dynamisk belastning av olika 
slag. Slutlrgen diskuteras verkningssättet hos skalkonstruktioner, använda som in
nerbeklädnad i bergtunnlar till skydd mot nedfallande s~tenblock, varvid några 
experimentella undersökningar i full skala refereras. 

ÖDMAN, SvEN T A 

DIFFERENTIAL EQUATION FOR CALCULATION OF VIBRATIONS 

PRODUCED IN LOAD-BEARING STRUCTURES BY MOVING 

LOADS (Differentialekvation för beräkning av bärande konstruktioners 

svängningar till följd av åkande laster) 

Stockholrn 1948. 12 s. Kr I: so. Svenska Forskningsinstitutet för Cement och Betong, 
meddelande nr 14 

I uppsatsen behandlas problemet att beräkna formändringar och spänningar i 
bärande konstruktioner till följd av åkande ofjä:drade laster. Uppträdande defor
mationer förutsäJtias vara så små att rinverkan av rotationströghet och av skär
krafter i ett tvärsnitt av konstruktionen kunna försummas. Även dämpningen 
försummas. Men hänsyn tages däremot till övriga masströghetskrafter hos såväl 
bärande konstruktion som åkande laster. Till skillnad från tidigare framställningar 
av liknande art ägnas problemet ett mera allmänt studium. Med användande av de 
egenfunktioner, som kunna härledas gälla för varje särskilt lastläge vid en tänkt 
stationär fri svängning, härledes en diff.ekvation, som blir gällande för godtycklig 
lmnstrukotion och för godtyckligt antal åkande massor och masslösa krafter. En 
approximativ lösning uppställes i form av en integral i vilken endast systemets 
egenfun'kt,ion och tillhörande frekvens ingår. Sä:ttes den förra konstant med tiden 
och lika med den obelastade konstruktionens egenfunktion och bestämmes frekvensen 
med användande av t. ex. Rayleighs metod, kan integralen relativt lätt berä!knas 
genom en företagen numerisk integration. Med den gjorda framställningen har 
hänsyn tagits till den med lastläget kontinuerligt ändrade svängningsformen och 
frekvensen. 

37 



Grundkonstruktioner 

BERGsTRÖM, SvEN G och LINDERHOLM, SVEN 

A DYNAMI C METHOD FOR D ETERMININ G A VERA GE ELASTIC 

PROPERTIES OF SURFACE SOIL LAYERS (Dynamisk metod att ut

röna ytliga marklagers genomsnittliga elasticitetsegenskaper) 

Stockholm 1946. 47 s. Kr 5: -. Svenska Forskningsin:>titutet för Cement och Betong, 
handl,ingar nr 7 

De ytliga marklagrens genomsnittliga elasticitetsegenskaper bestärrmas direkt på 
fältet på dynamisk väg. Härvid påtvingas marken en ~svängning, och den fortskri
dande vågens forrplantningshastighet mätes. 

Del av försöks~Mppara
t~tren för undersökning 
av ytliga marklagers 
elastictetsegenskaper, 
anordnad för våg
längdsmät11<ing. T. v. 
vibrator för alstring av 
vågen, t. h. två sväng
ningsmätare för mät-

ning av våglängden. 

Med känd vå,ghastighet kan elasticitetsmodulen beräknas. Apparatur och för
söksmetodik beskrivas. Jämförelse göres dels med result:aten från sedvanliga sta
tiska provbelastningar, dels med elasticitetsmoduler, som bestämts laboratoriemäs
sigt på upptagna borrprover. I senare fallet ha både statisk och dynamisk prov
ning använts. Jämförelsen mellan de olika metoderna försvåras av den omständig
heten att maPken inom försöksområdet var starkt skiktad, varför den verksamma 
elasticitetsmodulen blir en funktion av spänningstillståndet i marken, dvs. av 
provningsmetoden. Fortsatta undersökningar rekommenderas, bl. a. för studium 
av skiktningens inverkan. 
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BELASTNINGSFöRSöK PÅ LERA. PRAKTISKA OCH TEORETISKA 
UNDERSöKNINGAR 

Stockholm 1947. 17 s. Kr 3: -. Statens kommitte för byggnadsforskning, rapport nr 14 

De tryokförsök och snabba skärförsök vid behållen vattenhalt, som göras på 
labmat:oriet på upptagna lerprover, giva, efter vad erfarenheten visar, i allmänhet 
lägre hållfasthet än vad den naturliga marken kan bedömas ha i sådana fall, där 
markens bärförmåga Mminsrone delvis bemr på hållfastheten hos någorlunda djupt 
liggande lerlager. Om man betraktar leran som ett s. k 2-fassystem, bestående av 
ett kornskelett och i dettas porer inneslutet vatten, var7id lerans hållfasthet är 
l~ka med kornskelettets, kan hållfasthetsnedsättningen hos jor:dprovet förklaras med 
att medelkorntrycket reduceras under provtagningen. Komskelettet liknas då vid 
ett slags rymdfackverk, som står under tryck i marken och som vid provtagningen 
skadas 'genom att dess "stänger", kornen (vari inräknas det hölje av fastare bundet 
vatten, vi~ket omger dessa), vrida sig och glida på varandra. I schematisk fram
ställning medelst mohrska cirklar enligt figuren sjunker därvid medelkorntrycket 
från p i marken till p1 i det upptagna jordprovet samt tillhörande skärhållfasthet 
från Ts i marken till 1-'s i provet. Denna förklaring överensstämmer med utförda 
belastningsförsök Likaledes förklaras härmed att pålning i lera kan framkalla 
sättning i omgivande ,terräng; genom skalmingarna till följd av pålningen kan en 
viss "avspänning" inträffa ,i omgivande leras komskelett medförande motsva
rande ökning av trycket i porvattnet, vilket då börjar undanströmma. 

Spänningssystemet p och "t vid 
brott i marken samt p1 och 8 -t/ i 

iordprovet. 

BERGSTRÖM, SvEN G 

STÄMPELBELASTADE, CIRKULÄRA PLATTOR PÅ ELASTISKT 
UNDERLAG 

Stockholm 1946. ro s. Kr I : -. Svenska Forskningsinstitutet för Cement och Betong, 
meddelande nr 6 

För fallet cirkulär, rotationssymmetriskt belastad platta på elastiskt haivrum 
·beräknas tryckfördelning mellan platta och underlag, moment i plattans mitt samt 
deformation i lastcentrum. Berä:kningarna ha utfört:~ genom uppdelning av plattan 
i stora element. Resultaten redovisa;s i diagram. 

39 



ALLMÄN BYGGNADSTEKNIK 
Gru.ndkonstruktioner 

]AconssoN, MEJSE ooh BJURSTRÖM, GösTA 

UNDERGRUND OCH GRUNDLÄGGNING VID HUSBYGGNADER 

Stockholm 1946. 33 s. Kr 3: -. HSB :s byggnadstekniska utredningar nr 2 

Undersökningen viH klargöra vikten av sakkunnigt utförda grundundersökningar 
och grundlmnstruktioner. Typiska skador på byggnader, som förorsakats av fel
aktig grundläggning, visas. 

De vanligaste grundundersökningsmetoderna, nämligen sondering, hejarborrning, 
spadborrning, provgropar, provtagning och provbelastning beskrivas med exempel 
på upprättande av protokoll. R~ktlinjer för undersökningarnas . omfattning vid 
olika slag av byggnader uppdragas. 

De i Sverige vanligaste jord- och markarterna beskrivas med hänsyn till deras 
bet)"delse för grundläggningen. J ordarterna grus, sand, mo, mjäla, lera och morän 
beskrivas och tillåtna markpåkänningar antydas. Markens, dvs. de lösa jordlagrens 
uppbyggnaJd och bildning behandlas, varvid moränmark och sedimentmark särskiljas. 
De sedimentära marktyperna indelas i låglänt slättland, höglänt slättland, kustland, 
land kring vattendrag och mark vid rullstensåsar. 

För att belysa hur grundläggningskostnaderna ställa sig för en och samma bygg
nad vid oli•ka markförhållanden ha alternativa grundläggningssätt mass- och kost
nadsberäknats för ett trevånings smalhus av sten. Kostnadsuppgifterna tjäna endast 
ett jämförande syfte. Resultatet av undersökningen framgår av fig;uren. 

Beräknade grundläggningskostna
der för J-vånings smalhus vid olika 
markförhållanden: I figuren be
tecknar: 
Punkt I: Grundmur på berg. 

schaktning 0,5 m 
spr.ängning I,2 m .. 

2: Grundmur på berg. 
Schaktning I,O m, 
sprängning 0,7 m. 

Kurva 3: Gnmdm~tr till fast 
mark. 
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4: FUntar till fast mark. 
5: Utbredda plattor, mark-

påkänning 0,8 kg/ cm2 • 

6: Utb1'edda plattor, mark-
påkänning I,5 kg/cm2. 

7: Massiv botten,pla.tta, 
markpåkänning = o,6 
kgjcm2. 

8: Träpålar, 8 ton/ påle. 
9: Betongpålar, 

25 ton/ påle. 
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Betongkonstruktioner 

GRANHOLM, HJALMAR 

EN NY BERÄKNINGSMETOD FöR ARMERAD BETONG 

Göteborg 1944. 88 s. Kr 4: so. Chalmers Tekniska Högskolas handlingar nr 38. 

I inledningen ti'll denna avhandling påvisas de brister, som vidlåda den "klas
siska", på Hooke's lag grundade bel'äkningsmetoden för armerade betongtvärsnitt 
Svå!'igheten att fastställa dktiga värden på den dominerande faktorn n samt meto
dens oförmåga att ge en korrekt bild av spänningsförhållandena i synnerhet v~d 
bmtt äro de allvarligaste invändningarna. Författaren presenterar en ny beräk
ningsmetod, vilken bättre än den gamla tar hänsyn till de ingående materialens 
egenskaper. Den klassiska teoriens n-värde ingår icke i de nya formlerna och av 
denna anledning brukar metoden kallas "n-hi". 

Efter en genomgång av de aktuella materialens spänningsdeformationsegenska
per uppställas jämviktsvillkoren för ett momentbelastat tvärsnitt och ur dessa här
ledas edorderliga dimensioneringsformler. Den väsentligaste skillnaden mellan den 
gamla och den nya metoden är härvid att den gamla metodens rätlinjiga spännings
fördelning i betongen ersatts med en med detta materials spännings-stuknings
&urva likformig spänningsfördelning. 

Brottmomentet för en ba1lk eller platta kan berä:knas ur ekvat~onen 

~ . + = p (I - _/J_) 
bh (J b 2 

där p är den relativa armeringstätheten definierad av 
sträck 

a. 
p=[J•_J_ 

U b 

och a' b den s. k effektiva medeltryckspänningen, vilken på basis av omfattande 
försök har fastställts till 

a' b ~ (0,70 a o,8o) (J kub' 

Ovan angivna formel för brottmomentet är giltig endast så länge järnet når 
sträckgränsen, dvs. upp till ett visst gränsvärde för p. Överskrides detta säges 
tvärsnittet vara överarmerat Med vissa modifikationer är emellerhd den nya me
toden användbar för ber,äkning även av sådana tvärsnitt. 

I avhandlingen demonstreras vidare, att beräkningsmetoden är användbar även 
på konstruktioner armerade med extremt högvärdigt järn, kamjärn SAS 6o, med 
sträckgräns 6 ooo kg/cm2 • Likaså undersökas och dis'kuteras ba~kar armerade med 
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högväl'digt armeringsnät av typen Baustahlgewebe eller armerade med förspända 
stålsträngar (strängbetong). 

Avhandlingen utmynnar i förslag till praktiskt användbara metoder för beräk
ning av betongtvärsnittets storlek och den erforderliga mängden armeringsjärn. 
Dessa beräkningsmetoder äro enklare, eller i varje fall icke mera invecklade än 
den klassiska teoriens. 

Slutligen diskuteras sä!kerhetsgudens storlek och anges en metod att beräkna 
den ekonomiska plattjackleken eller ekonomiska balkhöjden. I ett exempel visas, 
att en tunn betongkonstruktion som är dimensionerad så att betongens och arrne
ringens hållfasthetsegenskaper fullt utnyttjas, ioke med nödvändighet är den billi
gaste. 

Som generell slutsats av utredningen har framgått att den klassiska teorien med 
n-värde och tillåtna påkänningar kan ersättas med den nya metodens i princip rik
tigare dimensioneringsförfarande. 

NYLANDER, HENRIK 

VRIDNING OCH VRIDNINGSINSPÄNNING VID BETONG
KONSTRUKTIONER 

Stockholm 1945. 138 s. Kr 5: -. Statens kommitte för byggnadsforslming, meddelande nr 3 

Vid studium av bärförmågan hos konstruktionselement åverkaJde enbart av vri
dande moment har författa:I'en funnit, att man för dimensionering får tillräckligt 
god överensstämmelse med provningsresultaten, om skärpåkänningen vid brott sättes 
lika med betongens rena draghållfasthet ooh beräknas med utgångspunkt från en 
påkänningsfördelning enligt plasticitetsteorin med v.iss forrrmlering. Då detta visar 
sig gälla med tillräcklig grad av noggrannhet för de flesta i praktiken använda tvär
snitten bildas en grundval för enkel beräkning av betongbalkar, åverkade av vri
dande moment. Tidigare har bl. a. i olika länders bestämmelser beräkningen grun
dats på påkänningsfördelning enligt elasticitetsteorin, vilken i motsats till plastici
tetsteorin för många tvärsnitt medför utomm1dentliga svårigheter vid bestämningen 
av spänningarna. Dessutom måste den enligt elasvicitetsteorin beräknade spänningen 
multipliceras med en för olika tvärsnitt varierande konstant för att överensstäm
melse med verkli·gheten skall erhållas vid bestämn:ing av br.ottrisken. 

Genom laboratorieprov har författaren undersökt inverkan av samtidigt ver
kande normaltryck och vrrdande moment. Undersökningen är av betydelse för 
klarläggandet av brottfenomenen vid åverkan av vridande moment och ger även 
synpunkter för klarläggarrdet av betongbrottets mekanism över huvud taget. Det 
påvisas, att huvuddragpål<:änningen är bestämmande för brottet vid rimliga nor
maltryck. 

Vidare redovisas laJboratorieförs.ök beträffande samtidigt verkande böjande och 
vridande moment. Försöken äro av betydelse för utformning av dimensionerings
bestämmelser. De direkta betongförsöken kompletteras genom spänningsoptiska mo-
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delHörsök för att klarlägga spänningsfördelningen i närhelten av sprickorna. 
Härvid användes den s. k. konserveringsmetoden. Enligt denna konserveras genom 
ett särskilt förfarande deforma>tionerna i den belastade kroppen, som sedan upp
delas i plana skivor. Genom att studera dessa skivor var för sig kan man sedan 
framställa rymdspänningstillståndet Böjande moment visade sig i stort sett ge en 
förhöjning av konstruktionselementens förmåga att upptaga vridande moment. 

Inverkan av samtidig belastning med vridande moment och avskärningskraft 
klarlägges genom principförsök och det visar sig att huvuddra:gspänningarna av av
skärning och vridning vid bedömning av brottrisken äro a!dditativa. 

Genom renodlwde laboratorieförsök studeras vridningsinspänningen. Det påvisas, 
a'tt passningsmetoden även v~d vridningsinspänning har åtminstone modifierad gil
tighet. 

På grundval av den elementära platteorin härledes diagmm för beräkning av 
vridningsinspänd platta. Regler anges för beräkning av i praktiken förekommande 
konstruli:ioner. 

Slutligen anges i en bilaga vridningströghetsmoment och storleken på skärpå
känningarna för en del i praktiken vanligen förekommande tvärsnitt. Härledning 
göres för de medtagna tvärsnitten, som tidigare ej behandlats i litteraturen. 

WÄsTLUND, GEORG och J ONSSON, PER OLov 

UNDERSöKNING RöRANDE SPRICKBILDNING I ARMERADE 
'BETONGKONSTRUKTIONER 

Stockholm 1947. SI s. Kr 4: -. Svenska Forskningsins-titutet för Cement och Betong, 
handlingar nr IO 

Sprid{Jbi1dningen i normalt utformade betongkonstruktioner går ej att helt för
hindra. Däremot bör man i möjligaste mån söka begränsa sprickorna!S vidd, ty så 
länge denna är ringa, medföra sprickorna inga väsentliga olägenheter. Blir 
sprickorna däremot relativt stora, ökar risken för materialförstöring genom t. ex. 
frost, rostning, vattengenomsläppning, och detta kan äventyra byggnadsverkets 
bestånd. 

Speciellt när man använder högvärdigt armeringsstål med höga tillåtna påkän
ningar är sprickbiLdningen aktuell, eftersom sprickvidden ökar med armeringsspän
ningen. Emellertid är det även många andra faktorer, som påverkar sprickornas vidd, 
såsom armeringsstålets diameter, armeringsprocenten, armeringens fördelning och 
ytbeskaffenhet, ·betongkvaliteten m. m., och detta gör betongens sprickbildning till 
ett ganska kornplicerat problem. 

För att i någon mån bidraga till lösningen av sprickbildningsproblemet påbör
jades i •saJmarbete mellan Forskningsinstitutet för Cement och Betong och insti
tutionen för brobyggnad vid Kungl. Tekniska Högskolan sommaren 1943 en un
dersökning rörande sprickbildningen i armerade betongkonstruktioner. Undersök
ningen, som i första hand avsåg förhållandena v~d brobyggnader, omfattade dels 
laiboratorieprov, dels registrering och uppmätning av sprickor i färdiga broar. Sam-
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manlagt provades 20 T -balkar med varierande sektion, betong och armering. Alla 
balkarna hade en teoretisk spännvidd på 3,00 m och belastades i tredjedelspunk
terna med två lika pUil'ktlaster, så att de utsattes för positiva moment. 

Av dessa försök framgick 
att sprickvidden växer ungefär proportionellt med armeringsdiametern, 
att spridkvidden minskar med ökad armeringsprocent I synnerhet synes en hög 

armeringspmcent inom en relativt begränsad :con vid dragna kanten vara för
delaktig, 

att kamstål och spiralstål ge mindre sprickvidder än slät armering vid samma 
diameter och armeringsspänning. Vid 19 mm ger slät armering ungefär samma 
sprickvvdd vid armeringsspänningen I 6oo kgjcm2 som kamstål vid spänningen 
I goo kgjcm2 , 

att betongkvaliteten inte synes i vä!sentlig graJd inverka på sprickvidden. 
Sprickmätningarna på färdiga broar omfattade sammanlagt sju broar ute i lan

det, nämligen tre balkrambroar, en plattrambro och tre kontinuerliga balkbroar. 
Vid undersökningen, som i allmänhet omfattade halva bron, granskades alla 

betongytor noggrant, och befintliga spricllwr markerades, protokollfördes och kart
lades. Sprickvidderna uppmättes med en noggrannhet av ca zjwo mm medelst ett 
mätmikro skop. 

Samtliga broar uppvisade en tämligen regelbunden sprickbildning. Ute på fälten 
lågo sprickorna i balkamas underkant på varierande inbördes avstånd, som dock i 
allmänhet inte överstego 40-50 cm. Kontinuerliga balkar voro vanligen sprickfria 
på en sträcka vid momentnollpunkterna och hade över stöd spriclmr i balkamas 
överkant och i brobaneplattan. 

l allmänhet äro sprickvieliderna så små, att de inte böra utgöra någon fara för 
byggnadsverkets bestånd. En enda sprioka med vidden 0,35 mm har uppmätts, 
vilket torde vara en inte önskvärd storlek Härvid är dock att märka, att alla under
sökta broar utom en var armerade med St 44. Om i 'stället St 52 hade använts 
och de för denna stålkvalitet högre tillåtna på:känningarna utnyttjats, hade sprick
vidderna med säkerhet blivit större. 

ÖRBOM, BJÖRN 

HöGVÄRDIGT STÅL SOM ARMERING I BETONGBALKAR. 

FöRANKRING, SKARVNING, SPRICKBILDNING 

Stockho1m 1948. 46 s. Kr 3: -. Statens Provningsanstalt, meddelande nr 103 

Undersökningen avsåg att bidraga till klarläggandet av möjligheterna att som 
armering i betongkonstruk6oner använda och med erforderliga säkerheter fullt 
utnyttja högvärdigt stål, dvs. stål med a su > 4 ooo kg/cm2 • Vid undersökningen 
studera,des speciellt de faktorer, som inverka på och delvis begränsa möjligheterna 
att utnyttja det högvärdiga armeringsstålet i praktiken, nämligen dragarmeringens 
förankring ooh skarvning samt spridkbildningen i betongen. 
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Tre typer av "deformed bars", fr. v. kamstål, spiralstål och korrugerat 
stål. 

Följande typer av högvärdigt stål undersöktes: rundstål, kamstål, spiralstål och 
korrugerat stål, de tre sistnämnda svenska exempel på den typ som i U.S.A. kallas 
"deformed bars". . 

Undersökningen utfördes på 88 betongbalkar av 7 olrka ,typer armerade med 
ovannämnda stål. De olika metoder att utföra armeringens ändförankring som 
undersöktes voro : Raka stål med eller utan ändkrok, uppbockade stål med ändkrok 
och uppbockade stål med s. k. ankringsring, konstruerad av professor Carl Forssell. 
Undersökningen av skarvmetoder omfattade endast skarvning med förbiskjutande 
ståländar, vilka antingen voro raka (vid klena kamstål och rundstål) eller ändkroks
försedda (vid grövre rundstål). 

Balkarnas provning utfö11des dels med vilande belastning dels med pulserande 
belastning. I det >senare faUet ökades och minskades belastningen växelvis 25 ooo 
gånger mellan två bestämda gränsvärden. 

Balkprovningarna gåvo i korthet följande resultat. 
Förankringshållfastheten: V1d vilande belastning erhölls den bästa förankringen, 

då rundstål med ankringsring användes. Armeringspåkänningen v~d förankrings
brott var vid denna förankringsmetod ca go % högre än då ändkroksförsedd ar
mering användes. För kamstål med rak ände var motsvarande värde ca 35 %, 
för spiralstål ca 20 % och för uppbockade rundstål med ändkrok ca ro %. -
Den pulserande belastningen orsakade ingen nedsättning av förankringshållfast
heten för det stora flertalet balkar. 

Skarvhållfastheten: För !balkarna med kamstål orsakade skarvningen knappast 
någon nedsättning av hållfastheten, medan för balkar med rundstål en nedsättning 
av ca 30 % av hållfastheten erhölls jämfört med balkar med oskarvad armering. 

Sprickbildningen: De första böjdragsprickorna uppträdde vid lägre belastning, 
då armeringen utgjordes av kamstål eller spiralstål än då rundstål användes. -
Av avgörande !betydelse för sprickvidderna var armeringsprocenten och ståldia
metern. En ökning av armeringsprocenten eller en minskning av ståldiameter med-
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förde en minskning av sprickvidden. De undersökta stålens detaljutformning var 
praktiskt taget utan betydelse för sprickvidderna, då viiande belastning använ
des. - Vid pulserande belastning ökade däremot spnckvidderna hastigare hos 
balkar med rundstål än hos balkar med kamstål eller spjralståL 

N YLANDER, HENRIK och HoLST, HANs 

NÅGRA UNDERsöKNINGAR RÖRANDE SKIVOR OCH HöGA 
BALKAR A V ARMERAD BETONG 

Stookholm 1946. 66 s. Kr 2: -. Kungl. Tekniska Högskolans handlingar nr 2 

I olika byggnaJdsvenk utnyttjas skivor eller höga balkar av betong såsom bärande 
lwnstruktionselement. Talrrka exempel kunna ges: höga grundbalkar i husbygg
nader, bärande mellan- och ytterväggar i betonghus, väggar i silobyggnader av 
olika >slag m. m. 

Undersökningen avser att ge grundvalen för dimensioneringen av de berörda 
konstnvh.Lionema. Tid~gare har man i huvudsak angripit problemet med utgångs
punkt från den klassiska elasticitetsteorins förutsättningar. Dessa förutsättningar 
uppfyllas mycket dåligt vid armerade betongkonstruktioner, då, såsom det visas i 
avhandlingen, den före brott oundvikliga sprickbildningen medför, att påkännings
fördelningen helt förändras. Då det innebär utomordentligt stora svårigheter att 
bestämma imverkan av •sprickbildningen genom beräkningar, har författaren i hu
vudsak inriktat sig på en experimentell undersökning. Härvid ha dels direkta 
försök med modeller av armerad betong utförts, dels spänningsoptiska modellför
sök med armerade modeller av isolon med uppskurna sprickor. I huvudsak har 
be,~andiats risken för bebongbrott under koncentrerad last, spjälkning under kon
centrerad last och skjuvdragbrott samt böjdragbrott i armeringsstålet. 

Undersökningarna ha resulterat i: förslag till tillåtna uppslagstryck, regler för 
dimensionering av spjälkningsförh1ndrande armering under koncentrerad last och 
regler för dimensionering av höga ba1kar med hänsyn <till ri,sken för skjuvdrag
brott samt dimensionering och utformning av böjarmering och skjuvarmering. 
Dessutom har ve11kningssättet i dess huvuddrag klarlagts vid höga balkar med 
last i balköverkant 



Murverkskonstruktioner 

GRANHOLl\I, HJALMAR 

ARMERADE TEGELKONSTRUKTIONER 

Göteborg 1946. 122 s. Kr 2: -. Chalmers Tekniska Högskolas handlingar nr 16 

Efter en inledande historisk återblick redogöres först för en serie provningar 
huvudsakligen utförda vid Chalmers Tekniska Högskola och Chalmers Provnings
anstalt. 

Vid provningarna användes dels två oli'ka typer månghåltegel (med· 78 resp. 
ros hål) dels ett massivt tegel med volymvikt I,4. Författaren redovisar ganska 
uttömmande hållfasthetsegenskaperna hos det använda tegelmaterialet Speciell vikt 
l1ägges vid den i detta sammanhang 1så väsentliga frågan om hållfasthetsdisper
sionen och. efter en allmän orientering påvisas hålteglets avgjorda överlägsenhet 
över massivteglet i detta avseende. Sålunda är medelavvikelsen i % av medelhåll
fastheten för massivtegel ca 30 a 35, medan den för ros-hålstegel ligger mellan 
IS och 20, där det lägre värdet avser belastning längs med kanalerna, det högre 
belastning tvärs över dessa. 

Möjligheten att med gott resulta:t använda armering i tegelmurverk beror i hög 
grad på den samverkan mellan järn och murverk, som kan åstadkommas. Denna 
samverkan bestämmes av brukets vidhäftningsförmåga relativt såväl armering som 
tegel. Även dessa detaljfrågor behandlas, val"vid korrstateras, att det för armerat 
tegelmurverk lämpligaste bruket är ett mycket cementrikt sådant. Sålunda stod 
det vid provningarna använda cementkalkbruket i blandning r :I/3 :3 i särklass, men 
även kalkcemenvbruk nr I (I del cementbruk på I del kalkbruk) visade sig för
hållandevis användbart. Att i armerade tegelkonstruktioner använda rent kalkbruk 
är enligt Iförfattaren meningslöst med hänsyn till den dåliga vidhäftningen mellan 
bmk ocih järn ocih även mellan bruk och tegel. 

Efter denna redogörelse övergår föl'fattaren till att närmare granska utförda 
försök. Härvid behandlas först balkar och plattor. Beträffande dessa konstateras, 
att den armerade, av tegel murade balken eller plattan fungerar rpå i princip 
samma sätt som en armerad betongkonstruktion ooh kan beräknas på samma sätt 
som en sådan. Det i den klassiska betongteorien använda n-värdet blir emellertid 
avsevärt högre för en tegelkonstruktion. Vid de utförda försöken visade sig ett 
n-värde= 35 väl motsvara provningsresultaten. Ett konstaterande som måste beaktas 
är den förhållandevis låga skjuvihållfastheten hos tegelmurverket Medeltalet av 
samtliga beräknade värden uppgiok endast till 6,7 kgjcm2 • Av denna anledning 
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och då det av praktiska skäl är ganska svårt att skjuvarmera en tegelbalk, bör 
man vid konstruerandet eftersträva en utformning som ger så små avskärnings
krafter som möjligt. 

V,idhäftningen var som väntat i samtliga fall fullt tillräcklig. 
I samband med balkprovninganta utfördes ett mindre långtidsförsök Detta visade, 

att en avsevärd plastisk deformation äger rum. Försökens ringa omfattning har 
tyvärr icke möjliggjort ett närmare studium av dessa problem. 

En diskussion av utförda nedböjnings- och töjningsmätningar bekräftar ytter
ligare likheten mellan armera!de lmnstruktioner av tegel och sådana av betong. 

Avhandlingens nästa avsnitt behandlar den armera:de tegelpelaren. Framställ
ningen bygger huvudsakligen på resultaten från omfattande amerikanska försök. 
Den för armeraide betongpdare allmänt erkända additionslagen visar sig äga gil
tighet även för armerade tegelpelare och har i anslutning till försöken utvidgats 
att omfatta pelare, vilka förutom tegel och järn även bestå av en betongkärna, 
varvid brotilasten kan uttryckas som 

= a teget n1 Järn + n2 Abeto?tg • P umrverk (A + A ) 
tegel 

Författaren framhåller, att den största svårigheten vid beräkning av armerade 
tegelpelare ligger i att bestämma ett riktigt värde på murverkshållfastheten. 

I de två följande paragraferna ges några synpunkter på dimensioneringsför
farandet och den praktiska utformningen. Dimerrsioneringsformler, som ha samma 
uppbyggnad som den Hassiska betongteoriens, uppställes och lämpliga material
klonstanter föreslås. 

Beträffande det praktiska utförandet poängteras återigen vikten av att tillräck
ligt cementrikt bruk lwmmer till anV!ändning idke minst för att ge det för konstruk
tionens bestånd nödvändi,ga rostskyddet. En detalj, som för konstruktören är själv
klar men som säkerligen mycket noga måste påpekas för muraren, är att stötfogar 
skola vara omsorgsfullt (yllda. 

Efter en kort redogörelse för några försök, vilka visa, att de föreslagna, cement
rika bruken ge tillfredsställande rostskydd, avslutar författaren sin myoket givande 
avhandling med några olika exempel på i armerat tegel utförda byggnadsverk, vilka 
på ett utmärkt sätt visa det armerade teglets användbarhet och ändamålsenlighet. 

BRANZELL, STEN 

MURVÄGGAR I VÄSTKUSTKLIMAT 

Göteborg I945- 84 s. Byggnadstekniska Föreningen i Göteborg 

I en artikel i en dagstidning årsskiftet 1945-46 framlade författaren sina syn
punkter på orsakerna till de vanligt förekommande fuktskadorna å murväggar i 
Göteborg. De diskussionsinlägg, som i anledning av denna artikel kommit från 
olika yrkesgrupper inom byggnadsbranschen har av författaren tillsammans med 
egna synpunkter samlats i detta häfte. 



Denna brandmur v.ar oputsad ett 
halvt år innan intilliggande hus 
började ~tPPföras. Under den ti
den voro mot muren gränsande 
bostäder obeboeliga. Här finns 
angreppsp~mkter för slagregn i 
de tomma fogarna. 

ALLMÄN BYGGNADsTEKNIK 
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Fukt i murväggar orsakas nästan alltid av att muren under regn hinner suga upp 
alltför mycket vatten. Fuktskador förekomma praktiskt taget endast å för vinden 
utsaJtta väggar, dvs. som vetta mot söder eller väster. För att undvika fuktgenom
slag är det vid västkusten med dess våta klimat och hårda vindar, som pressar regnet 
in i fas·aderna, särskilt viktigt att själva murningsarbetet är av god kvalitet. Inga 
öppna eller till hälften fyllda fogar får fö•rekomma. 

Författaren har undersökt förhållandena i detta avseende vid många byggnads
platser i Göteborg. I flera fall konstateras slarv med murningen. Detta visas i ett 
flertal fotografier. Ofta kan man sticka en tumstock genom hela muren. 

Orsak<en till dessa förhållanden är troligen den höga arbetstakten och bristen på 
arbetskr·aft, som gör att kontrollen inte kan bedrivas med tillräckligt eftertryck. 

Det dåliga arbetsutförandet förklaras av representanter för murarna bero på 
att det murbruk, som vanligen förekommer i Göteborg, är underhaltigt. Vidare 
ifrågasättes om inte kravet på fyllda fogar har överdrivits. 

En anledning till klagomål över fukt är att hyresgästerna flytta in i lägenhe
terna innan husen hunnit to:rka. För att eliminera denna s. k nybyg.gnadsfu:kt bör 
uppvärmningssystemet monteras in och köras vgång så t]digt som möjligt under 
byggna:dstiden. Samtidigt bö·r givetvis riklig ventilation för-ekomma. Vidare bör i 
detta sammanhang ses till, att man inte murar med våta tegel. Tegelupplag och 
murar böra vara täckta under regn. 

Författaren framhåller, att vi veta 1för litet om orsaker till att murar på väst
kusten så ofta får fuktgenomslag. Frågan måste angripas från grunden och fort
löpande undersökningar böra göras å fuktskadade bebodda byggnader. Ett forsk-
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ningsprogram i denna riktning framlägges. Utsatta fasader böra utföras antingen 
som tjockare massivmur, I~ sten räcker ej, eller också som hålrumsmuL Vid 
denna gäller det särskilt att håUa luftmellanrummet rent från munbruksbryggor. 
Mellanrtl!lllmets tjocklek minst 6 cm. 

Författaren understryker slutligen att av sarntliga åtgärder, som vidtagas för att 
motverka fukt i murväggar, är ett kunnigt, riktigt och ansvarsfullt utfört hant
verk vid själva murningen det viktigaste. 

BING, KAI 

UDBLOMSTRINGER PAA MURV .IERK 

Göteborg 1947. 150 s. Kr 9:-. Chalmers Tekniska HögskdaJs handlingar nr 58 

Skader paa Murvcerk sker dels gennem Udblomstringer og dels gennem skif
tende Temperatur- og Fugtighedspaavirlminger. Forskellige Fmskere er stcerkt 
uenige om, hvorvidt Udblomstnnger eller Temperatursvingninger g~r mest Slkade. 
Aarsag til FremJkomst af Udblomstringer er dels Bygningsmaterialernes Indhold 
af Salte og dels den kemiske og mekanisJ;<e Paavirkning fra Jordbunden og 
htmosfceren. Findes der Udblomstringer paa en Mur, er det imidlertid ofte meget 
vanskeligt at afg~re Aarsagen til deres Fremkomst, og i Reglen vil det ogsaa vcere 
flere Omstcendigheder, der i Samarbejde foraarsager Udblomstringeme. 

De almindeligst forekommende Salte i Udiblomstringer ,er Sulfater og Klorider, 
og til de ska:deligste maa regnes Magniumsulfalt og Magniumklorid. Gips og Cal
ciumkarbonat giver Sk~nhedsfejl, og nog le Forskere anser- endda Gips for skadelig. 

En Rcekke Forskere har eksperimentelt fremkaldt Udblomstringer, og det har 
vist sig, at Udblomstringstilb~jeligheden ikke er ligefrem proportional med Salt
mcengden i Stenene. Der kan end ikke angives et vist Minimum af Salte, der er 
nji)idvendig for netop at fremkalde Udblomstringer, idet 'andre Faktorer som 
Stenenes Por9isitet og Kapillaritet og Fugtighedspaav~nkningens Intensitet har 
overordentHg stor Betydning. 

Regnvand -- navnlig kulsyreholdigt - der som Sla:gregn paavirker ka1kholdigt 
porpst eller utcet By,gningsvcerk, er en alvorlig Fare, naar Paavirkningen finder 
Sted uden lcengere T~rvejrsperioder. Dels indf~res der blivende Fugtighed i 
Bygningen, og dels ·kan der udludes Kalk fra Mprtel eller N a tur sten, h vorved 
tilbageblivende Sandpa:rtikler bliver frigjorte, og saavel Murens Bindemidler som 
Murens Sten tager Ska:de. Fugtigheden kan fra Murens Overflade trcenge ;nd 
til Inderv<.eg,gens Pudslag og videre gennem Tapet eller Maling medtagenide opl~st 
Kalk og oplpselige Salte. Fugtpletter og U dblomstringer af forskellig Art vil da 
opstaa paa de_n indre Va:g i Bygningen. Fornden udblomstrende Salte vil man 
ofte finde Skimmel og Bakteridmlonier. 

Gamle Naturstensbygninger, der har holdt sig intakte i Aarhundreder, angribes 
i vor Tid af S02 - og C02-holdig Luft. Indholdet af S02 og det forpgede Indhold 
af C02 i Luften hidr~rer fra Kulr~gen. 
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Sulfatindholdet i Grundvand ~dela:gger Bygningsfundamenter ved Dannelse af 
Gips eller Candlot's Salt (3CaO.A120 2 ·2CaS04 ·3IH20). Dette Salt er seerlig 
skadeligt for Portlandcement Krystallerue er ubestandige, men de faar Tid nok 
til att udpve deres Heerveerk, inden de selv spnderdeles ved yderligere Indgang af 
Fugtighed. Maguiumsulfat fcra Havvand kan bidrage til Dannelse af Candlot's 
Salt i Bropiller af Portiandcement. Specialcementer, som if~lge deres Sammen
seetning ikke tillader Dannelse af dette Salt, er at foretreekke for almindelig 
Portlandcement, men Anskaffelsesprisen er betydelig h~jere. 

Kogsalt har i visse Tilfeelde ska:delig Vi11kning paa Murveerk, navnlig naar Saltet 
er forurenet med Magniumsalt. SalthoMig Luft, f. Eks. i Sveriges Kystegne, 
forpger den Skade, som forvoldes af Slagregn, fordi Kogsaltet er hygroskopisk 
og derfor bidrager til at forhindre U dtprring. 

Hpj Bra:ndingstemperatur kan beskytte Teg l mod U dblomstring, idet saa at 
sige alle opljZiselige Salte med Undtagelse af det tungtoplpselige Gips s~nderdeles. 
Er den h~je Breendingstemperatur upnsket, kan Sahene i Leret ushdeligg~res ved 
Tilseetning af opljZiselig·e Barytforbindelser, hv:orved der udfeeldes det uopl~selige 
Bariumsulfat. 

Kalkklumper i Ler kan uskadeligg~res under Lerets F:orbehandling. Kalk i 
f.eerdige Sten kan fratages skadel~g Virkning ved N edsa:nkning af de feerdig
breendte M ursten i V and. 

Feerdigt Murvcerk kan beskyttes ved Fluatering, Impr,eegnering eller ved at for
syne det med en overfiadisk lakaglig Hinde (Bitumen). Ved disse Metoder kan 
Fugtighed holdes ude, og Udblomstringer og Frostskader undgaas. M en fyt~Tst og 
fTemmest tilraades det, at deT ttdfpres omhyggeligt IndustTi- og H aandvceTksar
bejde ved Fre1nstilling af Tegl, Cement, Betan oq Myt~rtel og selve Bygningsar
bejdet, saaledes at Bygningsn'Laterialet i sig sel v opnaar sty)rst mulig T cethed, og 
derved kunstige T a:tningsmidler burde va:re overflpdige. 

I et Klima, hvor Regnbyger '~ommer med ret store Tjilrvejrsafbrydelser, anbe
fales fra mange Sider porpst Tegl med tyk: PUJdslag, saaledes at den porpse 
Teglmur kan naa at blive tpr inden meste Byge. Men er Klimaet saaledes, at 
Muren er udsat for Slagregn uafbrudt i leengere Tid, vii Regnen treenge gennem 
Pudsens og Teglets Kapillarer, og Fugtigheden kan vo1de varig Skade. Under 
saadanne Forhold vii teet sintret Facadesten ( evt. glaseret) med fejlfri Cement
fugning va:re at foretra:kke fomdsat, at Sten og Fugning virkelig er uden Uteet
heder og Revner, og Facaden rlo;~ke har ubeskyrttede Forsiringer, som kan lede 
N edslaget ind i M uren. 

Det er at haabe, at Forskere og Fagfolk i stadig hpjere Grad vii interessere sig 
for de Farer, som truer Bygningsmaterialer og Byguinger. Maaske kan den her
veerende Oversigt bidrage en Smule til Fortseettelse af yderligere Forskning. 
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NYLANDER, HENRIK 

INSPÄNNING GENOM TORSION HOS ETT SYSTEM AV DUBBEL
FLÄNSIGA HUVUDBALKAR FÖRBUNDNA MED TVÄRBALKAR 

ELLER PLATTA OCH VIPPNING AV I-BALK MED ENKEL
SYMMETRisK SEKTION 

Stockholrn I944- 25 s. Kr 3:-. Tekniska skrifter m III 

I första delen återges allmänna ekvationer och fonnler för vridning av I-balkar 
samt gränserna för giltigheten av dessa ekvationer. U-balkar, såväl som enkel
symmetriska I-bal!kar och Z-balkar, diskuteras. StyDd vr]dning med srdoutböj
ningen förhindrad längs en vridningsaxel deEnieras, och formler för beräkning 
anges. 

I den andra delen studeras vridningsinspänningen hos ett system av dubbel
flänsiga huvudbalkar med mellanliggande konstruktion av tvärbalkar eller platta. 
Det påvisas, att man måste taga hänsyn till välvningsmotståndet vid vr·idning, då 
eljest betydande fel uppkomma. Approximativ metod för beräkningen av vrid
ningsinspänningen anges i samband med härledningen av den exaktare. 

I den tredje delen, som behandlar vippning av I-balk med enkelsymmetrisk 
sektion, studeras i huvudsak den bundna vippningen. De g•rundl-äggarrde ekvatio
nerna härledes. slutformlerna för de behandlade belastningsfallen erhålles genom 
jämförelse mellan de i uppsatsen härledda grundläggande ekvationerna för vipp
ning av enkelsymmetrisk I-balk och de grund1äggande ekvatrionerna för vipp
ning av dubbelsymmetrisk I-balk, som författaren tidigare härlett. Härvid ha 
formlerna för den dubbelsymmetriska I-balken och även för den enkelsymmetriska 
I-balken givits en för konstruktj,onsbestämmelser lämpad form. 

Resultaten ha tillämpning bl. a. på ber.älkning av trav-ersbalkar, vilka i svetsat 
utförande ofta utformas med överflänsen bredare än underflänsen. 

NYLANDER, HENRIK 

U-BALKEN SOM KONSTRUKTIONSELEMENT 

Stockholm I945· 39 s. Kr 5 : -. Tekniska skrifter nr I24 

Allmän teori för U-balk refereras i korta drag. Vidare redogöres för belast
ningsförsök av u~balkar, använda till kraftledningsbalkar. Med anknytning till 
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vippningsteor-in påvisas, att extraspänningar uppträda i en U-balk, om balken kan 
deformeras fritt, och i vi1lken grad detta sker vid olika lastangrepp. 

\VÄSTLUND, GEORG och BERGMAN, STEN G A 

BUCKLING OF WEBS IN DEEP STEEL I GIRDERS (Buckling av liv
plåtar i höga stålbalkar) 

Stockholm 1947- 206 s. Kr 6: ____:, Statens kommitte för byggnadsforskning, meddelande nr 8 

Arbetet är en rapport över undersökningar rörande bucklingsfenomen och bär
förmåga hos livplåtar i höga stålbalkar med I-profil. Undersökningarna, vilka ut
förts vid Institutionen för Brobyggnad, Kungl. Tekni-ska Högskolan, Stockholm, 
ha omfattat dels experimentella prov, dels ingående kritisk granskning av före
fintlig litteratur på detta område. 

Efter en allmän orientering om problemställningarna och undersökningens än
damål redovisas av olika forskare lämnade teoretiska lösningar för bestämmande 
av ,plana rektangulära plattors bucklingslaster. Därvid behandlas endast de 1tre 
belastnings fall, som undersökningen avser, nämligen: plattor å verkade av jämnt 
fördelade skjuvkrafter längs alla ränder, plattor åverkade av böjande moment 
längs två motstående ränder samt plattor åverkade av såväl skjuvkrafter som 
böjande moment. 

De experimentella undersökningarna beskrivas detaljerat. De omfattade prov 
med 6 st balkar utsatta för enbart skjuvspänningar, 2 st ba~kar med enbart böjande 
moment samt 3 st balkar med kombinerad belastning. Samtliga provbalkar vom 
helsvetsC~Jde. Mätningarna bestodo dels av noggranna utböjningsmätningar för kart
läggning av livplåtarnas bucklingsfigurer, dels i åtskilliga fall töjningsmätningar 
för bestämning av huvudspänningar i livplåtarnas mittyta samt böjningsspänningar 
på grund av buckling. För samtliga provbalkar redovisas såväl bucklingsfigurerna 
vid olika belastningar som utböjningarna för olika punkter på livplåtarna såsom 
funktion av belastningarna. De erhållna försöksresultaten diskuteras ingående, och 
vidare lämnas en redogörelse för experimentella resultat erhållna av ett flertal 
andra forskare rörande samrna problem. 

I en sammanfattning av författarnas smnt andra forskares försök diskuteras de 
rön som gjorts rörande bärförmåga och funktionssätt hos livplåtar unrder inverkan 
av krafter i liv'])låtarnas plan. Först påpekas, att i praktiken uppfyllas icke de 
förutsättningar, t. ex. i fråga om livplåtarnas planhet, som ligga till grund för den 
lineära platteoriens lösningar på bucklingsproblemen. Beträffande livplåtars funk
honssätt under randbelastning kan man tala om tre olika stadier. Stadium I kan 
b'enämnas skivstadiet och kännetecknas av att livplåten verkar såsom en plan skiva 
utan några som helst utböjningar. I praktiken förekommer emellertid detta stadium 
aldrig renodlat, beroende på att plåtarna ha initialutböjningar. I allmänhet uppkom
ma därför utböjningar hos livplåten omedelbart som last påföres, och dessa ut
böjningar växa i stort sett lmntinuerhgt utan några speciella bucklingsfenomen 
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Utböjning som fm~ktion av belastningen hos ett flertal ptmkter på livplåten i 
en provbalk belastad 1ned enbart skjuvspänningar. Livplåtens dimensioner 700X 
X2.400X4 mm, dvs. sidoförhållande = 3A· De teoYetiska bucklingslasterna för 
fri ttppläggning (Timoshenko) och fast inspänning (lguchi) äro införda å 

figuren. Flytlast = 2,3 gånger Timoshenkolasten. 

ända upp till flytlasten. Figuren ger ett typiskt exempel på detta normala buck
lingsförlopp, vilket enbart omfattar funktionsstadierna 2 och 3· Stadium 2 kan kal
las plattst(J}diet utan membranverkan och kännetecknas av att utböjningar upp
komma, vilka dock äro så små i förhållande till livplåttjockleken, att inverkan av 
förskjutningskomponenterna parallellt med livplåtens plan är negligerbar. Då ut
böjningarna bli av samma storleksordning ·som plåttjockleken övergår funktions
sättet till stadium 3, plattstadiet med membranverkan. Härvid uppkomma mem
branspänningar i 1ivplåten, vilket medför att denna kommer att i viss mån verka 
såsom en hängmatta. Membranspänningarna hindra samtidigt utböjningstillväxten, 
och medgiva att belastningen kan ökas långt utöver den teoretiska ibucklingslasten, 
innan bärförmågan är uttömd. 

Författarnas slutomdöme blir, att den teoretiska buoklingslasten enligt den 
lineära platteorien endast kan användas för att uppskatta de laster, vid vilka liv
plåtarnas utböjningar kunna komma att hastigt öka. Några hållpunkter i fråga om 
hur långt belastningen kan ökas utan att bestående deformationer eller kollaps in
träffar, lämnar denna teori däremot icke. 

I fortsättningen diskuteras huru livplåtar skola dimensioneras 'fÖr att en möjligast 
rationell utnyttjning av livrplåtarnas bärförmåga skall erhållas. Med utgångspunkt 
från att dels livplåtarna icke under nyttabelastning skola få några kvarstående de
fonnationer, dels wtt utböjningarna under samma belastning idke slmla bli prak
tiskt eller estetiskt störande, påvisas att de tidigare använda nominella säkerhets
graderna r,;-2,2 gentemot de teoretiska bucklingslasterna för fritt upplagda plalt
ror kunna reduceras väsentligt vid buckling inom det elastiska området. 
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Slutligen framlägges ett förslag till rationellare dimensioneringsme:toder. För
slaget bygger på de teoretiska bucklingslasterna för fritt upplagda plattor, men 
de nominella säkerhetsfa:ktorerna ha satts relativt låga. För ren skjuvningsbuck
ling samt buckling på grund av lmmbination av skjuvspänningar och böjande mo
ment föreslås inom det elastiska områ'det säkerhetsfaktorn v~d normalt belastnings
fall variera mellan I ,2 och I ,S beroende på livplåtfältets sidoför hållande. För 
elastisk buckling på grund av böjande moment föreslås säkerhetsfaktorn I,S obe
roende av livplåtfältets sidoförhållande. Dimensionering mot oelastisk buckling 
(flytning) föreslås baseras på Huber-v. Mises-Hencky's flytspänningshypotes. 

De föreslagna dimensioneringsmetoderna ha tillämpats på ett antal represen
tativa försöksbalkar och påvisas giva fullt betryggande resulta:t beträffande såväl 
utböjningarnas begränsning ·som erfo11derliga sä:kerheter mot bestående deforma
tioner och bw:tt. J förhållande till säkerhetsfaktorn n = I,8, vilken hitti:lls använts 
i stor utsträckning, innebär förslaget för höga balkar en materialbesparing av mel
lan ro och I s procent av livplåtvikt en. 

Arbetet avslutas med en litteraturförteckning omfattande I3S arbeten samt är 
försett med en sammanfattning på tyska och ryska språken. 

BERGMAN, STEN G A 

Behavior of Buckled R,ectangular Plates under the Action of Shearing 

Forces along All Rdges. With Special Reference to Rational Design of Web 
Plates in Deep Plate I Girders (Skjuvspänningsbelastade rektangiulära plat

tors verkningssätt inom det överkritiska området. Med särskild hänsyn till 

rationell dimensionering av livplåtar i hö,ga stålbalkar.) 

Stockholm 1948. 167 s. 

Detta arbete behandlar buckling av rektangulära pla:ttor åverkade av skjuvspän
ningar, ett problem som vid dimensioneringen av höga stålbalkar för s,tora bro
och hallkonstruktioner fått en ökad betydelse i och med användandet av högvärdiga 
stålkvaliteter. De för närvarande brukliga dimens]oneringsmetoderna utgå från 
s. k. teoretiska bucklingsla:ster, vilka beräknats under förutsättning att balkarnas 
livplåtar äro matematiskt plana. En mångfald utför.da försök ha emellent~d visat, 
att livplåtar så gott som allt~d på grund av initialutböjningar buckla ut redan vid 
små belastningar, samt att slanka plåtar kunna belastas långt utöver de teoretiska 
bucklingslasterna, innan brott inträder. Försöksmaterialet är dock alltför litet och 
alltför heterogent för att ra:tionella dimensioneringsmetoder skola kunna utformas 
på statistisk grwl'dval. 

Avhandlingens ändamål,är att ge en teoretiskt grundad förklaring till funktions
sättet hos verkliga, dvs. icke ma;tematiskt plana, livplåtar, vilka bucklas under in
verkan av skjuvspänningar. Undersökningen gäller väsentligen slanka liVlplåtar, där 
flytlasten eller den praktiska brottlasten ligger över den teoretiska buddingslasten 
för plana plåtar. Det har härvid framför allt gällt a:tt bestämma, dels huru stora 
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utböjningar som kunna förväntas vid olika laster över den teoretiska bucklings
lasten, samt inverkan av in~tialutböjningar på bucklingsförloppet, dels de verkliga 
flytlastema för bucklade plåtar. Först om dessa fa!kitorer äro tillfredsställande 
h.oända, kunna dimens~oneringsmetoder utformas på ett sådant sätt, att de medgiva 
en rationell utnyttjning av slanJka livplåtars bärförmåga. 

Efter en kort historik lämnas en relativt utförlig framställning av den icke
lineära teorien för plattor, dvs. teorien för plattor med stora utböjningar. Fram
ställningen sker delvis med användning av vektorer och är utformad med hänsyn 
till lösning av von Karman's kopplade differentialekvat~oner medelst ener.gimeto
den. Med användning av denna metod behandras sedan teorert:iskt funktionssättet 
inom det överkritiska området hos fritt upplagda kvadratiska och oändligt långa 
plattor belastade medelst sikjuvkrafter. Lösningarna för den kvadratiska plattan, 
vilika omfatta plattor med och utan initialutböjningar ·Och med såväl styva som 
elastiska 11änder, innebära ett helt nytt tillskott till de förhållandevis fåtaliga be
lastningsfall, som hittills behandlats inom den ·icke-lineära platteorien. För samt
liga behandlade fall redovisas i diagramform utböjningsförloppen, bucklingsfor
merna, huvudspänningar i plattornas mittyta, effektiva skjuvmoduler för de buck
lade plattorna och maximala jämförelsespänn·ingar. De teoretiskt erhållna resultaten 
jämföras sedan med av olika forskare erhållna försöksresultat, varvid påvisas, att 
de teoretiska lösningarna trots sin approximativa karaktär på ett fullt tillfredsstäl
lande sätt beskriva det verkliga funktionssättet hos skjuvbelastade plattor inom det 
överkritiska området. 

Med utgångspunkt från de teoretiskt lösta specialfallen konstrueras ett diagram, 
medelst vilket flytlasten för skjuvbelastade slanka livplåtar i höga balkar kan be-
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räknas vid godtyckliga sidaförhållanden och material. Beräkningsmetoden prövas på 
46 st av olika furskare utförda balkförsök, och resurtatet framgår av figuren, där 

m = förhållandet mellan vid försök erhållen flytlast Tt och teoretisk buck-
t ~~ 

lingslast Te, och m = motsvarande förhållande mellan bel.'äknad flytlast Te 
er c J~ P. 

och Te. Som synes är överensstämmelsen med kurvan a god, medan kurvan b, 
er 

som för närvarande användes såsom "praktisk flytlast", ger onödigt stora säker
heter. 

Avhandlingen avslutas med ett förslag till nya, rationella dimensioneringsmeto
der för skjuvbelastade livplåtar. Förslaget är utformat med hänsyn till, dels att 
utb.öjningarna icke skola bli större än ca :YJ av plåttjockleken, dels att betryggande 
säkerhet mot flytning finnes. Dimensioneringsdiagram lämnas för nitade och svet
sade liVlplåtar av St 37 och St 52, och medelst exempel påvisas att den föreslagna 
dimensioneringsmetaden medför avsevärda materialbespal'ingar för slanka livplåtar 
(ca 30 % i förhållande till nuvarande bestämmelser i USA). 

BERGMAN, STEN G A 

TEMPERATURKNÄCKNING HOS CIRKULÄRCYLINDRisKA SKAL 
MED TVÅNGSSTYRD YTTRE MANTELYTA 

Stock:holm I946. I5 s. Kr 2: 50. Tekniska skrifter nr I27 

Det cirkulärcylindriska skalet antages vara omgivet av ett oeftergivligt medium 
längs hela sin yttre mantelyta. Om ett sådant skal uppvärmes, erhålles i praktiken 
en relativt väl definierad temperaturgräns, vid vilken stora utböjninga:r i fonn av 
bucklor kunna uppstå. Denna kritiska temperatur bestämmes med användande av 
förutsättningarna för den vanliga lineära skalteorien. Skalets cirkulära ränder 
antagas inspända. 

Lösningen genomföres med användande av energimetoden, varvid förskjutnings
komponenterna för skalets mittyta ansättas i form av en Fourier-serie. Såsom re
sultat av berälkningarna angives i diagramform den kritiska hoptryckningen hos 
skalet såsom funktion av förhållandet meHan skalets längd och radie för olika vär
den på slankhetstalet, dvs. skalets tjocklek ,j förhållande till dess ra>die. Med känne
dom om materialets temperaturutvidgningskoefficient erhålles härur sedan direkt 
den kritiska temperaturen. 

Resultaten visa, att mantelytans tvångsstyrning medför att den kritiska hop
tryckningen blir flera gånger större än motsvarande hoptryckning för en fri cylin
der åve:rkad av kombinerat axiellt och radiellt tryck. Såsom ett exempel beräknas 
dessa hoptryckningar för ett element av en oljecistern med :radien 5 ooo mm, läng
den I 500 mm och tjockleken 5 mm, för vilket fall en uppskattning av den kritiska 
temperaturen utan hänsyn till tvångsstyrningen visar sig medföra en underskatt
ning av den verkliga knäcktemperaturen med ca 6 gånger. 

(Diskussion av problemets lösning även 1 Teknisk Tidskrift nr 25, 1946, sid. 626) 
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BERGMAN, STEN GA 

TEMPERATURBUCKLING HOS CIRKULÄRCYLINDRisKA STÅL
SKAL KRINGGJUTNA MED BETONG 

Stookholm 1947. 32 s. Kr 2: -. Svenska Forskningsinstitutet för Cement och Betong, 
meddelande nr 7 

Undersökningens ändamål var att experim:entellt utröna risken för temperatur
buckling i tunna cylindriska oljecisterner omkringgjutna med betong ( cisterntyp 
Sentab). En teoretisk lösning på problemet hade förut framlagts i Tekniska skrif
ter nr 127, se ovanstående sammandrag. 

Försöket utfördes på en modell i ungefär halv naturlig skala, varvid, med hänsyn 
till att den teoretiska behandlingen visat att eventuellt uppkommande bucklm borde 
bli små, endast en cylindersektor på ca 26° användes. Uppvärmningen skedde me
delst vatten och cylinderskalets utböjningar mäNes i ett stort antal punkter med 
ett rörligt specialmätur från en fast mätram. På grund av att skalet redan från 
början hade vissa initialutböjningar, erhöUos utböjningar redan vid små tempera
turförhöjningar. Dessa utbÖJningar voro emellertid små anda upp till något mer 
än den teoretiska bucklingstemperaturen, då de för vissa bucklor relativt hastigt 
ökade. Den erhållna bucklingsbilden överensstämde även tillfredsställande med det 
teoretiska resultatet. 

Försö1ksresultaten diskuteras i anknytning till bucklingsfenomenen hos livplåtar 
i höga stålbalkar. På grundval av denna diskussion påvisas att man för slanka 
skal kan tillåta 'temperaturer, som avsevärt överstiga de teoretiska bucklingstempe
raturerna, utan att kvarstående deformationer behöva befaras. Uppskattade tillåtna 
maximitemperaturer för skal av olika slankhet och olika stålkvaliteter angivas i 
tabellform. . 
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N ORREFELDT, ERic 

TYSKA NORMER OCH TYSK FORSKNING RöRANDE 
SPIKFöRBAND 

Srtockholm 1945. Kr 3 : -. Statens kommitte för byggnads•fors<kning, raj)•port nr 3 

De första tyska normerna rörande spikförband fastställdes år 1933 och var både 
kortfattade ooh försiktiga. 1940 års normer är mer detarjerade och tillåter större 
laster. Bland annat föreskrives : 

I. spiken skall vara rund och ha försänkt skalle, 
2. spiktjockleken bör väljas med hänsyn till virkestjockleken, 

3· avskärande eller utdragande laster inte får överskrida vissa tabdlerade värden. 
Jämför figuren sid 61. 

4· ett spikförband minst måste innehålla 4 st spikar, 

5· spikförbandets bärkraft = summan av de enskilda spikarnas bärkrafter intill 
IO st spik i rad i kraftriktningen. Vid 10--20 st spik i rad minskas den så 
framräknade tillåtna bärkraften med IO % och vid 20 st spik i rad minskas den 
:med 20 %, 

6. förband mellan ,fyrkant- och rundvirke endast får belastas till % av motsvarande 
förband med enbart ·fyrkantsvirke. Spikförband mellan rundvirken tii!åts inte, 

7· spikavstånden minst skall vara 
5 x spikdiametern mellan spikraderna i kraftriktningen 

IO x , spikar i spikraderna 
12 x , , belastad kant och närmaste s·pik 
5 x obelastad , , , 

Jämfört med förhållandena i andra länder har den tyska spikforskningen varit 
relativt omfattande och har bland annat lett till följande resultat. 

Spikmaterialet bör vara thomasståL Om spikspetsen utformas så att fibrerna 
skärs och inte slits .av ökas spikens bärkraft. Ytbelhandlingar av spikar kan med
fora påtagliga 'förbättringar, men de har ansetts för litet ut·provade för att tas med 
i normerna. Om spikens slankhetstal hålles omkring värdet 7, uppnår man maximal 
effekt. 

Förhållandet mellan fi:ber- och kraftriktningarna har ingen större betydelse för 
förbandets brotthånfasthet Spikens förskjutning är emellertid något större vinkel
räJtt mot än parallellt med fibrerna. 
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Vid fönborrade spikhål undviker man den sprängverkan, som annars medför spric
kor i virket och minskad bärkraft hos spikförbandet En forskare föreslår ro % 
förhöjning av tillåtna spikbelastningar vid förborrade hål. 

Litteraturförteckningen omfattar 52 tyska publikationer. 

BJURSTEN, GöRAN 

NORMER OCH FORSKNING I USA RöRANDE SPIKFÖRBAND 

Stockholm 1947· 42 s. Kr 3:-. statens kommitte för byggnadsforskning, rappart nr IL 

I USA liksom i Sverige används mestaldels trådspik till spikade förband. Den 
amerikanska trådspiken är emellertid oftast rund och något kortare än de van
ligaste svenska spikarna av samma grovlek. Spikmaterialet i de båda länderna tycks 
vara likvärdigt enligt vad som framgått av några jämförliga provningar av drag
hållfastheterna. 

Ett mycket stort antal träslag används i USA till spikade konstruktioner. Medel
värdena för de olika •träslagens volymvikter ligger mellan så v,ida gränser som 
0,25 och r,ro l"g/dm3 • Med volymvikterna varierar även virkets ·och spikförban
dets hållfastheter. 

Enligt bestämmelserna bör man om möjligt undvika utdragande belastningar på 
spiken. En spik 1 torrt sidträ kan dock tillåtas en utdragslast enligt formeln: 

l P~hållkraft i.kg/infäst cm. 
P = 9,7 · G'f2 ·D : G= torrvolymvikt. i kg/dm3 

D = spikdiameter i mm. 

Använder man vått virke, som kommer att torka ut, få:r lasten högst vara _:%. av 
formelns värden. Spik i ändträ får inte utsättas för någon utdragslast 

De avskärande lasterna får uppgå till : 

p =4,8·D'I': f P = last per spik i kg. 
D = diameter i mm. 

Formeln gäller under förutsättning, att spiken tr;änger in % av sin längd för 
barrträ och Yz av sin längd för hårdare träslag i det inre virket. I otorkat sidträ av 
virke, som förblir vått, tillå,ts 75 %, och i ändträ tillåts 67 % av formelns laster. 

Om virkets fukthalt hålles konstant, har den ingen pra1ktisk inverkan på det spi
~<ade förbandets hållfasthet. Men om man spikar i vått virke som får torka, förlo
rar spiken ofta hela 8o % av sin hållkraft Avskärningskraften minskar dock en
dast 25 % i detta fall. Den lämpEga fukthalten hos virket är r 5 %. 

Klippspiken var förr den dominerande spiktypen, men numera är trådspiken 
den mest använda. Om de båda sp~ktypema dras ut 5 % av infästningslängden 
återstår hos klippspiken knappt 6o %, medan trådspiken fortfarande har kvar 
70 a 8o % av sin hållkraft 
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Spetsens lämpliga utformning sammanhänger med virkets hårdhet. J u hårdare 
virke desto trubbigare spets. 

Några prov med rund och refflad trådspik tyder på, att den rafflade spikens över
lägsenhet då spikarna provas omedelbart efter slagningen försvinner med tiden. 
Efter 3;/z mån. lagring under svag uttorkning sjönk hållkraften hos den refflade 
spiken till I5 % Ull!der den rundas. 

Bland ytöverdragen på spik är hartsning vanligast. Den ger en kortsiktig ök
ning med över roo %, men denna ökning avtar med tiden och fuktvariationen. 
Bland spiktyperna med bearbetade ytor kan taggad och etsad spik nämnas. Taggad 
spik trasar ofta sönder virket och ger dålig hållkraft Etsad spik med sina fina 
grader ger god fr~ktion, och hållkraften blir också ca 3 gånger så stor som för 
obeha11!dlad spik. 

Att nita spik medför naturligtvis en förbättring av utdragsmotståndet, men även 
den avskärande lasten kan ökas. Fö!'bandets flytgräns ändras emellertid ·inte, och 
eftersom tillåtna belastningen bl. a. beror av rörelsen vid flytgränsen, kan man 
inte höja tillåtna lasten. Enda fördelen med att nita förband med avskärande be
lastning tycks vara ökad säa<:erhet mot kollaps. 

En jämförelse mellan de tållåtna lasterna å spikförband i USA, Tyskland och 
Sverige visar att de högsta värdena för avskärande laster tillåts i Tyskland. De 
svenska lasterna ligger genomgående ro a rs kg under de tyska, och de ameri
kanska Viärdena ligger lä:gst med ung. 6o % av de tyska vid olika spikgroviekar. 
Beträffande hållkraften stämmer de tyska lasterna överens med uppgifterna för 
amerikanskt v.irke med volymvi<kten 0,45 kg/dm3 • 

I litteratutiförteckningen hänvisas till 3I amerikanska publikationer om spikför
band. 

Tillåten avskärningskraft hos enskäriga 
spikar i Sverige, T}>skland och USA. 

Avskärningskraft 

kg per spik 
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ALLMÄN BYGGNADSTEKNIK 
Träkonstruktioner 

GRANHOLM, HJALMAR och SARETOK, VITOLD 

LIM OCH LIMNING 

Göteborg 1947. 75 s. Kr 4: -. Chalmer'5 Tekniska Högskolas handlingar nr 62 

Föreliggande arbete har tillkommit i syfte att orientera den praktiskt verksam
me byggnadsteknikern inom limningens område, som under de s·enaste åren har 
genomgått en mycket kraftig utveckling. 

I och med konsthartsernas framträdande på markna;den har mängden av till
gängliga limsorter kolmsalt utökats. I dag förfoga vi över en hel skala av lim
sorter till alla möjliga ändamål, med mycket olrka hållfasthetsegenskaper och till 
olika priser. Antalet limningsmetoder har blivit större i samma takt. 

Efter en kort historisk översikt behandlas limningens teori samt de faktorer som 
inverka på limfogens hållfasthet. M.etoder för att bestämma limfogens hållfasthet 
ha därefter kort beskriv.its. 

I den efterföljande delen ha limningsteknikens olika faser: förberedning av 
limytorna och limmet, limmets påstrykning, sammanfogning av de limma;de delarna 
samt limskiktets härdning ,ingående behandlats, varvid autoklavlimning och hög
frekvensuppvärmning ägnats större uppmärksamhet. 

Olika limsorter för limning av trtä behandlas i korta specialartiklar om glutin
lim, kaseinlim, soyal.im, albuminlim, vattenglaslim samt de olika konsthartslim
sorterna: fenolhartslim, resorcinharts1im, karbamidhartslim och melaminhartshm. Åt 
de moderna konsthartslimsorterna med deras oftast ypperliga hållfasthetsegen
skaper ha särskild uppmärksamhet •ägnats. Det kan förutspås, att de gamla 
limsorterna : glutin1immet, albumin- och kaseinlimmet inom en nära framt•id skola 
tvingas till r.eträtt inom snickeriindustrin och ersättas med moderna konstharts
limsorter. 

Limning av andra material än trä behandlas kort i sista avsnittet av boken. På 
detta område ha fra1ngångarna under de senaste åren varit betydligt större än på 
träområdet Många material, vars limning tidigare ansågs vara en omöjlighet, kunna 
i dag limmas utan svårighet. Särskilt möjligheten att limma metaller och glas bör 
här nämnas. 

För byggnadsteknikern är särskilt möjligheten att limma metall av betydelse. Vid 
Chalmers Tekniska Högskola har försök att armera träbalkar med stå'l genom lim
ning fört till mycket anmärkningsvärda resultat. 
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Allmänt 

GEORG HESSELMAN 

FRÅN SKRÅHANTVERK TILL BYGGNADSINDUSTRI. OM 

HUSBYGGEN I STOCKHOLM r84o-rg4o 

Stockho1m I945- 252 s. Kr 30:-

Boken vill framfömllt giva en bild av byggnadsarbetet och av material och ar
betsmetoder i Stookho1m under åren r84o---I940, men som dessa voro -tämligen 
allmängilt~ga för hela landet, överspänner innehållet en betydligt vidare ram. kr
kitekturen beh::mdlas ej dir-ekt, men den sa•kikunniga läsaren kan dook genom de 
rirkligt förekommande bilderna föl j a den arkitektoniska utvecklingen. SkiMringen 
börjar med arbetet under skråtidens slut, med den stora begränsning ·i material som 
då var ofrånkomlig på grund av de dåliga kommunikationerna; segelfartygen hade 

5 

Norr M,'ilarstrands västra del, bebyggd I930-32, 8 våningars bostadshus med stomme av 
annemd betong isolerad med lättbetong. Foto G. Lundh, STF:s bildarkiv. 
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Allmänt 

för Stockholms vidkommande blott en seglationstid av 5 a 6 månader, maj-okt. 
Ångbåtarna rpå 1840-talet och järnvägarna på 186o-talet revolutionerade fullstän
digt kommunikationerna på Stockholm och det övriga Sverige. Den begränsning 
och även standardisering som utmärkte skråtiden förbyttes nu i en kraftig import 
av nya, industDidlt framställda byggnadsmaterial. Framförallt var det föregångs
landet England ooh senare även Tyskland och Belgien som försägo oss med ny
heter inom byggnadsfacket Bland annat kom från England portlandcement, snicke
l'imas[<:~iner, talkskiffer, asfaltpapp, och från Tyskland och Belgien järnbalkar, 
fönsterglas, fasad- och taktegel. Det var dock ej bara material som infö11des, det 
kom även ny.a ideer. Stockholms första metodisukyrika Bethelkapellet ritaides 1840 
av en skotsk arkitekt och Stockholms första moderna rannsakningsfängelse upp
fördes 1850 efter modell av cellfängelset i Pentonville utanför London. De nya 
byggnaderna på kontinenten särskilt i Wien och Berlin inspirerade många svenska 
arkitekter .till efterbildningar. Importen av de många nya materialen och de nya 
ideerna kunde ej smältas till något harmoniskt helt, men resultatet blev dock av 
by;ggnadshistoriskt 1intresse. Man får senare en bild av huru de utländska materia
len utbytas mot sv:enska, först påverlmde av ekonomiska orsaker, men senare, efter 
1905, även av ·en nationell självkänsla, som bland annat tog sig uttryck i Stock
holms stadshus. V.ärldskrigen bidrogo självfallet att göra landet själ v Iörsö1jande 
på byggnadsmaterialområdet Under 1900-talet ha svenska tekniker kommit i allt 
livligare förbindelse med utlandet och även med det stora landet i väster, U.S.A. 
Resultatet av detta är, att den nu rådande, man kan säga ·internationella bY'ggnads
tekniken, spri'tt sig även till Sverige. Man får av innehållet i boken ett historiskt 
underlag för den rationaliserings- och standardiseringsprocess som nu med statligt 
tmderstöd pågår i Sver1ige för att giva svenska f,olket goda bostäder till minsta 
möjliga kostnader. 

DANIELSSON, HrLMER J ooh JAcoBssoN, MEJSE 

BYGGNADSSÄTT OCH BYGGNADSKOSTNADER I STOCKHOLM 

1883-1939 

Se sid. rr9 
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l(onstruktionssystem 

GRANHOLM, HJALMAR 

ENFAMILJSHUS I AMERIKA 

Stockholm I947- Sr s. Kr. 4: -. Ingår som del i meddelande nr ro från Statens bygg
nadslånebyrå, "Intryck och erfarenheter från en studieresa i USA våren 1946" 

Göteborg 1946. 79 s. Kr 3: -. Chalmers Tekniska Högskolas handlingar nr 56 

r USA har det fabrikstillverkade huset ännu icke kunnat undantränga det på 
platsen byggda, utan det traditionella byggnadssä:ttet svarar för den övervägande 
delen av bostadsproduktionen. 

Utvecklingen av konstruktionsmetoderna för dessa senare hus får därför inte 
. komma i eftemand, utan måste gå parallellt med utvecklingen av fabrikstillverk
nmgen. 

Det i Sverige vanli1ga konstruktionssättet med stående plank förekommer inte i 
Amerika, utan de amerikanska trähusen äro nästan alltid stolpkonstruktioner. Trots 
att virkestillgången i en stalpvägg är mindre än häHten av den i en plankvägg, äro 
stalphusen hos oss 1tämligen sällsynta utom ·i Norrland, där de tidigare voro vanliga. 
Författaren ifrågasätter om vi ha råd att offra mycket prima virke på en tra
ditionsbunden vägg;konstruktion, som inte med säkerhet är överlägsen den mera 
ekonomiska ·Sibolpväggen. För att ernå ;största viDl<'esbesparing, bör småhusets kon
struktion behandlas som ett ingenjörsproblem. Detaljerade ritningar böra utarbe
tas, måttagning på platsen skall vara obehövlig. Vidare bör en vederhäftig pro
paganda bedriVlas av statliga institu1tioner. 

Det fabrikstillverkade amerikanska huse1t ·är i stort sett baserat på samma kon
struktionsprinciper som det på platsen byggda sto!phuset. Från fabriken levereras 
huset i sektioner, som kan bäras av två man. Fönster, elektriska ledningar och 
invändig ytbehandling äro anbringade vid fabriken. Ledningar för vatten, värme 
och avlopp levereras ·färdigsikurna och bockade och monteras på platsen. Övrigt 
arbete som murning, taktäckning m. m. utföres å byggnadsplatsen. Försök att leve
rera hus praktiskt .taget helt färdiga från fabrik ha inte slagit väl ut i vad det gäller 
permanenta bostäder. 

Författaren behandlar sedan olika förekommande isoleringsnuterial och nämner 
särskil1t stenull, som bör användas i 1större utsträckning i Sver-ige. Sågspån och 
kutterspån har man goda erfarenheter av i USA, förutsatt att man packar fylL 
ningen väl och skyddar den mot ini:från kommande fukt. Ett d~ffussionshindrande 
skikt måste placeras på väggens insida. 

En sak, som förvånar en svensk, är att man sällan använder ;tegel som tak-
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Stomme för tvåvånings bostadshus i Blomfield, New Jersey. Källare 
under en del C:'?) huset) garage :i bottenvån1~ngen. Fu,ll Ö?Jerrvåning 1nen 
ingen ~ttnyttjad vind. Grund av cementhåltegel av koksslagg. Varmlufts
uppvärmning. Bottenyta 50 m2. Pris i öppna marknaden, e.t:klttsive tomt 

ca kr so.ooo: -. 

täckning å småhus. I stäHet förekornmer allmänt 'takspån av trä, som till skillnad 
mot sin svenska motsvarighet är sågad. Författaren föreslår att föTsök göres att 
använda sågad arsenikimpregnerad spån i Sv.ePige. V'år läggtllingsteknik bör även 
modifi.eras. Det vanligaste taktäckningsmaterialet näst efter träspån, asfaltpapp, 
som oftast lägges som spån, är inte lika beständig som träSipån. I stor utsträckning 
användes eternitspån som tak- och väggbeklädnad. 

Månget trähus utföras med ett ytterskal av y;-stens tegel, som ger en brandsäker 
och underhållsini fas<Ld. På vissa håll användes armeraJd puts som bämnde kon
struktionselement i väggar och författaren föreslår att detta system prövas i 
Sverige. 

Därefter beskrivas en del speciella amerikanska byggnadsmateri<al och konstruk
tioner, exempelvi·s vägg- och golvelement, där plywood utnyttjas inte bara som 
ytbeklädnad, utan även som bärande element, s. k "stressed skin construction", 
och dessa konstruktioner användes mydket av olika trähusfabriker. 

Beträffande uppvärmning och ventilation nämnes försök med flytande värme, 
dvs. eH centralvärmesystem, där man i stället för vatten använder en vätska 
med hög kokpunkt och låg fryspunJkt. Fördelen med detta system är, att all värme
produktion, även den som erfordras för matlagning, koncentreras till ett ställe. 
Det vanligaste sättet för uppvärmning av småhus är dock varmluftsuppvärmning 
med kanaler anordnade i mellanväggarna. 

I Sverige är den vanligaste orsaken till brand fel i rökgångarna, men i Arnerika 
förses skorstenarna ~ed ett invändigt fast foder av specialtegel, "flue tile". 
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STROKIRK, EVERT 

BOSTADSBYGGANDET I USA 

HUSBYGGNADSTEKNIK 
K onstruktionsS}'Stem 

Stockholm 1947- 63 s. Kr 4: -. Ingår som del i meddelande nr IO från statens byggnads
lånebyrå, "Intryok och erfarenheter från en studieresa i USA våren 1946" 

~Den amerikanska bostadsproduktionen är till stor del inriktad på enfamiljshus. 
Man räknar med att upp 6o % av bostäderna i tätorterna utgöras av enfamiljshus, 
medan motsvarande srffra för Sv,erige är IS %. Trots att de amerikanska lägen
heterna i allmänhet äro betydligt större än de svenska kan man knappast säga att 
den amerikanska bostadsstandarden i allmänhet är högre än den svenska. Den ame
rikanska bostadsproduktionen har sedan ett par årtionden varit inriktad på ganska 
dyrbara hustyper men huvuddelen av befolkningen har relativt små inkomster och 
därför ej råd att bo i nybyggnaderna. 

Efter kriget räknade man i Amerika med en bostadsbrist i tätorterna på omkring 
fyra miljoner lägelJiheter. För att avhjälpa bristen uppdrogs åt borgmästaren i 
Louiseville, Wilson W. Wyatt att uppgöra ett bostadsbyggnadsprogram, och år 1946 
utnämndes denne till ohef för National Honsing Administration. Enligt Wyatt 
skulle under år 1946 byggas 1,2 milj. lägenheter och under år 1947 1,5 milj. Pro
portionellt sett har den svenska bostadsproduktionen för närvarande samma. storlek 
som de amerikanska kraven, under det att bostadsbristen i USA är tre gånger större 
än i Sverige. 

För att kunna :genomföra detta bostadsprogram har man uppställt följande Ön
skemål: 

I. Kraftig inskränkning av byggnadsproduktionen för industriella samt sociala 
och administrativa behov, för att därigenom tillföra material till byggnadsprojekt 
med hög angelägenhetsgrad, framför allt bostäder. Av den totala byggnadsverksam-
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heten, omfattande både nyproduktion och större reparationer, beräknas bostäderna 
omfatta 70 % och allt övrigt 30 %. 

2. ökad produktion av .byggnadsmaterial, som stimuleras genom subventionering 
till de fabrikanter som lyckas överskrida vissa kvoter, användning av överflödiga 
krigsmaterialanläggningar, snabb skatteavskrivning på nybyggda anläggningar eller 
utbyggnad av redan befintliga sådana, statligt övertagande av risker för tillverkning 
av helt nya material m. m. 

3· En garanterad avsättning av fabrikstillverkade hus. 

4. Återinförande av de frikostiga lån, som Federal Housing Attthority lämnade 
för bostadsbyggnader avsedda för krigsindustrien. 

Beträffande byggnadskostnaderna anser författaren det vara fullt förklarligt att 
man i USA, trots att arbetslönerna är ungefär dubbelt så höga som i Sverige, kan 
producera bostäder till samma eller lägre kostnader än i vårt land, och han pekar 
härvid på den i USA låga materialkostnaden och på den lägre standarden vad rör 
grund- och stomkonstruktioner, värmeisolering oc:h planlösning. Däremot är inred
ningen och den tekniska utrustningen oftast bättre i det amerikanska hemmet än i 
det svenska, och således betraktas kylskåp, tvättmaskin och även diskmaskin knap
past som någon lyx. 

I ar,betet redogores eJ blott för det amerikanska eifte11krigsprogrammet, fahrrks
tillverkningen och byggnadskostnaderna, utan stort utrymme ägnas även byggnads
konstruktionerna. 

I sin sammanfattning på,pekar författaren, att de amerikanska er.farenheterna ej 
direkt kan omsättas i Sverige, men han framlägger ett förslag till program för pro
duktionen av enfamiljshus av trä. Han anser att det knappast kan vara riktigt att 
som i Sverige bygga en stomme, som står i hundratals år, då nästan allt annat i 
byggnaden måste förnyas efter 40 a 6o år. Stommen bör alltså göras enklare och bil
ligare, så att dess livslängd sammanfaller med byggnadens övriga delar. Vidare är 
det viktigt att på bästa sätt tillvarataga egnahemsbyggarens arbetskraft. Såsom icke 
yrkesutbildad bör han kunna ta hand om uppgifter som sclhaktning, anordningar för 
dränering, gjutning av grundplattor oc:h även uppförande av grundmurar av betong
hålsten. Allt detta förntsätter emellertid noggranna arbetsbeskrivningar ooh rit
ningar. 

BLOMQVI&T, HARRY 

HA VI RÅD ATT BYGGA TRÄHUS? 

Stookholm I948. rzo s. Kr 3: 25 

Undersökrting rörande möjligheterna och fördelarna av att inom svenskt bostads
byggande frigöra exportvaror, såsom trä, tträfiberplattor, papp och spik genom ett 
intensivare utnyttjande av landets obegränsade .tillgångar på lera, sand, skiffer och 
kalksten, med andra ord genom en mera allmän övergång till stenmaterial resp. 
betong i väggar och bjälklag. 
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Rub1'icerade •skrift söker ge svar på följande frågor. Vad kostar trä- resp. sten
hus? Är landets produk<tion av byggnadssten, närmast tegel och lättbetong, tillräck
lig att såväl tillgodose det ordinarie behovet för stenhus som att ersätta trä som 
väggmaterial i bostadshus? Vilken råvaruimpor.t ·erfo11dras för framställning av 
tegel och lättbetong och hur stort är värdet av denna import? Om vi övergå till att 
bygga enbart hostadshus av sten, hur mycket trä, .träfiberplattocr, papp, spik, lm
olja och färgstoff kan då frigöras för export eller till förbättrande av den in
hemska vaJrutiHgången? Vilket expoertvärde reperesenlera slutligen de föcr export 
frigjorda matenialen? 

Författarens utredning av dessa frågor baserar sig dels på åtgångs- och kost
nadsberäkningar i trä och sten för ett antal byggnader av bestämd typ, dels på 
uppgifter, som finnas tillgängliga i officiell statistik eller på annat sätt införskaf
fats för ändamålet. Resultatet redovisas i. ett antal tabeller och diagram. 

Kostnadsberäkningarna, vilka omfatta såväl material som arbetslöner, grunda 
sig på uppmätning av 4 st. bostadshus i r, r_% och 2 plan av typer, som äro van
liga i trä (typritn~ngar). Kostnaderna ha beräknats för 4 olika orter (Malmö, 
ör.ebro, Stockholm och Luleå) och för alternativt trä-, tegel- och lättbetonghus 
med samma lägenhensy:ta. Beträffande trähus har räknats med alternativt 3 olika 
ytterväggskonstruktioner. San1manlagt förekomma alltså 5 ol1ika typer av ytter
väggar, vilka irlustreras med sektionsritningar. I r_%- och 2-planshusen ingår ett 
bjälkkt.g, vilket i trähus antagitts utfört i trä och i stenhus i betong. De samman
la~da kostna:derna val'iera på olika orter men ställa sig å medeltal lägre för stenhus 
än för trähus utom i Luleå, där stenhusen bli obetydligt dyrare på grund av högre 
transportkostnader och kravet på tjookaTe ytterväggar. 

Beträffande våra resurser att bygga genomgåe11de i sten visar utredningen, att 
om 75 % av den svenska tegel- och lättbetongindustrins nuvarande kapacite~t ut
nyttjas för hostadsproduktion och resten reserveras för övrig produktion kan man 
med tegel- och lättbetongmaterialet uppföra ytterväggar och bärande innerväggar 
för 44.700 lägenheter per år. Härtill kommer övrig stenmaterialproduktion. Sam
manlagt kan man alltså räkna med en möjlig stenhusproduktlon av mellan 45.000 
och so.ooo lägenheter per år. 

Om man v.i1d en arrtagen bostadsproduktion av 44-700 lägenheter byggde enbart 
stenhus, skulle expo•rtmaterial frigöras till följande värden: I ytter- och innerväg
gar för 42 milj. kr. IJ:rä, 6,9 milj. ikr. träfiberplattor, I,4 milj. kr. papp och r,o 
milj. kr. spik; i bjå:!klag .för 5,4 m1lj. kr. trä, 0,5 milj. kr. papp och o,r milj. kr. 
spik. Om man frånräknar värdet på erforderlig import för framställning av tegel, 
lättbetong och betongbjälklag, återstår rett netto~por.tvärde på frigjort material 
av 49 milj. kr. 1i väggar och 3 milj. ror. i ·bjälklag, eller sammanlagt 52 milj. kr. 
årligen. Dessutom skulle anan frigöra 0,5 milj. kg. linolja och 0,7 milj. kg. färg
stoff och där1genom lätta upp den inhemska bristsituationen för dessa varor. 
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FRIBERGER, ERIK 

MEKANISERAD BOSTADSPRODUKTION 

Stockho1m 1945. 51 s. Kr 2: -. Statens kommitte för byggnadsforskning, meddelande nr 2 

Er,farenheter från produktionen av andra nyttigheter än bostäder tyder på att en 
förutsättning för en rationell bostadsproduktion är, att man kan åstadkomma en 
mekaniserad serietillverkning av standardiserade huselement, som lätt kan transpor
teras till byggnadsplatsen och där enkelt och snabbt kan monteras till färdiga bo
städer. 

För att kunna genomföra och utnyttja fördelarna av mtionaiiserade produktions
metoder är det inite bara tekniska och organisatoriska problem, som måste lösas, 
men det torde först och främst gälla att klam dessa frågor. Ha de blivit lö·sta, så 
går det lättare att komma tillrä!tta med övriga problem av .s•ocialpoliltisk, ekonomiSik 
och arbetspolit·isk natur. 

Det telmiskl arbetet måste ·inriktas dels på korta·re och dels på längre siklt. 

Exem,pel på envåningshus tttan källare - vilande på "korsgnmd" av 
arsenikimpregnerat trä eller av betong - täckt med takpapp, som på 
fabriken klistrats på takelementen - och med ytterväggelementen ut
vändigt klädda med väderleksbeständiga träfiberplattor eller asbestce-

mentplattor. 
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Det kortsiktiga arbetet måste ri stort sett begr.änsas till att utnyttja befintliga 
material och aH konst.ruera huselementen så, att de lämpar sig för mekaniserad 
produktion med så:dana anordningar och maskiner, som relativt snart kan <anskaf
fas. 

V·id långsiktsarbetet måste uppgiftten angripas mera förutsä<ttningslöst än vid 
kortsiktsar;betet. Man måste därvid i ·ännu högre gra:d frigöra si:g från de för hant
verksmä:ssig produktion avsedda, hittills vanliga konstruktionerna och mera konse
kvent anpassa byggnadstek11!iken efter rationaliserade prodUJkt<ionsmetoder. 

En viktig riktlinje är att ·Se till att de huselement, som serietillverkas, bli ut
fonnade så, att alla erforderliga variationer i rummens och byggnadens måttför
hållanden och gestaltning ·i Öv·rigt kan erhåHas, och så atJt :arkitektoniska krav och 
rimliga individuella önskemål kan tillfredSis:tällas. 

Maskiinell bostadsproduktion kommer inte endast att ge billigare hus. Huskon
struktionerna torde också bl~ sakkunnigare och omsorgsfullare genomarbetade än 
som nu i regel är fallet, då varje hus konstrueras individuellt - Sakkunnig ar
betskraf<t frigöres dessutom om arbet.e med detaljkonstruktioner inte behöver ned
lä:ggas för varje särskild byggna:d, och denna arbetskraft skulle kunna användas 
för en grundligare och mera individuell behandling av husens planläggning och 
utforml1!ing. - Den maskingjorda bosta:den har således förutsättningar attt bli både 
billigare, av högre standard och mera individuellt utformad än hittillsvarande ge
nomsnitilliga bostads1typer. 

På flera håll arbetacs det redan på mekaniseringen av bostadsproduktionen. Hit
tills dock kma<ppast i större omfattning. Någon ordnad samverkan mellan de på om
rådet arbetande krafterna fi.nns inte. 

Samtidigt som ar'bet•et med de tekniska problemen på allvar i<gångsätJtes, bör lös
ningen av de socialpol,itiska, finansiella och arbetspoliti1ska frågorna förberedas, så 
att man, då de tekniska förutsättningarna föreligger teoretiskt och prakbiskt lösta, 
är beredd att stmta en bostadsproduktion av sådana mått och efter sådana linjer 
att teknikens utveckling också kommer de boende till godo. 

För att i mera konkret form visa några av de problem, som här möter, och hur 
de kan angrrpas lämnas några uppgifter från .författare111s arbete <inom området. 
.A:rbetet har omfaittat konstruktioner av huselement för en- och tvåvåningshus av 
trämaterial, tillv·erkning av prover och utförande av hboratorieprovningar. Även 
värme- och sanitetstekniska problem ha studerats. 

FRlBERGER, ERIK 

MEKANISERAD BOST ADSPRODUKTION I USA 

Stockholm 1947. 49 s. Kr 4: -. Ingår som del i medidelande nr ro från statens byggnadslåne
byrå, "Intryck ooh edarenheter från en studieresa i USA cvåren 1946" 

Näst frågan om krig eller fred var det bostadsbekymren, som år rg46 upptog 
amerikanarnas intresse, och då man betänker att byggnadskostnadsindex i USA 
steg med 93 % mellan r913 och r937, medan under samma tid bilarnas index sjönk 
25 %, förstår man att den amerikanska allmänheten hoppas på det fabrikstillver-
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kade huset. Hustyper och konstruktionsprinciper äro legio. Systemen äro oli<ka allt
efter graden av mekanisering av 'Produktionen och hur stor del av byggnaden, som 
utgöres av på fabrik färdiggjorda delar. Ytterlighetsprinciper tillämpas av, å ena 
sidan, American Houses Inc., som anser att det finns mest att vinna genom att ge
nomföra den maskinella tillverkningen i många och små eta,pper, och, å andra sidan, 
Fuller, som utgår från att man redan från början bör gå in för att åstadkomma 
bästa och billigast möjliga byggnad och att detta ej kan åstadkommas annat än ge
nom fullt genomförd massproduktion av samtliga i byggnaden ingående delar. 

Vid arbetet på ett bostadsprogram för den mekanisera,de bostadsproduktionen har 
man -kommit fram till 

r) att en genomsnittlig amerikansk familj (med två vuxna och från två till fyra 
barn och med en inkomst av 2.000 till 3.000 dollars per år) hittills inte kunnat köpa 
eller hyra ett hus, anpassat efter behoven. 

2) att ett sådant hus bör innehålla tre sovrum, badrum, tillräcklig dagrumsyta 
och matplats, ett trevligt, välorganiserat kök ooh tvättrum, tillräckligt med garde
rober, vidare förrrådsrum, litet verkstadsrum och enkelt garage (de tre sistnämnda 
eventuellt i ett utrymme). 

3) att möjligheterna att få goda sådana hus i hög grad är heraende på riktig pla
nering med allt vad detta innebär av ändamålsenlighet, bekvämlighet, trivsarr~et och 
ekonomi, inte bara rfråga om huset självt utan också ifråga om miljön. 

4) att ett sådant hus kräver modernisering av byggnadsindustrien, gott samarbete 
mellan alla krafter, som här måste samverka, förenhetligande av byggnadslagstift
ningen, och industrimännens accepterande av tillämpningen av standardiserade di
menslOner. 

5) att ett hus av sådant slag kostar från 4.000 till 6.ooo dollars och kan åstadkom
mas genom att fullt utnyttja nuvarande möjligheter rfråga om planering, konstruk
tioner, material, produktion och finansiering. 

6) att det slutligen måste finnas en ":upplyst" och tillräckligt stor efterfrågan 
bland husköpare och hyresgäster. 

Förutom systemen för den mekaniserade produktionen behandlar författaren stan
dardiseringsfrågor, statliga åtgärder för främjande av byggmekaniseringen, uttalan
den av amerikanska fackmän samt motstånd mot mekaniserad bostadsproduktion. 

Motstånd mot mekaniseringen av produktionen kommer från många olika håll 
såsom från allmänheten, byggmästarna, byggnadsarbetarna och nuvarande byggnads
lagstiftningen. I Sverige har vi ungefär samma problem, men något motstånd från 
allmänheten och något hinder på grund av lagstiftningen finns knappast. 

I AJmerika ställer man f.ör närvarande mycket stora förhoppningar på den fabriks
mässiga bostadsproduktionen. Wilson W. Wyatt, chefen för National Housing Ad
ministration kräver en rationaliserad produktion och garanterar producenterna av 
monteringsfärdiga hus full avsättning ooh köpekontrakt med regeringen, under för
utsättning att följande villkor uppfyllas: 

r) att husen uppfyller regeringens krav på kvalitetsstandard, 
2) att de kan säljas för 3.000 dollars+ 500 dollars för varje sovrum (priset om

fattar inredning men ej grund och montering), 
3) att det föreligger en effektiv distribution;;plan, 
4) att producenten förbinder sig att leverera ett bestämt antal hus. 
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:::-.JYCANDER, PER 

VÄRMEISOLERING OCH KONDENSERING HOS FÖNSTER, 
INVERKAN AV GLASAVSTÅND OCH VENTILATION MELLAN 
GLASEN 

Stockholm 1946. 29 s. Kr 2: -. Statens Provningsanstalt, meddelande nr 96 
samt. Statens k01nmitte för byggnadsforskning, meddelande nr 6 

Isoler,ingsfönnågan hos fönster med kopplade bågar visar sig vara i mycket ringa 
grad beroende av förändringar såväl i glasavstånd som bredd hos den springa, som 
anordnas mellan ytter- och innerbåge Liksom mellan ytterbåge och karm i avsikt 
att förhindra kondensering på yttre glasets insida. En förändring av fönstrets höjd 
eller bredd synes icke i märkbar gra:d påverka värmegenomgången per ytenhet. 

Om innerbågen är tätt ansluten mot karmen, så att luft från 'insidan av fönstret 
icke inkommer mellan glasen, kan som regel kondensering icke uppstå mellan glasen 
anna:t än ,i samband med en hastig temperatursänkning hos yttre luften och det 
yttre glaset. Av undersökningen synes emellertid framgå., att kondensering på 
detta sätt icke kan uppstå. om ovan angivna springa har en bredd av r mm vid 
högst 40 mm glasavstånd eller 2 mm v~id glasavstånd upp till 65 mm. I varje fall 
försvinner kondenseringen snabbt vid de angivna springbredderna. Som av det an
förda framgår, erfordras större springbredd v,id större glasavstånd. Den ringa 
ökning av isoleringsförmågan, som vinnes med ökat glasavstånd, går helt förlorad 
till föl j d av den större springbredd, som glasavståndet fordrar. Glasavståndet kan 
lämpligen uppgå t111 30 a 40 mm och samtidigt bör ventilationsspringan ha en 
breeLd av r mm. Någon fördel med stora glasavstånd kan icke anses fördigga. 

Det är genom springan vid fönstrets ne.dre del, som 
fuktig luft från fönstrets insida kan tränga in mel
lan glasen, och risken härför är särskilt stor, om 
övertryck råder på fönstrets insida. Ovanstående 
konstruHion visar hur man i princip kan utbilda 
fönstrets ned1'e del för att förebygga k01~densering 
mellan glasen, a ventilationskanaler, b plattjärn, täft 

fästat i innerbågen. 
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Råder övertryck hos luften på fönstrets insida, och packningen mellan innerbåge 
och karm icke åstadkommer full täthet vid fönstrets nedre del, kan kondensering 
lätt uppstå. Genom anordningar, exempelvis i enlighet med ,figuren kan emellertid 
även i detta fall kondensering mellan glasen förhindras. 

JoHANNEssoN, PAuL 

REDOGöRELSE FöR NÅGRA UTFöRDA PROVNINGAR 
A V BRANDDÖRRAR 

Stockholm 1944. 19 s. Kr r : 25. Statens Provningsanstalt, meddelande nr 94 

R!edogörelse för erfarenheter och resultat vunna vid brandprovning för enskilda 
uppdragsgivares räkning av 13 olika typer av branddörrar av stål, plåtbeslaget trä 
och betong. Provningarna visa att de flesta då förekommande typer av branddörrar 
icke voro effektiva. Undersökningen har legat till grund för senare utförda syste
matiska provningar, vilka lett till en avsevärt förbättrad dörr konstruktion. ( Statens 
Provningsanstalts Meddelande nr 105) 

BERGsTRÖM, MOJE och J OIHANNESSON, PAUL 

UTEXPERIMENTERING AV NORMALTYP FöR 

BRANDDÖRRAR 

Stockholm 1948. 35 s. Kr 3 : -. Statens Provningsanstalt, meddelande nr ros 

Redogörelse för undersökning utförd vid Statens Provningsanstalt, !bekostad ge
nom anslag från Statens Kommitte för Byggnadsforskning och Svenska Brand
skyddsföreningen. Undersökningen avsåg att utexper,imerrtera lämplig normaltyp 
för branddörrar och begränsades till enkla slagdörrar av stål. Försöken omfattade: 

I. Jämförande brandprovning av olika isoleringsmaterial. 

II. Jämförande brandprovning av olika typer avstyvningsjärn. 

III. Undersökning av olika isoleringsmassors benägenhet för sättning vid upprepad 
öppning och stängning. 

IV. Konstruktion 'Och brandprovning av hela dörrtyper. 

Såsom resultat framkom en dörrkonstruktion med fyllning av mineralull med 
hög smältpunkt, av vilken sektion visas i figuren. Den hittills vanligen använda fyll
ningen av packad kiselgur visade sig vara olämplig, enär sättningar vid dörrens 
användning voro oundv~kliga. Vidare gåvo försöken vid handen, att avstyvnings
jämen måste utformas så, att den direkta metalliska förbindelsen mellan dörr
plåtarna avbrytes. 
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Sektion a·v Statens Prov'ningS'anstalts nornwlbranddörr. 

På grundval av försöken hava nedan angivna bestämmelser för brandprovning 
och brandteknisk klassificering av branddörrar och brandluckor utarbetats av Sta
tens Provningsanstalt. 

Bestämmelser för brandprovning och brandteknisk klassificering av branddörrar 
och brandluckor 

r. Definition. Med branddörr eller brandlucka avses en avstängningsanordning, 
som brandsäkert eller brandhärdigt tillsluter en öppning i vägg eller mellanbotten. 
Enkel dörr eller lucka är högst brandhärdig. Två brandhärdiga dörrar eller 
luckor med mellanliggande luftmellanrum utgör.a brandsä!ker avstängning av 
en oppmng. 

2. Fordringar. En dörr eller lucka godkännes av Statens Provningsanstalt såsom 
brandhärdig om följande fordringar uppfyllas: 
a) Konstruktionen skall vid normenlig brandprovning enligt bestämmelserna 
för brandteknisk klassificening av byggnadsdelar under I :timme uthärda brand
provningen utan att genomsläppa eldslågor eller heta gaser samt får på den från 
elden vända sidan icke erhålla högre temperatur än 200° C. På enstaka ställen, 
såsom ,invid lås och mitt för avstyvningsjärn tillåtes dock en temperatur av upp 
till 250° C. Utböjningen i förhållande ~til'l karm eller vägg1iv får 1icke överstigu 
konstruktionens halva tjocklek. Konstruktioner som skola kunna motstå brand 
från båda s~doma skola provas med såväl den ena som den andra sidan vänd mot 
elden. 
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b) Dörr och karm få icke innehålla nämnvärd mängd brännbart materiaL 
Isolerande fyllning skall vara av sådan beskaffenhet, att den även vid långvarig 
användning och åverkan genom stötar, slag och upprepad öppning och stängning 
icke sätter sig och lämnar delar av dörren oisolerad. 
c) Tillverkaren skall förbinda sig att låta Statens Provningsanstalt utöva fort
löpande kontroll av tillverkningen enligt särskild förbindelse. 
d) Godkänd dörr eller lucka skall på väl synlig plats åsättas av provningsan
stalten godkänt märke, angivande tillverkare och att dörren resp. luckan godkänts 
som brandhärclig. 

BJERKE, ARVID och BROSENIUS, HILDING 

NÅGRA A V HSB :s BYGGNADSTEKNISKA NYHETER OCH 
UPPFINNINGAR 

Stockholm 1947. 35 s. Kr 3: -. HSB :s byggnadstekniska utredningar nr 4 

Skriften avser att vara en sammanställning av de uppfinningar och andra ny
heter, som HSB och dess tekniska kontm lanserat och utvecklat. 

HSB har bidragit till införandet av sågspånsblanclat s. k. "lättegel" och be
tongens användning som ytterväggsmateriaL Det senare möjliggjordes genom en helt 
ny konstruktionstyp med värmeisoleringen placerad utvändigt. 

BB-bröstningen användes till ytterväggens isolering i fönsternischer, där v'ärme
förlusterna eljest på grund av den högre temperaturen bakom radiatorn och väggens 
mindre tjocklek skulle bli väsentligt större. Fönsterbänken är friEggande och lätt
monterad. 

AB-blocket, en monteringsfärdig avloppsenhet för badrummet, som även med
fört en standardisering av baclrumsinreclningen, beskrives. 

HSB :s system för centraliserad evakuering, ventilationsrör av papp i betong
hus äro ett par nyheter på det ventilationstekniska området. 

RE-balkar ttnder montering. 



HUSBYGGNADSTEKNIK 
B:yggnadsdelar 

Monteningsfärdiga standardtrappor av konststen, där både svängda och raka 
steg samt trapplaner levereras färdiga från fabriken och läggas in med hjälp av 
en1kla speciahnerktyg, medföra stora fördelar. Bl. a. kunna trapporna läggas in sam
tidigt som trapphuset muras upp och äro omedelbart trafikabla. Ett fåtal stegtyper 
erfordras för de standardiserade trapphustyperna. 

Ett flertal uppfinningar utgöres av utvecklingsformer av den s. k HB_.balken. 
Denna tillkom år 1939 och består i sin enklaste form av ett liv av två korslagda 
diagonalställda brädpaneler med flänsar av vid detta liv fastspikade träreglar. 
HB-balksystemet har ·genom en serie nya konstruktioner utvecklats till ett allmänt 
användbart och relativt prisbilligt konstruktionsmateriaL Sådana detaljkonstruk
tioner äro en kontinuerlig -flänskonstruktion, det s. k. "momentstyva hörnet" ooh 
flera andra. Exempel på baLkarnas användning vid takkonstruktioner, brobyggnader, 
fältbroar, lantbruksbyggnader och träfartyg visas. 

HB-paraJbeHackverk, brolbaneblock, BB-portar och vikiportar äro andra nykon
struktioner. 

vVÄSTLUND, GEORG och ERIKSSON, ANDERS 

UNDERsöKNINGAR AV BETONGBELÄGGNINGARs MOTSTÅNDS

FöRMÅGA MOT AVNÖTNING SAMT ÅTGÄRDER TILL FÖRHIND
RANDE A V DAMMBILDNING 

Stockholm I945· 53 s. Kr 5: -. Svenska Forskningsinstitutet för Cement och Betong, 
handlingar nr 5 

Undersökningen avsåg att få klarhet över olika betongbeläggningars motstånds
förmåga mot avnötning ävensom åtgär,der för att förhindra dammbildning. Prov
ningarna utfördes ,i den vid tiden ifråga nyligen färdigställda provvägsmaskinen i 
Statens väginstitut. I denna ·inlades 13 olika betongprovbdäggningar, bildande en 
cirkulär bana, över vilken pivåvagnar med olika hjul rullade. Två vagnar vilade 
på ståltruckhjul, belastning 400 kg, två på läderklädda hästvagnshjul av trä, be
lastning roo kg. H julaxlarna bildade 4 ° vinkel med rörelseriktningens normal, var
för ~ontakten med beläggningen kännetecknades av både rullning och glidning. 
Avnötningens storlek under trafikens inverkan mättes successivt. 

Man fann, att samtEga beläggningar hade en mellan 0,4 och r,6 mm tjock ythud, 
som var väsentligt sämre än underliggande delar, i det att det översta lagret relativt 
underliggande lätt nöttes bort. Detta förklarar, varför betonggolv dammar. Maskin
slipning av ytan min9kade avnötningen och därmed dammbildningen väsentligt. 

De olika ·belä•ggningarna uppvisaode högst olika avnötningsegenskaper. Det i 
Sverige vanligaste sättet att utföra ett betonggolv hade tidigare bestått ,j att man på 
ett underlag av grovbetong lagt en ytsats av finbruk, innehållande r del cement 
och ca 2,75 delar (vol.) sand med max. kornstorlek av endast 2 a 3 mm. K:on
sistensen var oftast jordfuktig. För att under sådana förhållanden få en slät och 
tät yta måste man vid trärivningen och stålglättningen stänka vatten på ytan. De 
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Avnötning på provbetongbeläggningar i 
Statens väginstit~tts provvägsmaskin. 
Nötning med ståltruckhjHl. De olika 
beläggningarna ha varit: Beläggningar· 
med }'isats enl-igt tidigare svensk pmxis, 
n:ris I~4. ~ Beläggninga.r med ytsats 
av ärtsingelbetong, n:ris 2, 3, 5, 6, 7, 8. 
- Beläggning med ytsats av speciell 
"hårdbetong", nr 9- Vibrobetongbelägg
ningar, n:ris IO~I2. ~ Kombinerad 
betongbeläggning för brofarbana, nr I3. 
- Prototypbeläggning, nr I4. Röd g~ts
takalksten. 

vid provningen enligt denna metod utförda beläggningarna vis3}de s1g ge dålig av
nötningshållfasthet. 

Upp tlll 20 ggr bättre avnötningshållfasthet hade belä•ggningar med ärtsingel
betong. Dessa ha ursprungligen lancerats i USA och kännetecknas bl. a. av följande: 
r) stenmaterialet är sammansatt av sand ·och ärtsingel upp till kornstorleken ca 
9 mm. Blandningsproportioner i vikt ca r cement : r,s sand : 2,0 singel, varvid 
sandgränsen sättes 'till ungdär 6 mm. 2) Konsistensen är smidig. 3) De olika 
arbetstempona vid ytsatsbetongens bearbetning sker med vissa tidsmellanrum av 
storleksordningen Yz timme till ett par timmar, detta för att man icke genom in
tensiv bearbetning skall suga upp finmaterial ,j ytan. Detaljer3}d arbetsbeskrivning 
för dylikt golv ingår i redogörelsen. 

Senare li<tt.: Bährner, V.: "Proportionering av cementbruk för slitlager på be
tonggolv." Cement och Betong 1948: 3· 

THUNELL, BERTIL 

UNDERSöKNING AV AVNÖTNINGEN HOS OLIKA TRÄGOLV 

Stockholm I948. rs s. Sv~nska Trä•forskningsinstitutet, meddelande nr 19 

Avnötning på trä, använt som golvbeläggningsmaterial, sker i huvudsa:k dels ge
nom rörelsen av fotsulor mot golvet, varvid sand och damm påskynda effekten, 
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och dels genom tryckpåkänningar, orsakade av fotsteg och flyttning av olika tyngre 
föremål, varvid tryck- och riktningskomponenterna äm mycket varierande. Genom 
dessa påkänningar ske vissa deformati:oner hos träet, dels i form av bortslitning av 
träsubstans och dels i form av uppruggningar och uppspjä1kningar. 

Avsikten med föreliggande undersökning var att prova lika golvtypers ~ots,tånd 
mot avnötning under såvitt möjligt samma förhållanden som i praktiken. Avnöt
ningsmaskinen konstruerades så, att plattorna utsattes för såväl slitnings- som 
tryckpåikänningar. De fem mest använda träslagen provades, dels med radiella och 
dels med tangentiella slitytor. Vid provningen bestämdes avnötningstiden hos alla 
plattor, dvs. tiden till de större deformationernas uppkomst, viktsförlust och tjock
leksminskning. Utom obehandlade plattor undersölktes även ytbehandhrde sådana, 
varvid tre olika medel användes: fernissa, cellulosaladk och bonvax. 

A v stor vikt visade sitg vara hur virket utsågades ur stammen. Plattor med ra
diella ytor fot'dmde ca 2 gånger längre avnötningstid än de med tangentiella ytor. 
Därvid var viktsförlusten, dvs. den bortslitna träsubstansens mängd per tidsenhet 
hos samma träslag lika stor hos radiella och 'tangentiella plattor. Av de undersökta 
träslagen visade boken den längsta avnötningstiden, följd av ek, furu, björlk och 
gran (motsvarande förhållandetal wo :J8,S :77,s :68 :ss). De tillåtna deformatio
nerna ha därvid bedömts med hänsyn till respektive tf'äslags normala användnings
område. En serie fuktiga golvplattor visade mycket begränsat motstånd mot av
nötning. Även mindre snedfi1brighet hos träd orsakade uppkomst av deformationer 
för tidigt. 

Med hänsyn till ytans utseende efter avnötningen kynde olika golvtyper klassi
ficeras på följande sätt: 

I. yta obetydligt uppruggad: björk, rad.; bak, rad.; (delvis björk, tang.) 
II. yta måttligt uppruggad: (delvis bok, rad.) ; björk, tang. ; bok, tang. ; ek, rad. 

III. yta kraftigt uppruggad: (delvis bolk, tang.; ek, ra:d.) ; ek, tang.; furu, rad. ; 
gran, rad. ; ek, snedfibrig. 

IV. yta uppspjälkad: (delvis ek, snedfribrig) ; furu, tang.; gran, tang. 
V. yta kraftig uprpspjäVkad: .furu, snedfribrig; gran, snedfibrig. 

Provning av ytbehandlade plattor 'S'kedde med två olika utgångspunkter: r. Hur 
olika ytbehandlingsmedel inverka på virkeseg.enskaperna. I detta fall utfördes prov
ningen på samma sätt som för obehandlade phttor, och avnötningen fortsattes till 
dess deformationer hos golvvirket uppstodo. 2. Vilken skyddande inverkan ha skikt 
av olika ytbehandlingsmedel för träytan. I detta fall användes nötande organ med 
mildare karaktär och pwvningen ,genomfördes till uppkomst av deformationer hos 
ytbehandlingsskiiktet. 

I det första fallet visade det sig att fernissa och i mindre grad bonvax, särskilt 
genom föregående linoljebehandling inverkade negativt på avnötningstiden ho~; 

plattorna. På grund av fibrernas uppmjukning är deformationernas uppkomst l'ät
tare och v~ktsförlusten per tidsenhet st'Örre. Cellulosalackbehandlade plattor visade 
efter lackskiktens bortslitning ungefär samma motstånd mot avnötning ::om obe
handlat virke. 
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I det andra fallet visade cellulosalack största motsråndet mot slitning. Betydligt 
sämre var fernissa, vilken provades på plattor av barrvirke. Bonvaxet slets även 
bort lätt, men bortslitningen var rel. successiv, så att vissa mängder av bonvax 
stannade kvar längre på golvytan. Ytbehandlingsskikten lossnade lättast på barr
virke, betydhgt svårare att slita bort voro de på ek och björk; bok visade sig vara 
det bästa underlaget för ytbehandlingsmedeL 

Till sist kan påpekas att alla ytbehandlingsmedel ha en positiv inverkan. Om 
golvet efter ytbehandlingen sikätes så, att ytbehandlingsskiktet alltid befinner sig i 
gott skick, undvikes nötning av trä. Deformationer orsakade av tryck ;kunna däremot 
givetvis ej undvikas. 

NYLANDER, HENRIK 

SÅGTAK MEn BÄRANDE SKIVOR AV JÄRNFACKVERK OCH 
HOPFOGADE ~POREXSKIVOR 

Stockholm 1946. 28 s. Kr 4: -. Tekniska skriHer nr 129 

Uppsatsen utgör beskrivning av en sågtal\Jskonstruktion, där den bärande kon
struktionen utgöres av järnfackverk i fönstersidorna samt hopfogade siporexplattor, 
vilka ge bärverkan både i tvärled och längdled. 

Det gällde i första hand att utforma den sammansatta siporexskivbalken så, att 
den med erforderlig säkerhet mot brott skulle kunna upptaga avskärningskrafterna. 
Genom laboratorieförsök undersöktes därför bärförmågan hos en serie modell
balkar. Konsbruktionen i verkligheten utforanades med ledning av resultaten. Sipo
rexplattorna försågos med djupare fogar än vid de hittills tillverkade, och skjuv
armering lades .in i dessa. Denna skjuvarmering förankrades i vinkeljärnen, till
hörande fackverken, vilka samtidigt konnno att tjänstgöra som över- och under
ramar i fackvePksbalkama och som böjarmering i den sammansatta siporexskiv
balken. Den i siporexskivbalkens fogar verti-kalt ställda skjuvarmeringen komplet
ter<Vdes med i 45° riktad -skjuvarmering, fastsvetsad vid vinkel järnen. Härigenon1 
erhölls bl. a. en avlastning av upplagstrycket mot siporexskivbalken. Konstruk
tionen har använts vid spännvidder upp till 23 m. Egenvikten hos konstruktionen 
blir mycket liten. Den är billig, kan uppföras snabbt - fackverken färdigsvetsas 
på verkstad, resas enkelt på arbdsplatsen, och siporexpla:ttorna kunna snabbt och 
enkdt läggas in - samt ger en trevlig interiör. 
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N T. B 

Skjuvarmeringen i den sammansatta sipore.rskivbalken, vid en del av Gustavsbergsfabriken. 
Den vert1kala skjwoarmeringen, som i h1t·vudsak är inlagd i varannan fog av siporexsliiv
bal!ien, utgöres av nmdjärn I2, som, äro föranhadc i vinlidjärnen med mnttrar, fastsli1'UVade 
på de gängade rttndjärnen. Den diagonala skjnvarmerinyen är enligt detaljerna A och B 

fastsvetsad vid under- och överram. 



Fukt 

Jo'HANSSON, CARL Huc.o 

THEORETICAL INVESTIGATION OF THE EFFECT OF CAPILLARY 

SUCTION ON TRANSMISSION OF MOISTURE IN HYGROSCOPIC 

MA TERIALS (Teoretisk undersökning av kapillärsugningens betydelse för 

fukttransporten i hygroskopiska material) 

Stockholm 1948. I6 .s. Kr 2: -. Kungl. Tekniska Högskolans handlingar nr 20 

FukttransmissionsmeKanismen har umlersökts för några geometriskt enkla fall, 
virka kunna betra:ktas som grundlälggande element i ett hygroskopiskt materials 
por struktur. 

I ett luftfyUt cylindriskt kapillärrör si<'er fukttransmissionen genom diffusion. 
Om röret är helt eller delvis vattenfyllt, kondenseras va1ttenånga vid vattenpelarens 
ena och avdunstar vid dess andra ände, och vattnet suges av kapillära krafter från 
kondensations- till avdunstningsytan. Därvid är kapillärdiametern O.I ,u ett kri
tiskt värde; vid mindre diameter är transmiss,ionen större genom ett luftfyllt än i 
ett vattenfyllt rör och omvänt vid större diameter.-

! en kanal sammansatt av ett antal kapillärrör med mellanliggande utvidgningar 
med större diameter, kan vatten icke sugas från ett rör till ett annat, om det mel
lanliggande hålrummet är luftfyllt. Kapillärsugningen kan då icke åstadkomma en 
fuktutjä:mning. FörfaNaren skiljer därför mellan lokal kapillärsugning, vilken en
dast inverkar på den fukttransmission, som orsa~as av olikheter i ångtrycket ( diL 
fusionstermen) och fuktutjämnande kapillärsugning, vilken inVierkar på den fukt
transmission, som orsakas av olikheter i materialets fuktkvot (kapillärsugnings
termen). En modell uppbyggd av tätpackade kulor ger ett exempel på en rymd
struktur med liknande egenskaper. Vid liten fuktkvot har man omkring varje kon
taktpunkt ringlameller av vatten. En fuktutjämnande kapilLärsugning kan ske först 
då fuktkvoten är så stor, att ringlamellerna beröra varandra. Detta ger en för
ldaring till varför kapillärsugningen i oorganiska hygroskopiska material i regel 
är försumbar så länge fukthoten ligger inom det hygroskopiska fuktighetsom
rådet 

En platta av icke hygroskopiskt material, som är perforerad med cylindriska 
kapillärer med olika radier, likformigt fördelade, har li'knande egenskaper som 
hygroslmpiska material såväl med hänsyn till fuktabsorption som till fuktgenom
gång. Denna enkla modell ger ett exempel på, att fuktgenomgången ~an öka med 
fuktkvoten, ehuru det endast är diffusionstermen, som bidrager till transmissionen. 
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Beräknade kurvor för fuktgenomgång som funktion av fuktkvot överensstämma 
kvalitativt med experimentella bestämningar för hygroskopiska material. 

GEMMEL, CHRisTER och TENGVIK, N ILS 

OM KONDENSATION OCH ANNAN FUKTBILDNING I 
BYGGNADER 

Stockholm I944· r6 s. Kr 3: -. Statens kommitte för by,ggnadsforskning, rapport nr r 

Sammanfatit:ning och granskning ,av litteratur. Redogörelse för de förhållanden 
som aktualiserat kondensationsproblemet 1inom byggnadstekniken och de faktorer 
som inverka på luftfuktighetens diffusioll och kondensation i väggar o. d. Inver
kan av nederbörd beröras även och sarnmanfattningsvis framhålles behovet av 
ytterligare forskningsarbete varvid även ett program för forskningsarbetet skis
seras. 40 litteraturhänvisningar. 

BRANZELL, STEN 

MURVÄGG AR I V ÄSTKUSTKLIMAT 

Se sid. 48 

BING, KAI 

UDBLOMSTRINGER PAA MURV .lERK 

Se sid. 50 

THUNELL, BERTIL 

FUKTVARIATIONER I BYGGNADsELEMENT AV TRÄ 

Stockholm I947. 6 s. Svenska Träforskningsinstitutet, meddelande nr II 

Användningen av trä bestärru:nes i allmänhet titll stor del av träe'ts egenskap att 
krympa och svälla. Dörrar och fönster, parkett, etc. få icke svälla och krympa så 
att delar, som skola passa mot varandra ioke längre göra detta. Formbeständigheten 
hos t. ex. sl~ivor till dörrar eller bord får icke heller äventyras. För målning och 
ytbehandling är det synnerligen skadligt, om träet rör sig i någon nämnvärd grad, 
då olj ef'ärg etc. så småningom härigenom spricker och lossnar, och ytbehandlade 
ytor bli ojämna. 

Det är givetvis av vikt, att det trä, varav föremål tillverkas, har en sådan fuk
tighet, att den icke kommer att ändras nämnvärt under de förhållanden, varunder 
föremålet s<kall användas. Mot varje lufttillstånd svarar en viss fuktkvot hos träet 
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ocih såväl temperatur som relativ luftfuktighet inverl<:a, exempelvis gäller att för 
t= 20° C, cp= 65 % håller träet ca r2 % fukt. 

Man kan dock ställa frågan, om luftens tillstånd normalt i olika lokaliteter är så 
konstant att icke uppträ:dande variationer kunna medföra o]ä,genheter, även om 
fuktkvoten är rätt anpassad från början. För att belysa denna fråga har i före
l~ggande undersökning fuk~kvoten bestämts hos ett antal föremål av trä, förvarade 
på olika lokaler i allmänhet under en tidsperiod av två år. 

Av undersökningen har framgått följande: 
Vissa variationer förekomma hos fuktkvoten i trä, och i stort sett äro dessa 

variationer bundna till årstidsväxlingarna och upprepas år för år med vissa modi
fikationer; 

För syllar erhålles fuktkvoter va,rierande mellan 20 och något över roo %, 
beroende ;på den mark, vari syllarna ligga; 

För vifike förvarat under tak varierar f·uktkvoten mellan ca 8 och r6 %, och 
torde i medeltal hålla sig amtkring I3 och I5 %; 

För virke, som ä'r inbyggt i hus, beror såväl medeltal som variationer på var 
virik:et befinner sig, men i bostadsvåningar torde medeltalet ligga ornJ(ring ro % ; 

Vidare kan målning eller ytbehandling medföra en viss nedsättning av varia
tionerna genom att ytsbktet verkar fördröjande på fuktupptagning eller fukt
avglvmng; 

Det synes icke föreligga någon väsentlig skillnad mellan de vanligast förekom
mande träslagen. 

ScHlhz, FREDRIK 

ISOLERING AV BYGGNADSVERK MED ASFALT OCH TJÄRA 

Stockholm I945· I76 s. Kr I2: -. 

Detta arbete :är avsett att giva en orientering beträffande asfalt och tjära samt 
därav framställda isoleringar. I första hand beskrives före'l<:ommartde asfaltsorter 
och deras kemiska och framförallt fysiska egenskaper samt provningsmetoder för 
att identifiera olika slag av asfalt och bestämma dess kvalitet. Enär olika slag av 
isoleringar kräva material med helt olika egenskaper, är det nödvändigt att i detalj 
redogöra för därmed sammanhängande problem. 

Bland kemiska prov behandlas löslighet i kolsvavla, vattenhaltsbestämning, fra>k
tionerad destillation och askhaltsbestämning. 

Bland fysiska prov och egenskaper behandlas spec. vikt, utvidgningskoefficient 
och spec. värme, stelningspunkrt och brytpunkt, mjukpunkt, droppunkt, penetration, 
viskos,itet, duktilitet, beständighet, flampunl«t och tändpunkt, komstorlek hos mi
neravbeståndsdelar. 

Speciella egenskaper såsom temperaturkänslighet, tänjbarhet, vidhäftning och 
beständighet beröres i ett särskilt kapitel. 

För att fördela asfalt och tjära till tunna skrkt i kallt tillstånd kan man upplösa 
dem i lämpliga lösningsmedel. Olika typer av lösningar angivas samt de fordringar, 
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som uppställas på dessa med hänsyn till lösningsf.ö1lmåga, torkningstid, risk med 
hänsyn till eldfara, lämplighet ur hälsosynpu11kt. 

Genom att emulgera asfalt kan man även göra den strykbar i kallt tillstånd. 
Olika typer av asfaltemulsioner med löslig och olöslig emulgator behandlas. 

I ett särskilt kapitel heröres asfalt och tj'äras användning som bestrykningsmedel 
på järn och trä. 

Ofta råder tvekan i vilka fall asfaltbestrykningar böra användas på betong och 
vilket skydd, som dessa giva mot olika angrepp. En redogörelse länmas därför för 
de angrepp på betong, som kunna orsakas av aggressivt vatten eller aggressiva jord
arter samt det skydd, som uppnås på olika sätt och genom olika behandling av 
betongen. 

I det efterföljande kapitlet behandlas fuktisoleringar dvs. isoleringar utförda ge
nom enkla bestrykningar med asfalt, asfaltlösningar eller asfaltemulsioner. Asfalt
skiktets flytbenägenhet och hållfasthet beröres även. 

Membranisoleringar av olika slag, avsedda som isolering mot vattentryck, be
handlas mer ingående. Membranerna kunna därvid bestå av metallfolier, juteväv, 
asfaltpapp e;v olika slag samt asfaltmattor. Av stor betydelse för asfaltpappens 
beständighet är därvid råpappens fibersammansättning. Medan ull, bomull och 
linne giva god råpapp, blir kvaliteten sämre vid stor mängd hampa, jute och ma
nilla. Kemisk och mekanisk trämassa bör helst icke förekomma i papp, som an
vändes för tillverkning av membraner till asfaltisoleringar. 

Själva tillverkningsprocessen vid olika slag av asfaltpapp beskrives samt de 
fordringar man bör uppställa på materialet. På samma sätt behandlas tillverk
ningen av asfaltmattor ( bitumenmattor). 

Utförandet av membranisoleringar beskrives samt de fel, som kunna uppstå på 
dessa. 

Medan man i Sverige hittills huvudsakligen använt membranisoleringar vid 
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isolering mot vattentryck, har man sedan länge med stor framgång utfört gjutasfalt
isoleringar 1 England och USA. Den gjutasfalt, som användes i dessa har andra 
egenskaper än den massa, som användes här i landet för att framställa t. ex. 
gårds- och gatubeläggningar. Den förra är betydligt mjukare och segare till sin 
konsistens samt mycket asfaltrikare än den senare gjutasfalten. 

Sambandet mellan sammansättning och egenskaper 'hos gjutasfalt har provats 
genom speciella provningsmetoder, vilka möjliggjort framställning av isolerings
massor, 11ämpliga för olika ändamål. En omsorgsfull 1anpassning av dessa måste ske 
efter förekommande temperaturförhållanden. 

Gjutasfaltmassor kunna icke blott användas för isolering av horisontella ytor 
utan även för vertikala ytor. I Stockholm har bl. a. tunnelbanans vertikala väggar 
isolerats med gjutasfalt, utförd i ett eller två skvkt. 

Skador, som uppstå i gjutasfaltisoleringar, beskrives samt de åtgärder, som böra 
vidtagas för att förhindra dessa. 

Speciella gjutasfaltmassor, innehållande exempelvis asbest, glasull, cellulosa 
m. m. användas ofta för a'lt täta fogar i betong, gatsten, vid rörläggning osv. 

Andra specialmassor användas vid parlkettläggning, inläggning av betong eller 
klinkerplattor osv. 

Ett särskilt kapitel ägnas åt takpapp. I deLla beskrives vanlig svartpapp, som 
användes för taktäckning på en'klare byggnader och därvid underhålles gehom 
strykning med taktjära. Olika taktäckningsmetoder beröres i samband däPmed 
såsom slättäckning, listtäckning, dubbeltäckning. 

Täckning av tak med s. k underhållsfri papp beskrives sedan samt därvid an
vända material och de fordringar, som böra uppställas på dessa. 

I samma kapitel beröres även andra slag av byggnadspapp såsom förhydnings
papp av olika kvalitet, gnmdisoleringspapp, bitumenbehandlat papper m. m. 

I bokens sista kapitel meddelas en del konstruktiva synpunkter beträffande isole
ringar samt ekonomisk jämförelse mellan dessa. Därvid omtalas vanligen förekom
mande skador på isoleringar, vilka bero på felaktig konstruktion. Slutligen lämnas 
förslag till standardtyper för isoleringar, anpassade efter olika vattentryck och 
krav på säkerhet. 

Medan denna bok giver en redogörelse för använda material och utförandet av 
olika slag av isoleringar, behandlar den icke den mer teoretiska sidan av isole
ringsproblemen. Dessa frågor beröras i en senare bok med titeln "Isoleringsför
måga hos asfalt mot fukt, vattentryck och vattenånga", se nästa referat. 

SCH1JTZ, FREDRIK 

ISOLERINGSFÖRMÅGA HOS ASFALT MOT FUKT, VATTENTRYCK 
OCH VATTENÅNGA 

Stockholm 1947. 93 s. Kr 5 : -. Statens kommitte för byggnadsforskning, meddelande nr ro 

Asfaltens isolerande förmåga beror i hög grad på rådande lokala förhållanden 
såsom underlagets porositet, förekommande temperaturvariationer, vattentryckets 
storlek m. m. Enär dessutom ol~ka asfaltsorter ha varierande egenskaper, är det av 
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vikt att man väljer just den asfalt som i varje särskilt fall är den lämpliga3te. 
Asfaltens isoleringsförmåga :11ot fu1<t, vattentryck och vattenånga har icke varit 
fören1ål för mer omfattande undersökningar i Svenge och även i den utländska 
litteraturen 'äro uppgifterna sparsamma. Detta arbete vill i första hand ge en all
män orientering belträffande de många faktorer, som inverka på isoleringsmateria
lens lämplighet och olika isoleringars användbarhet. 

Man kan urskilja tvenne huvudgrupper av asfalt: naturasfalt och oljeasfalt. Då 
numera oljeasfalten helt dominerar isoleringsarbetena inom byggnadsindustrin be
handlas endast denna. Vid undersökningarna har använts tre olika sorter ångdestil
lerad och två sorter oxiderad asfalt, samtliga framställda ur oljor med asfaltbas, 
alltså mycket goda kvaliteter. 

Vid utförandet av isoleringar måste man betralkta asfalten såsom en vätska med 
mer eller mindre hög viskositet. Det är av speciellt intresse att känna formföränd
ringen, som asfalten undergår, när den utsättes för yttre krafter. Vid undersök
ningen har det visat sig, att den ängdestillerade asfalten helt saknar elastisk defor~ 
mation vid låga skjuvsp1änningar och att de mjukare sorterna visa en rent viskös, 
de hårdare rent plastisk flytning. De oxiderade asfalterna äro däremot vid låga 
skjuvspänningar elastiska men erhålla sedan kvasiplastisk flytning vid ö,kad 
skjuvspänning. 

Asfalt, som användes för isolering, bar i regel mycket hög viskositet och måste 
vid fördelning rt:ill tunna skikt uppvärmas till ca rso-200° C för att bli tillräckligt 
lättflytande. Genom att upplösa asfalten i lämpligt lösningsmedel kan man erhålla 
tillräckligt låg vislmsitet i kallt tillstånd, för att blandningen skall kunna finför
delas. Om flyktiga lösningsmedel användas, bortdunsta dessa, seelan 1asf,alben blivit 
utstruken, och asfalten återtager helt eller delvis sin ursprungliga hårdhet. 

De vanligaste lösningsmedlen äro solventnafta, terpentin, tungbensin, bensol och 
lrik1oretylen. Dessa lösningsmedels olika inverkan på asfaltlösningens egenskaper 
upptages till undersökning och diskuteras. Inget lösningsmedel kan sägas vara ur 
alla synpunkter idealiskt, utan lämpligheten måste bedömas med hänsyn till an
v,ändningsområdet. Dock synes solventnafta och därefiter tungbensin vara de lämp
ligaste ur teknisk synpunkt. 

Med hjälp av asfaltlösningar erhåller man asfaltskikt, som bar god vidhäft
ning mot t. ex. betong, och om ytan är fuktig vid strykningen synes inte inverka 
nänm'!ärt. Vid vertikala eller lutande ytor är det av intresse att känna asfaltskiktets 
flythastigbet De faktorer som påverka denna diskuteras och sammanfattas i ett 
diagram, där man kan bedöma erforderlig bårdhetsgrad hos asfalten under olik1 
temperaturförhållanden. 

Det skydd, som ett tunt asfaltskikt ger mot fukt och vatten, är beroende på 
porstorleken hos skiktets underlag. Redan några millimeter tjockt vattenlevger kan 
tränga igenom en millimeters asfaltskikt, om underliggande porer ha en storlek av 
blott en millimeter, vilket även ·framgår av figuren. Därför bör asfaltskikt på porigt 
underlag såsom betong eller tegel endast anv1ändas i de fall, då man önskar göra 
ytan fuktavvisande för att hindra kapillär uppsugning, exempelvis vid grundmu
rar, som ligga mot jordarter med hög fuktighetshalt men över grundvattenytan. 
Om man däremot anbr,ingar några tä'ta membraner på den poriga ytan :Ökas asfalt
skiktets isoleringsförmåga. För dessa membraner använder man ofta asfaltpapp. 
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Samband mellan tid för vattnets aenombrott och vattentryckets storlek 
vid isolering med timna asfaltskikt på ett tmderlag med r mm porer. 

lsoleringsfönnågan hos olika pappsorter har undersökts och diskuteras ingående. 
För vattentryck upp till en meter och vid långvarigt tryck rekommenderas en 
;11embranisolering bestående av 4 strykningar med varm asfalt och tre membraner 
av impregnerad papp. 

Risken för att det på en asfaltpapp utstrukna asfaltskiktet skall pressas genom 
pappen har även undersökts. Det visar s~g att risk föreligger vid låga vattentryck, 
om 'tempera:Uren hos isoleringen överstiger 3o--40° C. Vid normal temperatur 
erfordras ett vattentryck av 40-50 m för att genompressning skall ske. 

En påtaglig risk finnes för att membranisoleringar pressas sönder om stora, 
lokala tryck kunna uppstå. Dylika tryck kunna förekomma t. ex. under pelar
fötter. Uppgår 'trycket till 40 kg/cm2 kommer rill och med membraner av r mm :s 
blyplåtar att slitas sönder, om de äro klistrade med asfalt. Detta fenomen torde 
även uppstå ·vid höga tryck under balkar, när man utför glidlager av asfaltpapp 
med omväxlande asfaltstrykningar. 

Glidning hos betong på asfaltmembraner, som ligga i lutning, har undersökts. 
Det visar sig att glidning inträder redan vid små lutningar och belastningar. Den 
ovanpå isoleringen liggande konstruktionen måste därför spärras. Detta gäller 
även vid små lutningar. 

Av diffusionsundersökningarna fmmgår ibland annat att förhydningspapp av 
bitumen~mpregnercvd papp av tät 'typ giver relativt stort motstånd mot diffusion, 
om bitumenhalten är tillräckligt hög. Om man på en impregnerad papp anbringar 
ett asfaltskikt med några tiondels mm :s tjocklek, kan man på ett enkelt och billigt 
sätt erhålla en papp med mycket låg diffusion. Dylik papp benämnes diffusionstät 
papp. I detta sammanhang- må påpekas att effekten av en diffusionstät asfaltpapp 
nedsättes i hög grad, om ytan är genomdragen n1ed fina hål, vilka kunna uppstä 
t. ex. om pappen spikas med tätt sittande spikhål. 
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SETH, EvERT och HoLMQVIsT, NILs 

NÅGRA UNDERsöKNINGAR RöRANDE 
NORRLANDsLADUGÅRDAR 

Malmö 1945. 93 s. Statens Forskningskommitte för Lantmannabyggnader, meddelande nr 5 

Som ett första resultat av för-eliggande försök framgår storleken av den pro
ducerade värmemängden under vissa förutsättningar för kor av S.K.B.-ra:s. Enligt 
Statens Forskningskommittes för Lantmannabyggnader mätningar och beräkningar 
skulle den per vpe ( värmeproduktionsenhet) och dygn totalt producerad-e värme
mängden uppgå till i medeltal 20.100 kca'l. Av den totalt producerade väm1e
mängden avgivas 26 % i form av vattenånga, viliket väl stärrnmer med tidigare för
sök och erfarenheter. För ventilation och transmission återstå således omkring 
I s.ooo kca]/vpe och dygn. Detta gäller för kor med normal norriändsk utfodrings
stat. Den mot 26 % svarande mängden vattenånga utgör 9,0 kgjV1pe och dygn. 

Vidare framgår att för en ladugård med goda ventilationsanordningar den genom 
ventilationen bortförda värmemängden varierar mellan 68-78 % av den totala, 
om yttertemperaturen håller sig mellan ± o och - 10 °. 

Genom att studera transo:nissionsvärmets föroelning på de olika byggnadsele
menten finner man, att golvet ensamt svarar för c :a 35 % av dessa förluster och 
samtliga väggar för ungefär samma summa. Detta gäller de av Forskningskom
mitten ombyggda och förbättrade ladugårdarna, där särskilt takets och dörrarnas 
isolering förbättrats. 

V ad beträffar golven, så har genom spe6ella yttemperaturmätningar kunnat 
konstateras, att en myoket stor procent av värmeförlusterna sker genom den s. k. 
"ytterytan", dvs. området mellan y<t:terväggen och 1,5 m inåt ladugården. För de 
små ladugårdar, det lrär är fråga om, upptar nämligen denna ytteryta mellan 50 
och 8o % av totala ytan. Genom lämplig isolering av grunden bör man emellertid 
avsevärt kunna minska värmeförlusterna genom golvet. Även en isolering av grun
dens översida disikuteras, särskilt ifråga om träväggar. Denna fråga har emellertid 
inte kunnat slutgilt1gt lösas, utan kommer att bli föremål för vidare studier. 

De fuktighetsprov, som ha tagits, samt de teoretiska undersökningar, som ha ut
förts rörande olika väggars egenskaper med hänsyn till fuktighetsförhållanden 
m. m., visa, att väggar av typ Nopsa II ej ur denna synpunkt har några väsentliga 
fördelar framför väggar av typ Nopsa I. Ur fu~trghetssynpunkt är en vägg med 
smalare fyllningsskikt något att föredraga framför en med tjockare. Ur varme-
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· balanssynpunikt, däremot, erfordras ofta ett tjockare fyllningsskikt, för att åstad
komma ett tillräckligt lågt k-värde. Lämpligast torde vara med en 'tjocklek av 15 
cm på .fyllningsstkiktet. Pappens inverkan på en Nopsavägg !är synnerligen disku
tabel, och man bör nog inte lita allt för mycket på dess fönmåga att skydda fyll
ningen mot fukt på grund av svårigheterna att vid inläggningen erhålla dt tätt 
pappskikt Försöken ha vidare visat, att fyllningsväggar av trä, åtminstone med ett 
så hygroskopiskt material som sågspån eller !kolstybb, äro synnerligen farliga med 
hänsyn:' till risken för kondensation. I detta fall kan emellert~d pappskiktet med 
suörre säkerhet inläggas på så:dant sätt, att det kan utgöra ett gott skydd. 

De teoretiska undersökningarna visa slutligen, att en vägg inifrån räknat be
stående av panel, bärande stomme Jämte isoleringsskikt, luftrum samt panel san
nolikt ha mycket stora möjlighet,er att utfalla väl. 

HoLMQVIsT, N ILs 

VÄRME- OCH VENTILATIONSFöRHÅLLANDENAS INVERKAN 
PÅ LADUGÅRDARNAs LIVSLÄNGD SAMT FöRBÄTTRINGS
FöRSöK PÅ BEFINTLIGA NORRLÄNDSKA LADUGÅRDAR 

Malmö 1946. 48 s. Statens Forskningskommitte för Lantmanna!byggnader, meddelande nr 8 

Sammanfattningsvis kan säJgas, att följande punkter skola iakttagas, då förbätt
ringar ur byggnadsteknisk synpunkt av en äldre ladugård avses komma till stånd. 
I. Med utgångspunkt från avsett antal värmeprodruktionsenheter i ladugården och 

dennas läge i 1andet uppgöres en värmebalans])erä.k:ning for Ta:dugården, i. vilken 
samtidigt fönutsättes, att ventilationen ordnas med tillräcklig kapacitet. 

2. Av värmebalans:berälkningen framgår dels huruv1da för mycket värme bortgår 
genom dåligt isolerade ytterytor, dels huru dessa förluster i så fall fördela sig. 

3· Möjligheterna för förbättrad isolering undersökes 
i första hand beträffande taket 
i andra hand beträffande fönster och dörrar 
i tredje hand beträffande speciellt dåligt isoierade delar av väJggama, t. ex. 
mot mjölkrum o. dyl. (Där så är tekniskt-ekonomiskt lämpligt böra även 
övriga delar av väggama förbättras beträffande värmeisoleringen.) 

4. Räcker det inte med förbättrad isolering för att ladugården skall fungera till-
fredsställande rur värmesynipUnikt, undersökes möjligheterna 

i första hand att sätta igen överflödiga fönster och dörrar 
i andra hand att genom provisorisk vägg el. dyl. avstänga en oanvänd del av 
ladugården. 

5· För de fall att det visar sig tillräckligt eller åtminstone nästan tillräckligt med 
ovanstående åtgärder 'fÖr att ladugården ur värmesyllipUnkt skallrfungera, skall en 
ändamålsenlig ventilation med tillräckligt stor kapacitet anordnas. Vid dimen
sioneringen av denna användes ett återgivet diagram, varvid man bör räkna med 
det största antal värmeprodukti:onsenheter, som !kan ryffil-nas i ladugården. (För 
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de fall att avstängning med provisorisk vagg har företagits, räknas härvrdlag 
ändock med hela ladugården.) 

Med hänsyn till att de förbättringsåtgärder, som böra vidtagas oftast äro av så
dan beskaffenhet, att de med lätthet kunna utföras av ägaren själv och med endast 
obetydlig materialåtgång, visar t.mdersökningen sålunda att både enskilda och det 
allmänna i så hög grad som nröjligt bör inrikta sig på ett genomförande av sådana 
åtgärder på de gårdar, där detta är nröjligt. Detta skulle inte endast i hög grad 
bidraga till att förbättra vårt ladugårdsbestånd oah öka dess livslängod utan, på 
grund av de samtidigt uppkommande, betydligt gynnsa1nmare klimatiska betingel
serna för både mjölk- och köttproduktionen, även härigenom bidraga till ett för
bättrat resultat av !kreatursskötseln. 

GRAN'HOLM, HJALMAR 

VÄRMEISOLERINGSFÖRMÅGAN HOS HÅLBLOCK AV BETONG 
ELLER TEGEL 

Se sid. 22 

NYCANDER, PER 

VÄRMEISOLERING OCH KONDENSERING HOS FöNSTER, 
INVERKAN A V GLASA VST ÅND OCH VENTILATION MELLAN 
G LA SEN 

Se sid. 75 

KREUGER, HARRY 

DET INDUSTRIELLA TILLSKOTTSVÄRMETS INVERKAN PÅ DEN 

BYGGNADSTEKNISKA VÄRMEEKONOMIEN 

Stockholm 1947. 40 s. Kr 5: -. Ingeniörsvetenskapsakademiens handlingar nr 104 

Det industriella tills!k:ottsViärmet från maskiner, ugnar, belysning och dylikt m
verkar icke blott på värmeförsörjningen utan även på den värmeekonomiska di
mensioneringen. Denria inverkan karakteriseras bäst av den temperaturhöjning, 
som åstadkommes av enbart detta värme. För att beräkna denna erfordras känne
dom, dels om byggnadens transmissions-, självdrags- och ventilationsförluster, 
dels om tillskottsvärmets storlek och driftsgrad. Av särskilt intresse är den stor
het, som anger transmiss.ions- och självdragsförlusterna pr m2 golvyta, då denna 
är ett uttryck för byggnadens standard i vänneisoleringshänseende. 

När tempemturhöjning och drif,tsgrad är kända, kan man med tillhjälp av elJ 
deklarationskurva, som utvis\].r yttertemperaturens varaktighet, beräkna tillskotts-
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värmets andel i totala värmeförbrukningen. På grund a\' deklarationskurvans form 
innebär redan en ringa temperaturhöjning på grund av tillskottsvärme, att detta 
lämnar ett relativt stort bidrag till värmeförsörjningen. I Stockholm blir exem
pelvis detta cirka 7% vid en kontinuerlig temperaturhöjning av I 0 C. Det är därför 
många gånger av stor ekonomisk betydelse, art tillskottsvärmet tillvaratages på bästa 
sätt bl. a. genom lämpliga ventilationsanordningar. 

Med hänsyn till den värmeekonomiska dimensioneringen har tillskottsvärmet en 
inverkan, som kan jämställas med en rteduktion av värmeförbrukningstalet Denna 
blir dock lägre än som motsvaras av tillskottsvärmets bidrag till värmeförsörj
ningen och kan i allmänhet försummas, när remperaturhöjningen är mindre än 
6-~9° C i södra och 7-I2° C i norra Sverige. Inverkan växer emellertid med 
kvadraten på temperaturstegringen och ökar därför snabbt i betydelse. 

På samma sätt som den ekonomiska isoleringstjockleken minskar, när tillskotts
värmet ökar, kommer räntabiliteten att avtaga, vilket är att beakta vid förbättring 
av befintliga isoleringar. 

Beräkningsmässigt erbjuder problemet icke någon större svårighet. I allmänhet 
kan resultatet erhållas direkt efter insättning av vissa definierade konstantvärden 
i en slutformel, vilket närmare påvisas i några tillämpade beräkningar. 

J ONSSON, ERIK 0 

BERÄKNING AV VÄRMEBEHOVET FÖR UPPVÄRMNING AV 
BERGTUNNLAR OCH LIKNANDE HÅLRUM 

Stockholm 1945. 24 s. Kr 3: -. Tekniska skrifter nr II7 

I berg insprängda rum utföras oftast såsom cylindriska tunnlar, vars längel van
hgen •är stor i förhållande till deras breeld och höjd. Man kan visa, att det värme
behov, som erforclrtas för att åstadkomma och upprätthålla en viss övertemperatur 
i ett elylikt mm, är mindre än motsvarande värmebehov för en cirkulärcylindrisk 
tunnel, som har sarruna omkrets och yta och som i båda ·ändar har halvsfäriska 
avslutninga'r. Problemet kan därför överföras till att avse värmebehovet för det 
senare rummet och däri.genom ernås en viss fören:kling. 

Vid stationärt tenrperaturtillståncl kan man beräJkna värmebehovet med hjälp av 
de vanliga formlerna för cylindriska oc:h sfäriska vägg·ar om väggarna överallt är 
lika tjocka och om vånneströmmen ·är riktad vinkelrätt mot väggytan. Enär det 
senare villkoret ej är uppfyllt, blir det verkliga värmebehovet större. Man kan 
emellertid beräkna ett övre gränsvärde för skillnaden mellan det verkliga värme
behovet ooh det värmebehov, som beräknats under fö·rutsättning att värmeströ-mmen 
är vinkelrätt mot väggytan. Med hj·ä1p av detta gränsvärde finner man seelan ett 
approximativt och något för stort värde på värmebehovet Den maximala storleken 
av det fel, som härvid uppstår, finner man genom bestamning av ett undre gräns
värde för samma värmebehov. 

För icke stationärt temperaturtillstånd härleeles formler som ge ett approxi
mativt u l try ok för kroppens temperaturtillstånd både vid sfäriska och cylindriska 
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hålrum, när man tillför en viss väm1emängd ·i hålrummet. Genom att fran11ställa 
dessa formler grafiskt har författaren underlättat beräkningen av värmebehovet. 

De anförda formlerna gälla för kwppar med obegränsad utsträckning. Vid 
bergtunnlar är väggtjockleken vanli·gen begränsad uppåt och åt nåcgon sida men 
praktiskt taget obegränsad i övriga riktningar. Om man förenklar dessa förutsätt
ningar så, att berget antas begränsat av tvenne mot varandra vinkelräta plan, ett 
horisontalt och ett vertikalt, i vilka temperaturen skall vara konstant (= bergets 
medeltemperatur), kan man vid beräkningen ta hänsyn härtill på så sätt, att berget 
tänkes obegränsat, och att tunnlar, utförda lika som den givna, tänkas placerade och 
värmda respektive kylda på sådant sä:tt, att temperaturen i begränsningsplanen blir 
konstant Hka med begynnelsetemperaturen. 

Bergets medeltemperatur överstiger i vårt land luftens medeltemperatur med 
I 0 till 4 => och ligger i södra och mellersta Sverige vanligen mellan + 6° och + 9° 
och norra Sverige mellan + 2° och + 5°. Bergtemperaturens årliga variationer 
kunna 3.1pproximativt beräknas enligt angiven formel. 

I ett sprickigt berg tränger nederbördsvattnet ned ooh kyler de uppvärmda de
larna av berget. Under förutsättning a:tt denna vattenströmning är jämnt fördelad, 
kan dess kylande verkan approximativt beräknas. Den häremot svarande höjningen 
av värmebehovet understiger i regel IO %. 

Om flera uppvärmda tunnlar loigga intill varandra, erhåller man den resulterande 
temperaturstegringen i en viss punkt gerrom att addera de temperaturstegringar, 
som i denna punkt sikulle åstadkommas av varje tunnel för sig. 

Till sist diskuteras inverkan av innerbyggnad i bergtunneL 
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BRUEL. PER v 
L YDISOLATION OG RUMAKUSTIK 

Göteborg 1946. 264 s. Kr ro:-. Chalmers Tekniska Högskolas handling'ar nr SS 

Forelresningsr<.ekke over akustiske probierner oprindeEg holdt i efteråret I943· 
Alle grundbegreber er defineret i begyndelsen li•gesom aUe målemetoder er 

omtalt. Målinger af spektragrammer og materialers absorptionsilmefficienter er 
s<.erlig udfy)rligt behandiet efter både rprmetoden og lydrumsmetoden. 

Dern<.est er det menneskelige pre og dets funkbioner gennemgået samt mulig
hederne for prets beskadigelse ved stpj. Endvidere er definitionen af phon samt 
den fysiologiske indvirken af vibrati'Oner og svingninger behandlet. 

Herefter fplger hovedafsnittet, som skildrer •en teoretisk behandling af lyd
felter. Der er opstillet et nyt begreb kaldet realimpedansen, som simpelt kan må
les ved rprmetoden. Denne realimpedans. er derefter benyttet som grcensebe
tingelse i bplgeligningen, der opstilles for luftmediet i forskellige rum. Herudfra 
er det mulig1: på ren teor~Ji.'Lk basis a:L_opstille _efterldangskunr·eme i IUHl -n1ed 
fmskellig beklrodning. Disse teorier har endvidere vist sig anvendelige til bestern
ruelse af flutterelclm. Dern<.est omtales forskelii-ge a.bsorpenber, af hv.ilke s<.erlig po
rpse stoffer membrana!bsot<benter og resonansabsorbenter behandles. 

N<.este afsnit omhandler prob~emet lyd- og stpjd<.empning. En del måleresultater 
er vist, hovedsagelig udfprt på akusti:kla:borator1et på Chalmers tekniska högskola. 
Lydgennemgang gennem forskellige vcegtyper er behandiet teoretisk og en del nye 
dpr- og v<.egkonstruktioner er gengivet Ligeledes omtales den teoretiske behand
ling af bplgeligningen også ved beregning af ly;dd<.empning i ventilationskanaler og 
der er opstillet en m.:<kk:e formler heregnet for praktisk brug. 

Det sidste og stprste afsnit handler om rumakustik I dette afsnit er refereret 
de seneste erfaringer fra den danske Statsradiofones nye bygning, hvor der var 
lejlighed til a•t foretage en mrengde eksperimenter. Også på dette område har den 
teoretiske behandling af bplgeligningen med realimpedansen som gr<.ensebetingelse 
vist sig at f}Zire til mauge v<.endifulde praktiske resultater. som er udledt direkte på 
teoretisk basis. Speci:elt vigtig er beregningsgrundlag1et for de beryg'bede flutter
ekko, hvis fysiske forhold er fuldst<.endigt klailiagt. 

Det sidste afsnit beskriver forskellige rumtyper, som friluftsteatre, moderne 
teatre, foredragssale, forsamlingssale, audi<torier, talestudier, hprespilsstudier, mu
sikstudier, store musikstudier, soliststudier, koncertsale og kirker, modtagerrum 

g6 



HUSBYGGNADSTEKNIK 
Liud 

for aflytning af musik og biografer. Alle disse forskellige rum er behandiet udfra 
de scerhge forudscetninger, som knytter sig til deres anvendelse og der er givet en 
sammenstilling ordned efter emne av den recenserede litteratur. 

Bm:JEL, PER V 

AKUSTISKA MÄTMETODER 

Göteborg 1947. 21 s. Kr 3: -. Chalmers Tekniska Högskolas handlingar nr 63 samt State.ns 
kommitte för hyggnads,forskning, meddelanden nr 9 

Vid amerikanska, engelska, schweiziska och tyska laboratorier användes akustiska 
111;ätmetoder som väsentligt avvika från de i Sverige vanligtvis förekommande. Emel
lert1d •har man vid Chalmers tekniska högskolas akustiklaboratorier använt mätmeto
der, som i stort öv,erensstämma med de utländska, odh detta atbete redovisar defi
nitioner och beskrivning av mätmetoderna. Därvid behandlas frekvens, spektrogram, 
ljudintensitet, ljudstyrka, efterklangstid, absorptionskoefJicient, absorption, luft
l judsisolation, luft! judsisolationstal, effektiv luftljudsisdlation, stötl judstal, stötljuds
isolationstal och effektiv stötljudsisolation. 

Den effektiva luft!jHdsisolationen är ett nytt begrepp. I en färdig byggnad, där 
man dels ~endast sällan kan kontrollera på viLket sätt ljudet transmitteras, dels en
dast är intresserad av ljudets dämpning från ett rum till ett annat, användes som 
mått på ljudisolationens godhet den effektiva luftljudsisolationen, vilken ger uttryck 
för hur hög ljudintensitet en bestämd ljudkälla i sändarrumrnet åstadkommer i mot
tagarrummet Man kan öka den effektiva ljudisolationen genom att öka absorptionen 
både i sändar- och mottagarrummet Rummens absorption kommer alltså att ingå i 
den ef,fektiva ljudisolationen tillsammans med själva väggens isolationstaL 
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PLEIJEL, GuNNAR W 

SOLDIAGRAM, SKÄRMDIAGRAM OCH HIMMELSLJUSDIAGRAM 

FÖR SVERIGE 

Stockholm 1945. 20 s. Kr 3: -. Tekniska skrif1ter nr n8 

Soldiagram för varannan breddgrad för de nordiska länderna, uppställda enligt 
en geometrisk metod (hyperboloid-di2'gram). Skärmdiagram med exempel på dess 

· användning i samband med soldiagrammen för beräkning av insolation. Diagram 
över himmelsljusets variationer med hänsyn till såväl klar som mulen himmel, be
räknade enligt en fonnel, likaledes för varannan breddgrad i Sverige. Diagram 
över solljusets intensitet (belysningsstyrkan) vinkelrätt mot strålningsriktningen 
vid varierande solhöjd. 

En bild av "den konstgjorda himlen" på 
dagsljttslaboratoriet vid Kungliga Tek
niska Högskolan. Med denna himmel 
kan man studera dagslj~tsproblem för 

alla slag av byggnader. 

PLEIJEL, GuNNAR 'vV och LINDQVIsT, Nn.s 'vV 

DAGSLJUS. EN ORIENTERING MED LITTERATURFÖRTECKNING 

Stockholm 1947. 67 s. Kr 3: -. Statens kommitte för byggnadsforskning, raprport nr IO 

Detaljerade litteraturrecensioner av ett hundratal publikationer rörande meteoro
logi, medicin, teknilk etc., som kunna inrangeras inom ämnet dagsljus, samt en 
sammanställning ordnad efter ämne av den recencerade litteraturen. Rapporten av
ser att ge en systematiskt ordnad bild av dagsljusteknrkens nuvarande läge. Se även 
nästa referat. 
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PLEIJEL, GuNNAR W odh LINDQVIsT, NrLS 'vV 

DAGSLJUSLITTERATUR. KOMPLEMENT TILL RAPPORT NR 10 

Stockholm 1947. 85 s. Kr 3: -. Statens kommitte för byggnadsforskning, rapport nr 13 

Uppställning efter författare av ca 6oo litteraturhänvisningar beträffande dags
ljus. Se även föregående referat. 

R!oNGE, HANs 

FYSIOLOGISKA OCH TEKNISKA FRÅGOR VID ARTIFICIELL 

BELYSNING. EN ORIENTERING MED LITTERATUR

FÖRTECKNING 

Stockholm 1945- 46 •S. Kr 3: -. statens kommitte för byggnadsforskning, rapport nr 8 

År 1944 tillsattes ett särskilt utskott för belysningsforskning inom Statens kom
mitte för ·byggnadsforskning. Frågor rörande dagsljusbelysning i byggnader ha all
iicl haH omedel:bar betydelse för både byggnaders utformning och samhällenas 
byggnadsplanering. Den mycket starka utvecklingen inom den artificiella belys
ningstekniken under de senaste decennierna, som bl. a. medfört sådana nya ljus
källor som blandljus och lysrör, fordrar obetingat byggnadsvetens.ka:pens intresse i 
ökad grad. Detta bör särskilt vara fallet i de skandinaviska länderna, där vänut
ekonomiska synpu111kter och även elen naturliga dagsljustillgångens knapphet uneler 
stor del av året måste inverka på dagsljusbelysningens planering i byggnader. Frå
gan, ställd på sin spets, är huru långt elen artificiella belysningen kan tänkas er
sätta dagsljusbelysning. En a:ktuell situation, där detta problem är ofrånkomligt, 
utgöres av de unelerjordiska arbetslokalerna och skyddsrummen. 

Belysningsutskottets första uppgift var att precisera det aktuella forsknings
behovet. Som första åtgärd företogs därvid litteraturinventeringar både avse
ende artificiell belysning och clagsljusbelysning. För elen artificiella belysningens 
del var särskilt frågan a:ktuell om den bästa formen för artificiellt dagsljus i lokaler 
utan naturlig clagsljustillgång, och härvid fick från början de fysiologiska OLh 
hygieniska aspekterna dominera. Som första problem uppställdes dels betydelsen 
av en viss tillsats av ultraviolett strålning i ljuset, motsvarande det na'turliga utom
husdagsljusets halt därav, och dels elen lä!mpliga färgen hos det artificiella ljuset. 

Den litteraturinventering, som företogs över den artificiella belysningen, är sam
manfattad i rubricerade arbete. Tyngdpunkten är lagd på de ovan shlisserade pro
blemen, men en sammanfattning ges även över den moderna litteraturen rörande 
belysningsstandard och belysningsnormer i olika länder, belysningens betydelse för 
industriella och andra arbeten, belysningens fysiologi samt belysningens 'tekniska 
och pra:ktiska utformning med de moderna ljuskällorna. Ca rso olika publikatio
ner hii.röver, huvudsakligen från de senaste årens amerikanska och europeiska tid-
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skrifter ach monograher, äro refererade. Rapporten inledes med en sammanfat
tande orientering över alla referat. 

Problemet rörande tillsats av ultraviolett strålning i artificiell belysning har 
senatie omsorgsfullt bearbetats, och undersökningarna häröver ha resulterat i nedan 
nämnda avhandling·. Problemet om ljusets färg är föremål för pågående forskning, 
för vilken belysningskommissionen erhållit anslag från Statens tekniska forsknings
råd. Denna undersökning bedrives av civilingenjör Gustav Hassel och med dr 
Hans Ronge. 

RIONGE, HANS 

ULTRAVIOLET IRRADIATlON WITH ARTIFICIAL 

ILLUMINATION. A TECHNICAL, PHYSIOLOGICAL AND 

HYGIENIC STUDY (Ultraviolett bestrålning med konstgjord belysning) 

Upsala I948. I9I s. Kr 8: -. Acta Physiologica Scandinavica, Vol. I5, S.upplementum 49 

Parallellt med belysningsteknik!ens utveckling ökar de hygieniska fordringarna 
på artificiell belysning. En av den moderna ljusteknikens väsentliga möjligheter är 
den kon~roll av ljusets spektrala sammansättning, som gasurladdningslampor och 
fluorescenslampor tinnebär. Ur hygienisk synpunkt kan man ställa frågan, huruvida 
den artifidella belysningen i likhet med det naturlitga dagsljuset bör innehålla en 
viss del ultraviolett, fol<o1kemiskt verksam strålning. Denna fråga aktualiserades 
i Sverige under krigsåren ,j samband med diskussioner över lämpliga hygiteniska 
åtgärder inom underjordiska industrilokaler för militära och andra ändamål. En 
undersökning häröver startades vid Försvarets Forskningsanstalt, Avd. I, år 1944 
och fullföljdes stenare vid Fysiologiska Institutionen i Uppsala med understöd från 
Statens 'Dekniska Forskningsrå:d. 

Den primära grunden för undersökningen ligger i det förhållandet, att väsent
liga biologiska veDkningar av dagsljus och solljus, såsom "solbr.änna" ( sol-erytem), 
bildning av V'itamin D och bakteriedödande ver;kan, ·äro begräns<l!de till den ultra
viol-etta del-en av solljusets spektrum och särskilt den yttersta kortvågiga delen 
därav. Naturligt dagsljus bakom föns•terglas salmar praktiskt taget fullständigt den 
specifika ultraviolettstrålningen, beroende på en selektiv abscrption i glaset. I detta 
avseende råder en "biolog•isk skugga" bakom fönstren, och vanliga ovanjords
lokaler äro ej mycket bättre ställda än t. ex. underjordslokaler. 

Problemet är av speciellt intresse för de nordligt belä:gna skandinaviska län
derna, där den naturliga tillgången på ultraviolett strålning under stor del av året 
är myck!et ringa. Solljusets ultravioletta strålning försvagas ca 7 gånger mer än 
dess synliga strålning vid avtagande solhöjd över honisonten. Man har •tidigare 
försökt med ultraviolett-genomsläppligt fönsterglas, men man kan tydligen därige
nom ej nå en lösning. 

För genomförandet av denna undersökning utexperimenterades ett belysningssy
stem, som är grundat på blandljusets princip. En kvicksilver-kvartslampa på 120 W 
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En av skolsalarna i Uppsala utrustad med udtravioletthaltig artificiell belys
ning. Denna bestod ,av en blandljusbelysning med speciell armat~tr. Arma
lm-en, liksom tak och viiggar, äro målade med en särskild ultraviolett-

reflekterande färg. 

med solfilter kombinerades med tre glödlampor ( 100-I so W) i en armatur av 
koncentriska aluminiumri>ngar, öppen nedåt och uppåt Armaturens utsidor, såväl 
som tak ooh väggar i försöksrummen, målades med en särskild, för ändamå'let 
framställd färg med hög ultraviolett-reflexionsförmåga. 

Som försökslokaler utvaldes några klassrum inom Uppsala folkskolor. Den sam
manlagda belysningseffeMen för ett ordinärt klassrum på so m2 var ca 2 kW, 
därav o,s kW för kvicksilverlamporna. Belysningsstyrkan hölls vid ca 300 lux, 
och ultravioletlt-bestrålningsstyPkan var så anpassad, att ett lätt erytem på ansikte 
och händer uppkom efter 4-S timmars V'istels1e i belysningen. Denna milda be
strålning medförde snart en tillvänjning i form av en viss brunpigmentering på 
de blottade hudområdena. Inga skadeverkningar i någon form ha iakttagits. 

Den medicinska undersökningen utfördes under loppet av I_Y:l år på skolbarn 
i 7-10 års ålder. Sammanlagt voro 220 barn engagerade i undersökningen, av 
1nilka 120 erhöllo bestrålning genom belysning för någon 1tidsperiod. Flera serier 
av blodanalyser på kalk, fosfor och f'Osfatasf,erment samt hämoglobin utför;cles, och 
vidare gjordes upprepade bestämningar av barnens fysiska kondition. Det stora 
siHermaterialet är ingående statistiskt bearbetat. Bloclundersökningarna visade bl. a., 
att blodets ka]khalt hos de icke bestrålade kontrollbamen sjönk under vintern, med 
det lägsta värdet i mars och det högsta ,j oktober. Denna årstidsvariation blev full
ständigt motverkad genom den milda ultraviolettbestrålningen, så att barnen i de 
bestrålade klassrummen bibehöll blodka]khalten vid det normala höstvärdet under 
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hela vintern. En liknande verkan iakttogs beträffande fosfatasfermentet, medan 
däremot 1blodfosfor och hämoglobin icke visade någon säker årstidsvariation och 
ej heller blevo påvterkade av ultraviolettbestrålningen. 

Den fys·iska konditionen, som undersöktes genom arbetsförsök på en hängande 
cykel med automa,tisk bromsning, visade likaledes en sjunkande tendens under vin
tern hos kontrollbarnen med minimum i mars. Detta sättes i visst samband med 
den s. k vårtrö~theten. Genom ultraviolettbelysningen upphävdes denna tendens 
fullständigt, och den fysiska konditionen låg på våren avsevärt högre bland de be
strålade barnen än i jämförelsematerialet. 

Under vintern gavs en stor dos rent D-vitamin åt en mindre grup]J av kontrolL 
barnen. Det~a medförde en tydlig ökning av deras fysiska kondition, upp till sam
ma nivå, som erhållits med ultraviole1ttbestrålningen. Nå1gon säker effekt på blodets 
kemiska sammansättning uppkom ej. Det är således myck<et sannolikt, att bestråL 
ningens inverkan på den fysiska konditionen beror på den fotokemiska bildningen 
av viltamin D i huden, men att bestrålningen möjligen har även andra verkningar. 

Genom halten av ultravio}ett strålning äger belysningen en tydlig bakteriedö
dande verkan. I försökssalarna erhölls härigenom en minskning av koncentrationen 
av smittofarliga bakterier i l11ften, som motsvarar en mekanisk friskluftsventilation 
på ca 30 luftväxlingar per timme. Fortsatta försök på•gå över 111Öjligheten il.:tt på 
denna väg minska sm:iNospridning i skolor, daghem och liknande lokaler. 

De pr;1ktiska konsekvenser, som denna undersökning medför, måste ännu bedö
mas med försiktighet. Den te!lmiska 'Utformningen av belysningssystemet hade över
vägande provisorisk karaktär, och ifråga om de fysiologiska verkningarna är det 
ännu obevisa~t, att bestrålningen medför andra gynnsamma verkningar än vad 
som enklare och billigare kan ernås med adekvat tillförsel av vitamin D. De allra 
senaste årens utveckling inom lysrörstekniken har emellertid medfört nya möjlig
heter för den tekniska anordningen av en sådan ultraviolettbdysning, i det att lys
rör med samtidig fluorescensstrålning av lj11s och uHravioleN kunnat framställas. 
Såsom källa för allmänbestrålning med ultravioleN böra sådana lampor vara betyd
ligt lämpligare än kvicksilverkvartslampor. En kombination av lysrör för belysning, 
fluorescensrör för ultraviolettstrålning och ·enkla urladdningsrör för bakteDiedödan
de strålning erbjuder möjligheter för en både effektiv och ekonomisk lösning av 
problemet om det ideala, artificiella strålningsklima'tet. 
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KARLEN, INGVAR 

BYGGNADSINDUSTRIENS RATIONALISERING. EN LITTERATUR

FöRTECKNING 

Stockholm 1945. II2 s. Kr 6: -. Statens kommitte för byggnadsforskning, rapport nr 7 

Förteckning med kortfattade referat över den litteratur, som inventerades i sam
band med Sta1tens konunittes för byggnadsforskning forskningsuppgift "Utredning 
rörande rationahseringsåltgärder inom byggnadsindustnien, särskoilt med hänsyn till 
arbetstekniken". Den angivna litteraturen berör ,främst rationaliseringsproblem in
om det byggande företaget och är mest representativ inom ,följande grupper: 

Byggnadsindustriens organisation och rationalisering. Oregelbunden sysselsätt
ning. Säsongvariationer. Produktionsplanering. Betongformar. Byggnadsställningar. 
Arbetsplanering. Arbetsledning. Platsorganisation. Arbetsbeskrivningar. Räken
skapsväsende. Arbetstekniken inom byggnadsindustrien. Den mänskliga faktorn. 
Mekaniska hjälpmedel. Transportstudier. Tidsstudier och lönesystem. 

Inventeringen omfattar litteratur framför allt från England, Tyskland, USA 
och Sverige och huvudsakligen från år 1930 och fram till de första krigsåren. I 
litteraturförteckningen anges de bibliotek, där de refererade publikationerna fin
nas. 

]ACOBSSON, MEJSE 

BYGGNADSMATERIALENS TRANSPORTER STUDIER AV 

METODER OCH KOSTNADER 

Stockholm I946. I 53 s. Kr 4: -. statens kommitte för byggnadsforskning, meddelande nr s 

Eftersom byggnadsindustrin är en tung industri som arbetar med stora massor, 
fordrar den ganska mycket 'transporter. Detta framgår tydligt om de till Stock
holm införda byggnadsmaterialen jämförs med övriga införda varor. Mäter man 
efter vikt, finner man, att år 1932 utgjorde byggnadsmaterialen ungefär }:3 av 
Stookhoh11S totala införsel, vilket gäller för 1930-talets Stockholm oberoende av 
kon junkturerna. 

De införda varorna förbrukas till största delen inom staden, men en del återut-
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förs. Förbrukningen, vilken ungefärligen kan sättas lika med nettoinförseln, var 
under 1930-talet omkring 4.700 kg pr invånare och år. Byggnadsmaterialen ut
gjorde härav 40-45 %. Därefter kom bränsle med drygt 35 % och livsmedel 
med I 5 % av totalförbmkningen. 

Bostadshusets vikt bestämmes ·praktiskt taget av åtta material, som tillsammans 
svara för 98 9o av den färdiga byggnadens v~ld. Bland de "tunga" materialen 
märks främst betongg.ms som väger ungefär lika myo.l(et som alla andra material 
tillsamlmans. Därefter kommer murtegel och sedan murbruk och cement, andra 
tegel:mateDial, trävaror, lättbetong och armeringsstål. 

ByggnadstTtateria:lens ursprungsplats i förhållande till leveransplats-en har under
sökts för år 1932. Detta år kom 67 % av byggnadsmaterialen från Stockholms 
län, dvs. de tramporterades högst 50 kJ.n. Om ytterligare tre län medtages och av
ståndsgräns.en sättes vid 200 km, hämtades 85 % av materialen inom det på så sätt 
erhållna området. 

Då det andra världskriget utbröt, infördes med bil till Stodkholm ungefär lika 
mycket byggnadsmater·ial som med båt och avsevärt mycket mer än med järnväg. 
Om man dessutom tar i betraktande att de med båt ·och järnväg införda materialen 
praktiskt taget alltid måste vidaretransporteras med bil till byggena, så inses att 
bilen var dr:.t för byggnadsindustrin vikt·igastc transportm,edlet. 

Transporten påverkas av distributionens organisation och sker på olika sätt, be
roende om fri ikonkurrens råder eller om leverantörerna överenskommit om viss 
uppdelning av marknaden. Handeln med trävaror bjuder ett typiskt exempel på 
fri konkurrens, medan den kartellerade marknalden väl representeras av handeln 
med tegel. Undersökningen visar att den kartellerade tegelmarknaden sänkt trans
portkostnaderna för tegel till Stockhohn med 2-4 % av försäljningspriset. Detta 
måste betyda att kartellen medfört sänkta självkostnader för leverantörerna, ty 
kostnaderna för organisation av transporterna har ej uppgått till detta belopp. 

Undersökningarna av hur beställningssystemet fungerar kan, för trävaror som 
studerats noggrannast, sammanfattas sålunda: 

r. Vid byggets början, då huvudsakligen virke till betongformar och ställningar 
levereras, göres de flesta beställningarna i hela billass. Vid ett senare stadium av 
byggets t,illbhvelse beställes mest inredningsvirke, ofta i små poster. 

2. Leveranstiden är för de flesta byggn<JJdsmaterial kort. Preliminära bestälL 
ningar å hela leveransen sker visserligen många gånger i god tid innan materialen 
erfordras, men dessa beställningar specificeras ej alltid. De mindre beställningarna 
skall vanligen levereras inom några timmar (se figur). 

3· De begärda leveranstiderna kan i allmänhet innehållas. 
L~som alla relativt dyrbara masJ,1iner bör en bil vara i gång, dvs. köra, så stor 

del av den totala arbetstiden som möjligt. De viktigaste förhållanden, som i detta 
avseende påvekar transportekonomien, har sammanfattats i två grupper. Den 
första gilUppen uttrycker ;transportens och speciellt lastningens och lossningens 
allmänna förhållanden, s•åsom ordergivning och arbetsledning samt oDganisat,ion vid 
lastnings- och lossningsplatser. ·Den andra -gruppen anger materialens lastnings- och 
lossningsegenska!per. För ur transportsynpunkt viktiga byggnadsmaterial har 
konstanter bestämts, som anger inverkan av dessa orsaksgrupper. De har för den 
första gruppen mätts i min.jlass, för den andra i min.jton. Resultatet av under-
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V,irkesbeställningarna inom Stock
hohn har här ordnats efter verk
lig leveranstid. Dän1id har blott 
arbetstiden mellan H 7 och 17 
medräknats. En beställning som 
skett kl. 15 ena dagen och levere
rats kl. 7.30 nästa dag har därför 
hänförts •till gruppen 2-3 timmar. 
Av diagrammet framgår att hu
vudparten a'v beställningarna leve
rerats inom loppet av en dag. 
Hälften av alla beställningar har 
körts ut inom 5 timmar, en fjärde-

del inom 3 timmar. 
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sölmingama kan sa:mmanfattas i uppgifterna att körtidens del av den totala arbets
t~den växlar mellan 54 % för murbruk ooh 32 % för stål. En ökning av körtiden 
kan lättast uppnås genom at1t lastningen förenklas, t. ex. genom att materialet ord
nas på lämpligt sätt i förväg. 

Priserna på ur transportsynpunkt betydelsefulla byggnadsmaterial har analyse
rats, varvid transportkostnadens· del har beräkna:ts. Fraktkostnaden, elvs. den del 
av transportkostnaden som hänför sig 1ill förflyttningen med själva transportmedlet, 
utgjorde år 1938 för 

grus ...................... · · 
tegel ....................... . 
oement från Gotland .......... . 
fabrikstillverkad betong ....... . 
trävaror 

50--70 % av materialpriset 
11-30 % 

13 % 
32% 

15-22 % 

Motsvarande beräkningar för olika byggnadsdelar ger till resultat artt fraktkost
naden är för 
betong ..................... . 
murverk ................... . 
betongfonmar ............... . 
puts ....................... . 

26-27 o/o av materialpriset 
20-22 % 
5-8% 
8-IO% 

Ställer vi slutligen transpo11tkostnaden i relation t·ill elen totala byggnadskostnaden 
kan vi säga att för trevånings smalhus utgjord e kostnaderna före det andra världs
kri-get för transport från leverantörs lager till byggnadsplatsen ungefär s-6 % 
av byggnadskostnaden. 



Arbetsteknik 

STATENS BYGGNADSLÅNEBYK:\. 

SYNPUNKTER PÅ TRÄBESPARING VID BOSTADSBYGGANDE 

Stockho],m I946. 76 s. Statens byggnadslånebyrå, meddelande ,m· 9 

Broschyren är ett led i den kamp an j för bättre virke9hushållning inom byggandet, 
som bedrivits de senaste åren och ger en översikt av olika sätt att spara trävirke vid 
bostadsbyggandet. 

En mera allmän övergång till stenmaterial rekommenderas då det gäller väggar och 
bjälklag för större bostadshus. Till en- och tvåfamiljshus må trä användas i de fall 
där väsentlig kostnadsbesparing därigenom vinnes. Utvecklingen av materialpriserna 
har medfört att skillnaden i kostnad mellan trä- om stenhus blivit allt mindre. 

En undersökning av kostnaderna för de olika material, som ingå i stenhus, visar 
att trävirket även i dessa bostäder är det vanligast förekommande materialet, cirka 
6 % av totala byggnadskostnaden. Ungefär 25 % av det använda virket stannar kvar 
i huset som permanenta konstnuktioner ooh inredningsdetaljer och av återstoden ut
göres den största delen av virke för betongformar. 

För dimensionering av i träJhus ingående konstruktioner för bjälklag, ~äggar och 
tak och för utformning av träförband lämnas anvisningar bland annat i form av 
tabeller och monogram. 

Trävirke bör endast användas i den utsträckning som betingas av konstruktionens 
bärande furrktion. Sålunda bör exempelvis vänDeisoleringen tillgodoses genom sär
skilda isoleringsmaterial och icke genom att väggarna göras av grövre virke än som 
ur statisk synpunkt är nödvändigt. 

För bjälklagsformar och ställningar rekommenderas användning av monterbara 
element i stället för de traditionella byggnadssätten. En översikt lämnas av några 
nyare system för form- ooh ställningsbyggnader som på senare år börjat vinna insteg, 
och dessutom redovisas de anvisningar för ·formbyggnad som tidigare utgivits av 
Svenska Cemerrtföreningen. 

Ett sista avsnitt i broschyren behandlar kvalitetsnormer för trävirke. 

ro8 



Borrplan till tunnel med 6o m2 area. 

FRAENKEL, KARL-HEINZ 

PRODUKTIONSTEKNIK OCH KOSTNADER 
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BERGSPRÄNGNINGSPROBLEM 

Stockiholm I944· !32 s. Kr 25 : -. Utgiven -av Svenska Byggnadsentre.prenödöreningen 

I den föreliggande redogörelsen har dt försök gjorts att behandla bergspräng
ningsproblem systematiskt. Efter att vissa principfrågor i samband med bergspräng
ning hade behandlats och ett förslag uppgjorts till nomenklarturförteckning med 
begreppsdefinitioner för de mest anrvända fackuttrycken, undersöktes lingående de 
faktorer, som inverka vid planering och kalkylering av beDgsprängningsarbeten. 

I redogörelsen behandlas närmare de nya begreppen borrbarhet och sprängbarhet, 
vilka huvudsakligen bestämma sprängningsresultatet. Vidare redogöres för ol~ka 

sprängn~ngsrrnetoder med klarläggande av de principiella skillnaderna mellan dem 
samt olika kihyper och deras användningsområden. Därvid har hänsyn ej tagits till 
<i.e i praktiken förekommande kombinationerrra och variationerna av olika ~!typer. 
Det redogöres ingående för en ny kiltyp, "triangelkilen" sam för första gången 
utprovats vid Vattenfallsstyrelsens bergsprängningsar'beten och sedan vid en stor 
del av de arbetsplatser, som ha undersökts av Bergsprängnirrgskommitten. 

I ett särsklilt kapitel redogöres för principerna vid planering och ritning av borr-
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planer med exempel, som steg för steg visa, hur dessa borrplaner uppritas. Vidare 
beS!krives, på vilket sätt undersökningarna ha genomförts efter olika synpunikter. 
I samband med dessa frågor behandlas förslag till rationaliserings- resp. planerings
åtgärder för framtida arbeten. Av dessa förslag nämnas här följande: 

I. Arbetet bör planeras i de tal j före igångsättandet. 
3· Ur kontrollsynpunkt böra dagsr<Vpporter föras. 
4. Lufttrycket vid ar;betsfron'ten bör regelbundet kontrolleras. 
5· Hjälpavdelningar, såsom borrsmedja, kompressorstation etc. böra planeras mera 

ändamålsenligt, så att bästa samverkan ernås. 
6. Borrnings- och sprängningsarbetet bör organiseras så, att det kan försiggå rned 

så små störningar och spilltider som möjligt. 
7· Lastnings- och transportarbetet bör rytmiseras. För att uppnå hög urlastnings

kapacitet bör iakttagas, att tillräokligt arrtal reservvagnar finnas samt att spår
systemet ordnas rationellt. 

En särskild bearbetning har gjorts för att ut11Örra de tekniska och ekonomiska 
huvudfrågor, som sammanhänga med bergsprängningsarbeten t. ex. sambandet mel
lan sprängbarhet, borrhålsdjup, borrhålsdiameter, h!!ddningshöjd och försättning. 
Dessa undersökningar ha utförts i homogent berg och därefter kontrollerats i 
arrdra bergarter. Sintresultatet av undersökningarna 'kan sammanfattas i ekvationen 

där S = sprängbarhet 
Vmax == försättning i m 
H = bonmålsdjup i m 
h == laddningshöjd i m 
d = bottendiameter i mm 

Med hjälp av denna ekvation kan ekonomiskt borrhålsdjup eller inclrift samt 
ekonomisk laddningshöjd och håldiameter beräknas. 

För att kunna beräkna antalet borrmeter ha ekvationer utvecklats för strossnmg 
och för två olika kiltJiper (triangelkil och norskkil). Dessa ha för praktiskt bruk 
uppritats i nomogram, som möjliggöra en bestämning av ticlåtgången per salva för 
olika areor, antal borrrmeter, antal arbetare, olika indrifter och borrbarheter. U r 
nomogrammen kunna kostnaderna för borrarbetet beräJknas, så snart man bestämt 
antal arbetare och deras förtjänstnivå. 

Vidare gjordes undersökning av den ekonomiska laddningen, som är beroende av 
antal borrmeter, incl11ift, area, sprängbarhet, ladclningshöjd, borrhålsdiameter, ar
betskostnader, sprängämneskostnader, tändmeclelslmstnacler samt de övriga kost
naderna på en arbetsplats, som stå i direkt samband med antalet borrmeter. 

Det framkom, att borrhålen böra la'cldas med dynamit upp till 0,2 x borrhåls
djupet och därefter med n~trolit upp till 0,7 a o,8 x håLdjupet, för att man skall 
uppnå en ekonomisk utsprängning med lämpligt styokefall. 

Beträffande ekonomisk borrhålsdiameter har resultatet blivit, att bottendiameter 
bör väl jas mellan 35-40 mm. Vad indriften beträffar, må slutligen fr<vnrhållas, 
att den skall väljas så stor som möjligt, och att icke obetydliga besparingar kunna 
göras genom att öka inclriften. 

Vidare redogöres för provborrningar, som ha genomförts för att utröna luft
tryokets och borrskärsdiameterns inverkan på borrsjunkningen. Undersökningarna 
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resulterade i en ny ekvation för uträkning av borrbarhet vid ohka borrskärsdiamet
rar och olika lufttryck. Därvid behäfta:des den förut vunna erfarenheten, att fullt 
lufttryck bör stå till förfogande vid arbetsfronten. 

En jämförelse mellan olika lastningsmetoder måste på grund av brist på siffer
material jnskränkas till en jämförelse mellan handlastning och lastning med last-

. ningsmaskin LM 47. Vid en sådan jämförelse får man ej endast jämföra arbets
prestationer, utan man måste dessutom samtidigt göra en noggrann kostnadskalkyl, 
då givetvis det ekonomiska resultatet är avgörande för bedömningen. Som rikt
linje för .en dyhk kalkyl och för att på samma gång visa hur man kan göra be
räkningar v,id nyinköp eller utlåning av maskiner, har en räntabihtetsberäkning 
principiellt behandlats. Därvid måste poängteras, att det endast rör sig om en kal
kylatarisk berärkning och ej om finans- eller balansfrågor. 

Slutligen må framhållas, att denna redogörelse endast skall betraktas som ett 
första försök till en allmän lösning av bergsprängningsproblemen och att såväl sif
fermaterial som värden ur nomogram och kostnadsberäkningar från fall till fall 
måste tagas med en viss reservation, emedan särskilt kostnadsberäkningarna avse 
endast rationaliserade arbetsförhållanden. 

FRAENKEL, KARL-HEINZ och LINDBLAD, RuNo 

ARBETSSTUDIER FÖR FUNKTIONELL ACKORDSSÄ TTNING 

Stocklholm 1945. 54 s. Kr 3: 25. Affärsekonomis skriftser,ie nr 12 

Ändamålet med en arbetsstudie bör icke endast vara att fastställa arbetsmetod 
och arbetstid för just det arbete, det för tillfället är fråga om. Man bör i stället 
sträva efter att skaffa fram resuLtat, som, sammanställda med resultat från andra 
studier över samma slags arbete, kunna bearbetas till tabeller, 'kurvor eller formler 
över arbetstiden. Ett dylirkt material ger fördelen att man, så länge arbetsmeto
derna äro oförändrade, inte på nytt behöver göra studi·er för ackordssättningen 
varje gång arbetet återkommer. Vidare kan man göra en noggrannare förplanering 
av arbetet och förkalkyl över arbetskostnaderna än som annars är möjligt. Till
lämpningen av denna s. k funktionella metod innebär också att aPbetsstudieavdel
ningens eget arbete avsevärt effektiviseras, och att arbetsstudierna bli ekonomiskt 
väl motiverade även vid företag med blandad tillverkning. 

Industriens m:än, och särskilt då arbetsstudieingenjörerna, ha alltså all anledning 
att göra sig förtrogna n1ed den funktionella metoden, och härvidlag utgör ifråga
varande skrift en första handledning. Den redogör för ihur man i stora drag går 
t'ill väga vid planering, upptagning och bearbetning vid studier, som syfta till att 
skaffa fram material för kommande arbeten. Av särskilt intresse äro de praktiska 
exemplen på det funktionella materialets framställning, vilka upptaga huvudparten 
av innehållet. Icke mindre än I4 dylika typfall skildras, varav tre berörande ver.l<
stadsindustrien, ett vardera den elektromekaniska-, glas- och träindustrien, två tex
tilindustrien ooh sex väg- och vattenbyggnadsfacket Exemplen ha illustrerats med 
tillämpliga kurvor, nomogram och form'ler. 
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BERGVALL, LENNART oc1h DAHLBERG, ERIK 

BYGGSTANDARDISERINGENS MODULUTREDNING 

Stockholm I946. 89 s. Kr ro:-. Utg;iven av Sveriges Industriförbund 

Under sitt arbete med en allmän standardisering på byggna>dsområdet fann Bygg
standai"diseringen det nödvändigt att, innan de tal j standardiseringen fördes VJidare, 
söka fastställa en del allmänna regler för anslutningsrrnåtten hos de material och 
byggnadsdelar, som ingår i den fasta stommen, ,i installationer och i f,ast inredning. 
I detta syfte starta:des en modulutredning, som omfattat måttstudier beträffande de 
flesta i byggnader förekommande material och byg.gnadsdelar. OEka modulistnrlekar 
har översiktligt prövats, varefter man meTa ingående studerat konsekvenserna av 
en användning av den lämpligaste modulen, IOO mm modulen. 

Den genomföDda utredningen har visat, att det för närvarande saknas överens
s,tämmelse mellan olika byggnadsmaterial i fråga om måtten och att detta med
för ett stort slöseri med material och mycket onödigt arbete på arbetsplatsen. Ut
redningen har vidare v]sat, att användning av ett modulsystem är en framkomlig 
och lämplig åtgärd för att bringa Teda i nuvarande måtbkaos. Sådana måttregler 
skulle medföra betydande besparingsmöjligheter såväl vid nuvarande, i stor ut
sträckning hantverksmässiga byggnwdsmetoder, som även givetvis vid framtida, 
eventuellt mera industriella byggnadsmetoder. Beträffande modulmåttets storlek har 
utredningen glivit till resultat, att en användning av decimetermåttet som modulmått 
torde ge minsta omställningskostnader för de flesta byggnadsmaterialen. Decime
termodulen ha'r även visat sig vara lämplig med hänsyn till planlösning och fasad
utformning och den är lätt att ·inordna ,i våra byggnadsbestämmelser. Den ger 
dessutom i ett land, där metersystemet användes, bekväma mått och må:ttJkedjor. 
Decimetermodulen stämmer med den franska modulen, och den skilj!er sig ytterst 
obetydEgt från den ·an1erikanska tummodulen. Försiag har viss·erligen framförts 
dels att även i Sverige tillämpa tummodulen, dels att försöka skapa !ett nytt ge
mensamt måttsystem för meter- och tumländema. Det förra förslaget sk"lllle med
föra en åtei"gång till alla tumsystemets olägenheter, det senare förslaget fordrcvr 
åtgärder av en sådan omfattning, a:tt de ej kunnat tagas upp i denna utredning. 

Modulutredningen föreslår, att alla byggnader normalt måttsättes så, att väggar, 
bjälklag, öppningar i väggar och bjälklag, !inredningsdelar, anslutningspunikter för 
rorinstallationer m. m. sammanfaller med ett tänkt rutnät med roo mm rutstorlek 
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l.agt över plan resp. fasader och sektioner. Rutnätet benämnes modulnät och rut
storleken modul. 

Detaljstudierna redovisas ingående i arbetet och här nedan följer några av de 
resultat som framkommit. 

Nuvarande format för tegel, lättbetong och betonghålsten kan i allmänhet icke 
inordnas i ett allmänt enhetligt måttsystem. Modu1utredningen föreslår därför 
några nya format, för tegel t. ex. en helsten på 257 x 123 x 85 mm. Med dessa 
föreslagna format har arbetsstudier utför·ts och dessa ger vid handen att betydande 
rationahseringsvinster skulle kunna erhållas vid övergång till modulformat 

Beträffande kermniska plattor föreslås, att man bibehåller formatet cirka 
150 x 150 mm men dessutom använder ett begränsat antal hjälpplattor, varigenom 
de nuvarande plattorna med endast mindre justeringar kan inordnas i det före
slagna modulsystemet. Även andra golvmaterial i form av plattor, stavar, bräder, 
mattor dc. bör koona passas :in i systemet. 

Nuvaran!de standardformat för träprodukter, även plywood, träfiberplattor etc. 
lämpar sig väl för ett roo mm moduls)"stem, men man måste ta hänsyn till att trä
virke har mycket varierande mått vid olika behandlings- och klimattillstå:nd. Detta 
gäller även för fabrilkstillverkade snickerier och inventarier såsom fönster, dörrar, 
skåp, luckor, lådor, hyllor m. m. På grund av måtroleranser uppkomna sprtingor 
mellan de olika elementen täckas med liste1· enligt lämpligt system. 

Rör- och installationsarbeten. Att genomföra :ett modulsystem på installations
området fordrar synnerligen omfattande studier. De som modulutredningen ge
nomfört på detta område måste betraktas som tämiigen preliminära. Man kan 
emellertid redan på grund av dessa fastställa, att al1t material till normala installa
tioner bör kunna levereras i färdigt tillkapade standarddelar, klara för enbart hop
montering på platsen. 

Toleranser. En av de viktigaste frågorna vid utformning av ett förslag till en
hetLiga måttregler är frågan om måttoleranser. Grundregler för toleranserna måste 
vara, att felen för de olrka delarna ·icke får addera sig till varandra utan skall tagas 
upp i skarvarna mellan de olika delarna. För byggnadselement lägges toleranserna 
helt på minussidan, för rumsmått, väggöppningsmått o. d. alltid helt på plussidan. 

HoLMQVIsT, N ILs 

FöRSLAG TILL MÅTTREGLER FöR SAMT TYPBEGRÄNSNING 
A V VISSA KONSTRUKTIONSELEMENT I JORDBRUKETs 
EKONOMIBYGGNADER 

Lund 1947. 33 s. Statens For,skningskommitte för Lantmannabyggnader, meddelande nr 12 

Då utvecklingen på byggn<JJdsområdet alltmer synes gå i rrktning mot fa:briks
t.illverkning av material och detaljer, måste även för lantbrukets byggnader det 
hantverksmässiga förfaringssättet så småningom övergivas. För att en fabrikstilL 
verkning av hithörande ·produkter skall kunna ske med framgång, måste emellertid 
en standardisering åstadkommas, så att serietillverkning möjliggöres. Denna stan-
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dardisering får icke medföra, att husen bli standardiserade ifråga om sin planering, 
utan endast att vissa byggelement standardiseras på ett sådant sätt, att byggnader 
av vilka slag och t}'lper som helst skola kunna uppföras. För att åstadkomma denna 
anpassningsbarhet måste utgångspunkten vara ett grundmått eller en modul. I sam
arbete med Byg,gstandardiseringen inom Sveriges Standardiseringskammission, som 
tidigare funnit måttet ro cm vara lämpligt som modul, har Statens Forsknings
lmmmitte för Lantmannabyggnader företagit en liknande utredning för lantbrukets 
del. Denna utredning har givit vid handen, dels att detta mått, ro cm, som regel är 
ett lämpligt modulmått För vissa mått har emellertid en något större modul, näm
ligen 3 eller 6 gånger större, visat sig mera ändamålsenlig, då även dessa mått med
giva en tillräckligt stor rörelsefrihet beträffande planeringen. Ifråga om mera 
komplicerade bärande konstruktioner, såsom takstolar, har föreslagits en ytterli
gare utgallring av mått, så att för byggnader av den hittills gängse höghustypen 
endast 6 olika kombinationer av bredd och höjd har föreslagits som standard iör 
skulltakstolar och lika många som standard för logtakstolar. 

I meddelandet anvisas slutligen olika möjligheter a:tt kombinera olika modulmått
satta konstruktionselement till de vanligaste typerna av lantmannabyggnaJder, varvid 
hänsyn även tagits till de ekonomisJka förhållanden, som kunna och måste ihåcgkom
mas i hithörande fråcgor. 

ÖsTERBERG, DAviD och HEIMBURGER, GuNNAR 

MODULMURNING MED LÄTTBETONG 

Stockholm 1947. 22 s. Kr 2:-

I publikationen redogöres dels för de under:sökningar av murning med lättbetong, 
som utfördes år 1945 i samband med Byggstancla11diseringens moclulutredning, dels 
för en undersökning av storleken på sättningarna i murverk av lättbetong. 

För att utröna vilka förändringar ett genomförande av modulsystemet skulle 
medföra ifråga om murningsa11betets ubförancle gjordes med hjälp av arbetsstu
dier omfattande unde11sökningar på ett tjugotal arbetsplatser, fördelade på nlika 
orter inom landet. Murningsarbetets procentuella uppdelning på olika arbe.tsopera
tinner visas i en tabell. Likaså har olika murningsmetoder sammanställts i en tabell, 
som visar tidåtgången för skilda 'tillvägagångssätt vid murning. Även transportema 
på byggnadsplatsen av lättbetong har undersökts och framställts i ett dia,gram. Sint
Iigen ges några allmänna råd för utförande av dylika a11beten. 

Ett annat avsnitt av publikationen redogör för jämförande pmvmurningar av 
sinsemellan lika väggpartier, som uppföreles :enligt ol~ka mumingssystem, dels med 
icke moduliserade blockformat och :dels med två olika storlekar på moduliserade 
blookformat. De viktigaste arbetsoperationerna har bearbetats matematiskt med 
hänsyn till vissa inverkande faktorer. Genom jämförelse med de tiJdigare utförda 
fältundersökningarna har fastställts, att ett genomförande av modulsystemet skulle 
:i11nebära en arbetsbes-par.ing på 25 a 30 %, såvida inga nya fördröjande faktorer 
skulle uppstå. 
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sättningsundersökningarna har ntförbs dels på en byggnad under uppförande, 
dels laboratoriemässigt. De förra undersökningarna visar, att sättningen uppgår till 
högst 3 mm per våning eller I mm per höjdmeter. Rörelse hos murverket kunde 
iakttagas 'intill 2 a 3 månader efter murningens utförande. v.äderleksförhållandena 
medan proven pågiok var i stort sett ganska ogynnsamma. 

De laboratoriemäsSiiga unde1.1sökningarna, som utfördes så, att lasten påfördes i 
ungefär samma takt som vid kontiooerligt byggna:dsarbete, visade en sättning för 
bottenvåningen av 1,7 mm och totalt för 9 m höjd 4,3 mm. De elastiska deforma
tionerna undergår ej någon nämnvä1.1d förändring under brukets hårdnande. Elasti
citetsmodulen hos murverket uppgick till I4.500--I5.200 kg/cm2 vid kalbnurbruk 
och till 17.100-I8.Ioo kg/cm2 Vlid kalkputsbru!k, varvi:d räknats med 4,5 % av 
höjden som liggfogar. Tryckhållfastheten uppgick efter 40 dygn till 30--54 kg/cm2, 

beroende på olika fogbruk och olika volymvikt hos blocken. Värmeutvidgnings
koefficienten varierade mellan 6,4· ro-6 och 9,1. ro---6. 
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MODULMURNING MED TEGEL 

Stockholm I947- I6 s. Kr I : ~ 

Publikationen redogör för arbets,studier på murning av I }j stens väg,gpartier vid 
ohka utföranden. 4 sinsemellan lika väggar uppmurades inomhus, varvid till den 
första användes vanliga 3" x Id' tegelstenar, till den andra samma stenformat men 
kompletterat med fändiga %-stenar, till den tredje modulsten 12,7 x 25,3 x 8,5 cm 
och till den fjärde samma stenformat men med vägg~en måttsatt i udda modulmätt 

UaJJdersökninga:rna visar, att ett genomförande av det föreslagna modulsystemet 
skulle medföra en arbetsbesparing på ca ro %, vilket motsvarar det mindre antal 
stenar som erfordras vid modu1muming. Någon nämnvärd besparing på grund av 
att huggningen bortfaller uppstår ej, då denna motväges av nackdelen med två 
olika format. Bmksåtgången blir betydligt mindre och fogarna jämnare, varför 
murverkets kvalitet blir bättre. 

Publikationen visar även principerna för modulrnnming med tegel, hur förband 
lägges, hur hörn och pelare utformas och hur förband till mellanväggar utföres. 

ÖsTERBERG, DAVID 

MODULMURNING MED BETONGHÅLSTEN 

Stockholm I947- 12 s. Kr I:-

För fastställande av det ur arbetssynpunkt lämpligaste modulformatet på be
tonghålsten uppfördes 5 st sinsemellan lika delar av en källarvägg. Provvägg nr I 

murades av det nu vanli,ga blockformatet 30 x I6,5 cm, nr 2 av modulforrna'tet 
29 x 19,2 om, nr 3 av modulformatet 39 x I9,2 cm, nr 4 av modulformatet 39 x 9,2 
cm och nr 5 av s. k. parallellmodulblock 39,4 x 19,6 cm. Samtliga modulformat får 
inkL hgg- resp. stötfogar mått i hela dm. Dessutom uppfördes en del av en vå
ningsvägg av samma block som i nr 2. 

Undersökningarna gav vid handen att modulformaten av typ 2 och 3 var de 
lämpligaste, varvid pas,sblock av I9,2 cm längd även borde tillhandahållas. Genom 
att tillkapningen av block vid modulmurning bortfaller, l~:mnde man räkna med en 
arbetsbesparing av ca 20 %. Fogtjockleken uppmättes även i de olika fallen, var
vid erhölls en tjocklek på liggfogen av 5 a 7 mm och på stötfogen av 8 a I2 mm. 
Parallellmodulblocken, vilka muras enligt en särskild metod med galler, som för
delar bruket i str.ängar, parallella med ytterväggen, visade betydligt mindre och 
dessutom på grund av gallret konstant fogtjocklek 

I publikationen visas även olika förslag till murning över och under fönster
och dörröppningar, murningsförband o. d. 



l{ostnader 

D1CKSON, HARALD 

BYGGNADSKOSTNADER OCH BYGGNADsMATERIALMARK

NADER STUDIER RÖRANDE UTVECKLINGEN I SVERIGE 

Stookholm 1946. So s. Kr 3: -. Statens kommitte för byggnadsforskning, meddelande nr 4 

Byggnadskostnadernas utveckling. Under årens lopp ha en mängd ol1ika byggnads
kostnadsindices blivit beräknade. Alla lida de naturligt nog av ofullkomligheter, 
men alla g,iva också, om man klargör deras innebörd för sig, mer eller mindre vär
defulla bidrag till en helhetsbild av utveddingen. Figuren visar resultatet av ett 
försök att konstruera en sammanhängande indexserie för byggnadskostnadernas ut
veckling i Stockho1m 1890--1944, som på uppdrag gjorts av författaren. Indexen 
innehåller tre serier: en löneindex, en materialprisindex och - som en samman
fa:ttning därav - en generalindex. Om dessa tre serier jämföras med levnads
kostn3!dsindex och par6prisindex, visar det sig att by,ggnaJdskostnaderna i stort 
sett ha stigit avsevärt kraftigare än både levnadskostnaderna och partiprisernas 
genomsnitt. Detta bemr främst på den kraftiga reallöneökningen (en index för 
löneindextalen dividerade med levnadskostnaderna visar 8o % ökning från 1913 till 
1938). Materialprisindex har i stort sett stigit lika mycket som levnadskostnads
index och mer än partiprisindex. 

Vid bedömandet av byggnadskostnadsindexens relativt stora stegring måste man 
taga hänsyn till att indexen är beräknad som om inga tekniska framsteg hade ägt 
rum, och att den därigenom ställer byggnadsindustrin i en alltför ofördelaktig 
dager. 

Prisbildningen för vissa byggnadsmaterial. Denna avdelning omfattar större de
len av arbetet och avser främst murtegel, kalk, cement och träfiberplattor, men 
vissa uppgifter lämnas även beträffande marknaderna för byggnadsvirke, balkar, 
armeringsjärn och lättbetong. Utvecklingen av de ifrågavarande materialens för
brukningskvantiteter och pr~ser jämföras för åren 1913, 1926, 1938 och 1943, och 
man kan konstatera - såsom man även kan vänta sig - att i stort sett gäller den 
negeln, att ju mindre priserna ha stigit, dess mer har förbrukningen stigit. Som 
exempel niimnes, att cementen är den enda av varorna, som i förhållande till 
partiprisindex visar prisfall från 1913 till 1938, och att det också är beträffande 
cement, som förbrulmingen steg mest mellan dessa år (bortsett från material som 
icke existerade i Sverige så tidigt som 1913). I samrna ka!pitel påpekas, att icke 
blott förbrukningen påverkas av prisutvecklingen utan att också pnisutvecklingen 
påverkas av förbrukningen, och med ett teoretiskt exempel visas, att det på grund 
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av stordriftens fördelar kan löna sig för ett företag att sänka priset, då efterfrågan 
vaxer. 

Vidare lämnas i arbetet bl. a. uppgifter om produktionskostnaderna och deras 
fördelning på olika kostnadsgrupper och om de oliika industriernas grad av me
kanisering vid olika tiodpunkter. SårSikilt påfallande är arbetskostnadernas kraftiga 
minskning inom cementindustrin. Enligt en uppskattning skulle arbetskostnaderna 
per ton cement ha sjunkit från kr S: so år r928 till kr 2: 2S år I938. 

Om man behandlar distributionens organisation och kostnader, i vilka avseenden 
stora olikheter fördigga mellan de studerade branscherna, förefaller det i stort sett 
som om den centralisering och de't salmarbete som förekommit, sil.mlle ha varit 
till fördel icke blott för företagen själva utan även för konsumenterna. Fri kon
kurrens visar sig nämligen ofta konservera planlöshet och dålig ekonomi för mark
naden i stort. Men å andra sidan kan samarbete befordra framstegsfientlig byrå
luatism och monopolistisk uppskörtning av allmänheten. Häri ligger ett dilemma, 
för vilket någon allmängiltig lösning väl knappast kan ges. 

DANIELssoN, HrLMER J ooh JAcoBssoN, MEJSE 

BYGGNADSSÄTT OCH BYGGNADSKOSTNADER I STOCKHOLM 
1883-1939 

Stockholm 1948. 74 s. Kr 5: -. Statens kommitte för bygg.nadsf.orskning, meddelande nr II 

Större delen av Stookholms nuvarande bebyggelse har tillkommit efter år r883. 
Då den stora inflyttningen på r88o-talet började, uppgick stadens befolkning till 
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knappt 170.000 invånare. År 1939 bodde sSo.ooo människor enbart i det admi
nistrativa Stockholm. Stadens invånarantal hade sålunda mer än tredubblats på 
sexbio år. 

I början av 188o-talet uppfördes bostadshusen i slutna kvarter med kringbyggda 
gårdar, och de kännetecknades av en smal och ofta enkel byggnC~Jdsstomme, anpassad 
efter den tidens föga komplicerade lägenhetsplanering, där inredning och teknisk 
utrustning i modern mening var ytterst torftig. 

Under följande decennier blev byggnadskroppen mer oregelbunden. Betongen 
fick större och större betydelse, och användandet av järnbalkar i den bärande 
konstruktiunen tillät mer frihet i plandispositionen. Samtidigt tillkom flera viktiga 
inredningsdetaljer. Sålunda ingick småningom WC alLmänt i standardutrustningen 
för ett ordinärt bostadshus, och centralvärmeanläggningarna började konkurrera 
ut forna tiders kakelugnar. 

På 1920-talet hade utvecklingen nått därhän, att bostadshus även med smålägen
heter försågs med centralvärme och WC samt ofta badrum. Ett större medvetande 
om vikten av att underlätta hushållsarbetet hade också väckts, och köksinredniillgarna 
hade därför moderniserats 1i olika avseenden. 

Man fortsatte på denna linje under hela 1930-talet, då den tilltagande br:isten 
på hemhjälp skapc:de allt större behov av arbetsbesparande hushållsinredningaL 
Likaså växte kravet på de sanitära installationerna därhän att badrum och WC 
allmänt ingick även i smålägenheternas inredning. I och med att bebyggelsen växte 
ut i stadens ytterområden övergick man till smalhus, punkthus och lamellhus och 
övergav sålunda den traditionella kvartersbi1dningen. 

I byggmdstekniskt hänseend~ har utvecklingen mellan år 1883 och år 1939 må
hända främst präglats av den mängd nya byggnadsmaterial, som under denna tid 
kommit i marknaden. På 188o-talet var by~gnadstekniken i vad som gällde bostads
produktionen främst beroende av de .bägge materialen tegel och trä. Ovan nämn
des några ord om vilken betydelse de nya materialen järn och betong kom att få 
beträffande byggna'dsstommens utformning. De kan kompletteras med det lätta 
sågspånsteglet och läUbetongen, vilka i slutet av 1930-talet helt hade konkurrerat 
ut det tunga teglet. Under 1930-talet ersattes träbjälklaget definitivt med det i 
fråga om ljudisolerings- och brandskyddsförmåga betydligt överlägsna betong
bjälklaget. De nya byggnadsmaterialen har i många fall haft en större hållfasthet 
än de gamla. Denna omständighet har i samverkan med nya, säkrare beräknings
metoder resulterat 'i att en byggnads vikt, mätt i ton per m3 byggnadsvolym, kunnat 
sänkas med 40 %. 

En mängd nya beklädnadsmaterial hade också framkommit, av vilka här blott 
skall nämnas kakel och marmor, linoleum och parkett samt beträffande köbinred
ningar den rostfria plåten. 

Byggnadskostmden för ett ordinärt bostadshus var i mitten på 188o-talet 8o 
kr. per m2 uthyrbar yta. Den steg långsamt fram till det första världskriget och 
v1ar år 1913 uppe i 100 ,kronor per m2 • Inflationen under och ef'ter kriget drev 
upp kostnaderna även på byggnadsområdet, och 'Elit bosta:dshus av år 1926 kostade 
i uppförande 250 kr. per m2 • År 1939 ha:de byggnadskostnaden stigit till närmare 
290 kr per m2 • Under de studerade sextio åren har den sålunda stigit till den 
3,6-faldiga. Denna utveckling har orsakats av följande omständigheter: 
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Vid analys av byggnadslmstnademas sammansättning har det visat sig att det 
främst är lönerna åt byggnadsarbetarna, som orsakat den kraftiga stegringen. Löne
kostnaderna har nämligen stigit så mycket i förhållande till övriga produktionsfak
torer inom byggnadsbranschen, att de kontinuerligt utgjort en allt större del av den 
totala byggnadskostnaden, ehuru byggnadsarbetarnas andel i det totala arbetet 
minskats genom att en del arbetsoperationer överflyttats till fabrik, och genom att 
de nytillkomna mateDialen krävt mindre arbete. 

Den ändrade standard, som under den studerade hdsperioden lmnstaterats, har 
till övervägande del ~nneburit en standardhöjning, vilken helt naturligt medfört 
stegrade kostnader. Sålunda finner man att av 1939 års byggnadskostnader ungefär 
hälften betingas av standardhöjningar som genomförts sedan I88o-talet. Att år 1939 
uppföra ett fullt modernt hus kostar praktiskt taget lika mycket som det skulle 
kosta att med de år 1939 gällande priserna bygga ett hus med 1883 års standard 
efter då gängse metoder. 

STOCKHOLMS STADS BYGGNADSNÄMNDS SMALHUs
UTREDNING 

Stockholm 1947. 472 s. Kr 6: -. stadskollegiets utlåtande och memorial, bihang 1947 nr 6 

År 1943 beslöt Stockholms stads byggnadsnämnd att låta utföra en utredning 
för a-tt belysa frågor i samband med fristående smalhusbebyggelse på Stockholms 
stads ytterområden. Utredningen omfattar undersökningar av med små bostads
lägenheter inredda lamellhus med bredden 9-1 I m och höjden 3-4 våningar 
utan hiss och har i stort S'e'tt uppdelats i tre delar: Inventering av litteratur ooh 
planlösningar, planstudium och stadsplaneteknisk undersökning, teknisk-ekono
misk utredning. 
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Fördelning av byggnadskostna
derna på färdiga enheter för en 
lägenhet om två non och kök 
med lägenhetsytan 45 kvm. Lä
genheten tänkes ingå i ett smal
hus om tre h~tsblock och med 
tre våningar samt n<mshöjden 
2,70 m. 

Undersökningarna redovisas detalj;erat. De erhållna resrultaten äro så v~tt moJ
ligt grundaJde på rent objektiva underlag, men vid resulta'tens praktiska tillämpning 
kan givetvis flera olika åsikter komma till uttryck. Här nedan återges i störsita 
korthet den tolkning av resultaten, som smalhusutredningen anfört 

Husbredden på under 1937-I942 utförda smalhus har i medeltal varit 8,9 m. 
Smalhusutredningen har för att studera husbreddens inverkan varierat denna mellan 
8 och 12 m och använt planlösningar med nio olika bostadstyper, från enkelrum 
med kokvrå till tre rum och kök med matplats i köket. 

Samtliga gjoDda undersökningar ha visat, att husbredd~n med fördel kan ökas 
utöver nu gängse mått under förutsältining att lägenhetsytan samtidigt öka·s något, 
varigenom goda planlösningar med ljusa badrum bliva möjliga även vid större 
husbredder. Kostnadsökningen på grund av den ökade ytan kompenseras i huvud
sak av besparingen genom breddölmingen. Ett lämpligt normalt gränsvärde för 
husbredden är I I m, dDck synes den maximala bredden böra kunna jämkas i sådana 
fall, där planlösningen icke försämras därigenom. 

Huslängden är rberoende av stadsplanen och smalhusutredningen rekommende
rar, att man vid stadsplanering ägnar större uppmärksamhet åt huslängden än vad 
som nu är fallet, särskilt vid kortare huslängder, enär bostadstyperna inom vissa 
gränser bestämmas av byggnadens Iängdmå:tt. Smalhus med längder mellan 33,5 
och 37,5 m böra om möjligt undvikas vid bebyggelse med endast två lägenheter per 
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trapplan och husbredd I I m. Mycket korta smalhus 'äro oekonomiska, och antalet 
husblock bör därför vara minst tre. 

Rumshöjdens betydelse för byggnads- och hyreskostnaderna har undersökts och 
klarlagts för smalhus med rumshöjden 2,50, 2,60 och 2,70 m. Smalhusutredningen 
framhåller att rumshöjden skulle kunna minskas från den nu vanliga höjden 2,60 till 
2,50, om lägenhetsytan samtidigt ökas, så att rumsvolymen blir oförändrad eller 
större än förut. Denna ,förbättring av rymligheten erhålles utan nämnvärda extra 
kostnader. 

Hushöjden väljes lämpligen i dessa smalhus till tre våningar. I viss utsträckning 
bör dock fyravåningsbebyggelse medgivas, där sådan kan motiveras av terrängför
hållandena. Olägenheterna med det hisslösa fyravåningshuset böra vägas mot för
delarna av minskad hyra eller förbättrad bostadsstandard med avseende på rym
lighet eller rumsarrtaL 

Antal lägenhe:ter per trapplmL har i den hittillsvamnde smalhusbebyggelsen till 
övervägande del varit två. Utredningen har undersökt möjligheterna till goda plan
lösningar med tre och fyra lägenheter per trapplan. Den bosta,dstyp som för när
varande bör befrämjas förutom fmniljebosnäderna är främst enkelrum med eller 
utan kokvrå. Vid smalhus är de~ ekonomiskit att förlägga dessa som en enkds1idig 
tredje lägenhet vid ett trapplan, eventuellt kombinerade med de omgivande lägen
heterna såsom uthyrningsrum. Ur social synpunkt synes det dessutom lämpligare 
att låta dessa lägenheter ingå i hus, där andra bostadstyper dominera, än att kon
centrera dem till byggnader för enbart smålägenheter. Såsom enkelsi:dig lägenhet 
bör man även kunna acceptera den minsta typen av familjebostad, 2 rum och kök 
med matplats, under förutsäHning aJtt fas~aden är orienterad mot sydligt väder
streck. Större bostadstyper böra icke tillåtas såsom enkelsicliga lägenheter. 

Trapphus med svängda trapplopp ställa sig i ekonomiskt avseende något för
delaktigare än trapphus med raka lopp. Den SltÖrre framkomlighe1ten vid den senare 
tnapptypen gör dock, att denna typ måste föredragas. Övergång till större husbred
der befrämjar tillkomsten av raka trapphus, enär dessa ansluta sig bättre till den 
bärande hjäl'bmurens placering vid de bredare husen. 

Frågan om ljust eller m:örkt badrum bör icke avgöras generellt utan bedömas 
från fall till fall. Ett ensidi~gt fasthåUande vid kravet att badrum skola ha fönster 
kan medföra, att dispositionen av virkhg~are utrymmen blir otillfredsställande. Man 
bör därför ha möjlighet atlt välja den badrumsplacering som giver den ur alla syn
punkter bäst disponerade planen med beaktande j'ämväl av ventilationskravet och 
av ekonomiska synpunkter. 

Hittills brukliga regler för bedömning av byggnadskostnader äro otillfredsstäl
lande såtillvida som de underskatta de fasta kos1tnadernas inflytande. Vid bedöm
ning av byggna:dskostnader bör skälig hänsyn vagas till inverkan av bostadstyp, 
lägenlletsstorlek odh husdimension. Ej heller de gängse reglerna för hyressättning 
äro riktigt tillfredsställande, enär de icke tag;a rtillräoklig hänsyn till resp. lägenhe
t'ers självkostnadrer. Härigenom har relahonen mellan hyreskostnaderna för stora 
och små lägenheter förskjutits till nackdel för de större lägenheterna. 
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GIERTZ, LARS MAGNUS 

ANALYS A V HYRESKOSTNADEN 

Stockholm I947· 2I s. Kr 3: -. HSB :s byg1gnadstekniska utredningar nr 3 

Undersökningen innebär en analys av produktionskostnaden för bostäder av van
lig HSB-typ. Kostnaderna är sammanställda ur lmnsumentsynpunkt. S~dana kost
nader, som direkt är beroende av lägenhetens byggnadskostnader, uppvärmning 
och underhåll, har kunnat fördelas något så när entydigt. De uppgår till ca 73 av 
totalhyran. Resten utgöres av andelar i gemensamma kostnader. Dessa är tomt, 
trappa, soptransport, kall- och varmvatten, del i källare och vind, förvaltning samt 
tillägg för ytterhörn. Hur de ~gemensamma kostnaderna lämpligen bör fördelas på 
de olika lägenheterna har varit föremål för diskussion. I utredningen föreslås an
talet sovplatser per lägenhet som fördelningsgrund. För tomtkostnaderna kan 
denna fördelningsgrund icke användas så länge stadsplanebestämmelserna låser fast 
byggnadernas våningsyta. Det påvisas i utredningen att om man ti stället upprättade 
stadsplanebestämmelser ;på sådant sältt att arrtalet sovplatser för ett visst bostads
område fastständes utan att binda byggnadernas våningsyta så sl"Ulle följden för
modEgen bli, att lägenheterna gjordes ryml1gare än nu. Det visar sig nämligen att 
kostnaden för att öka rumsstorleken några kvadratmeter inte går upp till mer än 
omkring kr 9: - per kvadratmeter i hyra, om man bortser från tomtkostnaden. 
Vidare kan på basis av utredningsmaterialet påvisas, att planlösningar med 3 lägen
heter i varje trapplan på grund av trappkostna;dernas betydande storlek medger 
lägre hyra samt att mindre husdjup än I I m medför högre hyreskostnader. 
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FRAENKEL, KARL-HEINZ och ANDERsoN, Bo 

BYGGNADSINDUSTRINS SJÄLVKOSTNADSPROBLEM 

Stockholm 1947. 88 s. Kr S: -. Affärsekonomis skri-ftserie nr I7 

I föreliggande skrift har ett försök gjorts att systematiskt behandla de större 
redovisningsproblemen inom byggnadsindustrin. 

Efter en inledning om de principiella frågorna och en kort sammanfattning över 
liknande arbeten inom andra industrigrenar behandlas teoretiska frågor beträffande 
för- och efterkalkyler samt enhetspriser m. m., varvid byggmds·industrins sär
skilda svårigheter framhållas. 

Med utgångspunkt från de inom den mekaniska industrin använda principerna 
för självkostnadsberäkning och terminologi undersökes därefter, i vilken utsträck
ning dessa knlnna transponeras till by.ggnadsindustrin. Därvid framgår, att vissa 
modifikationer måste göras och dessa exemplifieras i anslutning till olika element i 
kostnadsberä:kningen: självkostnads- och offertkalkyl, kostmdsslag, kostnadsställe, 
lmstnadsbärare och arbetsart · 

I ett särskilt avsnitt diskuteras ingående det inom de flesta industrier tillämpade 
schemat över självkostnadens beståndsdelar. Varje kostnadselement analyseras dels 
beträffande Likheten med övriga industrier och dels beträffande de avvikelser, som 
måste göras med hänsyn tagen till de speciella förhållandena inom inomhus- och 
utomhusindustrier och därav förorsakade organisatoriska särdrag. 

Inom byggnadsirrdustrin har hittills icke funnits någon motsvarighet till det sam
arbete, som 'inom andra industrier resulterat i bl. a. utarbetande av enhetliga kon
toplaner för oli:ka branscher. Den mest kända torde vara "Mekanförbundets Kon
toplan". I kommentarer till denna plan framhålles särskilt, att den är uppställd så, 
att den även bör kunna användas av andra industrier. Möjhgheterna härtill för 
större företag inom byggnadsindustrin ha därför undersökts. Samtrdigt har konsta
terats, att för mindre företag en väsentlig förenkling av såväl kontorplanen som de
taljarbetet vid redovisningen borde genomföras. Däremot har det visat sig, att de 
flesta byggnadsarbeten äro av så:dan omfattning, att de ej böra behandlas som 
en redovisningsenhet De uppdelas då medelst en sidoordnad specialredovisning, i 
viLken kostnaderna kunna uppdelas efter 'enhetliga specialplaner för olika typer 
av byggnadsobjekt; inom dessa olika typer finnes även kostnadskategor-ier av så 
lika karaktär, att de lätt kunna systematiseras och inlemmas i en enhetlig konto
plan. 

För de slutliga kostnadsbärarna måste 'emellertid en principellt olika uppdel
ning ske: antingen efter olika anläggningsdelar eller ocikså efter arbetets art. Ett 
typiskt exempel är i första fallet ett kraftverksbygge, för vilket en kontoplan de
monS'treras. 

I senare fallet kan en husbyggnad tjäna som typfall. Den delen av byggnadsin
dustrins verksamhet framställes av civilingenjör Bertil Näslund, som samtidigt fram
lägger en uppdelning av kostna<derna vid ett husbygge, vilken är användbar i fråga 
om de flesta dylika arbeten. Hänsyn har tagits till att kontorplanen ej bör bli för 
komplicerad och svårbegriplig eller för dyrbar att genomföra. Den får ej heller 
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medföra för mycket skrivarbete för arbetsledningen på byggnadsplatsen, och kost
nadsuppdelningen bör ej vara noggrannare än som i praktiken lämpligen kan ut
föras. 

Åt organisationen av redovisningsarbetet, speciellt ute på resp. byggnadsplatser, 
har ägnats ett särskilt kapitel, och här har diskuterats fördelar och nackdelar med 
en centraliserad eller decentraliser3!d redovisning sa:mt de olika detaljproblem, som 
förel~gga, t. ex. redovisningen av material, arbetstid, arbetslön, maskinkostnader 
m. m. 

I samband därmed konstateras nödvändigheten av att konteringen kontrolleras 
med hjälp av särsk~ld personal. Vidare redogöres för fördelama med ett centrali
serat efterka~kylaribete samt därmed följande organisation, utarbetandet av olika 
eftePkalkylresultat m. m. 

I slutavsnittet visas några pra1diska exempel på hur man med hjälp av en än
damålsenlig kostnadsstatistik kan draga ekonomiska slutsatser beträffande dels olika 
provisoriska hjälpanordningar, och dels för val mellan olika arbetsmetoder. 

Föreliggande arbete gör ej några anspråk på att vara normgivande för bygg
nadsindustrin. Det utgör endast ett försök att undersöka, i vilken omfattning det 
är möjligt att skapa enhetliga rildlinjer för självkostnadsberäJkningar, som äro 
tillämpbara såväl för väg- och vattenbyggnadsarbeten som för husbyggnadsin
dustrin. De exempel, som visas på kontoplaner och redovisningsmetoder, äro alltså 
endast avsedda a:tt illustrera framställningen och visa, hur man praktiskt har löst 
dylika problem, men få ej betraktas som definitiva riktlinjer. Avsikten är att skapa 
ett diskussionsunderlag för sådana frågor och ge en ·impuls till önskvärt samarbete 
inom byggnadsindustrin. 

HJELM, LENNART 

JORDBRUKETs BYGGNADSKOSTNADSINDEX. EN UNDERSÖK

NING öVER BYGGNADSKOSTNADERNAS UTVECKLING VID DET 

SVENSKAJORDBRUKET 

Lund 1946. 126 s. Statens Forskningskommitte för Lantmannabyggnader, meddelande nr 9 

Föreliggande indeX'beräJkning avser att belysa nybyggnadskostnadernas utveckling 
inom jordbruket från och med år 1935. Därvid utgör medeltalet för åren 1935/37 
indexets bas. På grund av arbetets omfattande karaktär har det endast blivit fråga 
om beräkning av årsindex. Detta kan också i stort sett vara tillräckligt, enär någon 
säsongvariation i arbets- och .materialkostnaderna enligt en företagen utredning icke 
föreligger. 

Indexanalysen omfattar dels rena prisvariationer och dels sådana kostnadsför
ändringar som inte direkt ha med byggnadsstandarden att göra. Då byggnadskost
nadernas utveckling inom olika områden av landet icke har varit likartad och då de 
arbets-· och materialkvantiteter, som erfordras för nybyggnad, ofta äro till sin S3!1TI

mansättning och storlek helt annorlunda vid små ·än vid stora egendomar, har 
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indexet uppdelats på olika områden och storleksgrupper. Områ:desindelningen an
knyter i första hand till de naturliga jordbruksområdena. Beträffande indelningen 
i olika storleksgrupper har fastställts följande 4 grupper: 

2~ro ha åker 
IQ--20 , 

20--50 " 

>so " " 
" 

På grundval av uppgifter från Jordbruksräkningen I937 ihar för varje jord
bDuksgrupp konstruerats och upprättats erforderligt byggnadsbestånd. Den stan
dard, som därvrd lagts till grund, är den som rekommenderats av Lantbruksför
bundets Byggnadsförening (LBF) under år 1944. De olika standardbyggnaderna 
ha materialspecificerats och arbetsberäknats var för sig. Därvid har en samman
ställning på följande grupper företagits: 

I. Kostnad för grund, överbyggnad och inredning 
2. Kostnad för installationer 
Indexberäkningens resultat framläJgges dels i form av riksindex och dels i form 

av enski1da gårdsindex. Diagram redovisar kostnadsutvecklingen i generalindexet 
under år I935~I948. 

Vissa skillnader i indexutvecklingen föreligga mellan de olika områdena och 
storleksgrupperna. Vad områdesvariationen beträffar är den i första hand att hän
föra till materialkostnaderna. Den högsta prisstegringen visar sydsvenska höglandet 
och den lägsta föreligger i östra mellansverige. Differenserna mellan områdena 
äro dock icke exceptionellt stora. Mellan de olika storleksgrupperna föreligga också 
vissa skiljaktigheter. Sålunda visar den största storleksklassen en mindre kostnads
stegring under de senaste åren än övriga grupper. Detta sammanhänger främst 
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med att arbetskostnaderna inte stigit så kraftigt i denna storleksgrupp som vid de 
mindre egendomarna. Arbetskostnaderna vid storjordbruken ha nämligen mera 
följt ackordsLöneutvecklingen än vad fallet är vid småjordbruken, där indexet mera 
baseras på timlönekostnaderna, vilka stigit kraftigare 'än ackordssatserna. 

HJELlVI, LENNART 

NYBYGGNADSVERKSAMHETEN INOM JORDBRUKET UNDER 

ÅREN 1943 OCH 1944. 

Malmö 1945. 24 s. Statens Forskningskommitte för Lantmannabyggnader, meddelande nr 4 

HJELM, LENNART 

JORDBRUKETs BYGGNADSKOSTNADSINDEX 1946 SAMT NY

BYGGNADSVERKSAMHETEN INOM JORDBRUKET UNDER ÅREN 

1945 OCH 1946 

Lund 1947. 32 s. Statens Forskningskommitte för Lantmannabyggnader, meddelande nr II 

HJELM, LENNART 

JORDBRUKETs BYGGNADSKOSTNADSINDEX SAMT NYBYGG

NADSVERKSAMHETEN INOM JORDBRUKET UNDER ÅREN 

1947 OCH 1948 

Lund 1948. 33 s. Statens Forskningskommitte för Lantmannabyggnader, meddelande nr 17 

Undersökningarna avse att belysa dels hur många nybyggnader av olika slag, som 
under år 1943-1948 uppförts vid jordbruk med en åkerareal av mer än 2 ha och 
dels hur stora kostnaderna ha varit för denna byggnadsverksamhet. Med nybyggnad 
menas, att byggnaden antingen helt nyuppförts eller att densamma uppförts på 
gammal grund eller gamla murar. Undersökningarna har baserats på årliga 
enqueter företagna hos vissa av ordförandena i hushållningssällskapens socken
kommitteer. De sålunda undersökta kommunerna omfatta 7--8 % av antalet bruk
ningsdelar och något mer än 8 % av åkerarealen. Förhållandena vid dessa under
sökta kommuner har sedan applicerats på det totala antalet brukningsdelar av 
ifrågavarande storleksordning. 

I följande tabell redovisas den totala nybyggnadsve11ksamheten inom jordbruket 
under de undersökta åren. 
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1943 1944 1945 1946 1947 1948 
Ladugårdar ..................... 2.000 2.600 2.276 2.7JO 2.274 2.130 
Häststall ....................... 225 288 641 873 683 726 
Svinhus ........................ 250 188 882 557 471 615 
Vagn- ooh redskapsbodar .......... 475 6oo 757 931 715 651 
Logar och lador .................. 863 I.250 I.362 r.661 I.I28 1.349 
Magasin •• o ••••••• o ••••••••••••• 432 610 365 403 
Gödselstäder ••••••••• o •••••••••• 6oo 700 1.331 1.218 1.057 875 
Urinbrunnar .................... 450 638 707 874 654 354 
Mangårdsbyggnader ............. 2.013 2.163 2.295 3·350 2.294 1 ·797 
Övriga bostadshus ................ 775 888 7II I.756 1.293 1.125 

På grundval av de inkomna uppgifterna om antalet nyuppförda byggnader samt 
föreliggande enhetspriser för olika byggnadsdelar, har en berä!lming utförts rörande 
kostnaderna för nybyggnadsverksamheten. Följande tablå redovisar dessa kost
nader: 

HJELM, LENNART 

1943 
1944 
1945 
1946 
1947 

73 milj. kr 
94 
95 

148 
131 

" 

BYGGNADSKAPITALETS OCH BYGGNADSOMKOSTNADERNAS 

STORLEK VID SVENSKA JORDBRUK 

Malmö I944- 90 s. Statens Forskningskommitte för Lantmannabyggnader, meddelande nr r 

HJELM, LENNART 

UTREDNING RÖRANDE KAPITALVÄRDET SAMT UNDERHÅLLs
OCH A VSKRIVNINGSKOSTNADERNA FÖR JORBRUKETS 
BYGGNADSBESTÅND 

Lund I948. 57 s. Statens Forskningskommitte för La.ntmannabyggnader, meddelande nr I4 

Den förstnämnda undersökningen avser att dels belysa byggnadskostnadernas ut
v.eckling inom svenska jordbruk fram till 1943 och dels att uppställa vissa normtal 
för byggnadsbehov inom olika slag av jordbruk samt därpå grundade enhetspriser 
under varierande förutsättningar. Vidare avses även a:tt belysa de årliga byggnads
omkostnadernas storlek. Så långt som möjligt ha de uppställda resultaten ställts i 
jordbruksekonomisk belysning. 
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Som utgångspunkt för byggnadskostnadsutvecklingen har lagts en av professor 
Nanneson företagen undersökning 1922-1923. Från denna tidpunkt och fraJm till 
!939 ha nybyggnadskostnaderna inom det svenska jordbruket stigit med ca so %. 
Denna stegring sammanhänger främst med dels en höjd pris- och lönenivå och dels 
en standardhöjning. Från krigsutbrottet och fram till 1943 ha byggnadskostnaderna 
stigit med minst 40 %, vilket i huvudsak sammanhänger med den allmänna pris
stegringen. Samnianlagt har således förelegat en uppgång med ca 1 ro % sedan 
1922-1923. 

Vid beräkningen av byggnadskapitalets storlek per ha jordbruksjord har utgåtts 
från förhållandena vid bokföringskontrollerade jordbruk. Enligt undersökningen 
uppgick nybyggnadsvärdet vid bokföringskontrollerade egendomar till i genom
snitt minst 2.000 kr pr ha jordbruksjord 1939 och till minst 3.000 kr pr ha 1943. 
Inom storleksgruppen 2-ro ha är nybyggnadskostnaJden mer än dubbelt så stor pr 
ha som vid egendomar på över so ha. Som något mera generella tal för landets 
samtliga jordbruk har funnits vara 1.800 kr per ha 1939 och 2.6oo kr pr ha 1943. 

De i undersökningen erhållna värdena över byggnadskapitalets storlek vid bok
föringskontrollerade jordbruk ha jämförts med berä,knade saluvärden för ifråga
varande egendomar. Man har då kunnat konstatera, att nybyggnadskostnaderna 
överstiga saluvärdena med i genomsnitt 61 % år 1939 och 90 % år 1943. 

På grundval av en utav 1938 års jordbruksutredning företagen undersökning har 
kunnat visas, att det förhandenvarande byggnadsbeståndet är relativt bristfälligt. 
Fö,r att taga igen de eftersatta reparationerna och nybyggnaderna erfordras, att 
byggnadsarbeten igångsättas för en kostnad av 15-20 % av nybyggnadsvärdet. 
Härutöver erfordras en omfattande rationalisering av byggnadsbeståndet. Med 
1939 års prisläge skulle kostnaderna för nämnda förnyelse- och rationaliserings
arbeten belöpa så.g på närmare 2.000 milj. kr för landet i dess helhet. 

Till följd av brister i underhållet etc: ä:r det förhandenvarande byggnadsbestån~ 
dets nuvärde relativt lågt och uppgick 1939 'till endast 70-80 7o av taxerat jord
bruksvärde och ungefär 6o % av fastigheternas saluvärden. 

Då det gäller att närmare studera byggnadernas driftsekonomiska betydelse, 
måste bokföringsgårdarnas produktionskostnader omgrupperas så att samtliga de 
med byggnaderna sammanhängande kostnaderna redovisas i en post, kallad kapital
kostnader för byggnader. För bokföringsåren 1939-40 och 1942-43 har konsta
terats, att nämnda kostnader 'intaga en central ställning inom jordbrukets samlade 
produktionskostnader i det att de uppgå till inte mindre än 1S,1 resp. 14,9 % av 
desamma. 

I meddelande nr 14 har en mera ingående undersökning över kapitalvärdena samt 
underhålls- och avskrivningskostnaderna för jordbrukets byggnadsbestånd före
tagits i va:d avser grupperna ro-20 och 20-30 ha åker. Undersökningen har ut
förts som en inventering vid de bokför,ingskontrollerade jordbruken i nämnda stor
leksklasser. Vid denna inventering har gjorts uppmätningar av byggnaderna var
jämte uppgifter insamlats rörande nuvarande byggnadsstandard, konstruktion, vo
lym och beskaffenhet. Vidare har särskilt undersökts de nybyggnader och repara
tioner, som utförts under åren 1942-46. På de såJlunda insamlade uppgifterna 
ha kostnadsberäkningar företag,its. 

Vid beräkningen av kaJpitalvärdena har skilts mellan nuvärde och reproduktions-
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värde. Det senare är ett uttryck för vad det kostar att uppföra ifrågavarande bygg
n;vd med det vid värderingstillfället rådande prisläget. N u värdet å en byggnad 
erhålles genom att reducera reproduktionsvärdet med hänsyn till den tekniska vär
deminskningen. Följande tablå redovisar hektarmedeltal i kr per ha för hela bygg
nadsbeståndet vid de undersökta j ordbruksgrupperna. 

Reproduktionsvärde ...... . 
Nuvärde ................ . 

10-20 ha 

3·653 
!.953 

20-30 ha 
3.011 
I.7I2 

Förhållandet mellan de insamlade nybyggnads- och reparationskostnaderna och 
de redovisade reproduktionsvärdena dvs. underhålls- och avskrivningsfa:ktorn, har 
beräknats för två tidsperioder. I genomsnitt har därvid erhållits följande under
hålls- och avskrivningsfaktorer: 

ro-20 ha 
20-30 " 
medeltal 

1942/46 
1,47% 
1,!8 
!,38 

!944/47 
2,03% 
r,67 
1,91 

Med ledning av de funna byggnadsvärdena från de bokföringskontrollerade egen
domarna vid ifrågavarande storleksgrupper har beräknats motsvarande tal för samt
Iiga svenska jordbruk med över 2 ha å!ker. Denna beräkning tager dock endast hän
syn till ekonomibyggnaderna, för vilka följande byggnadsvärden ha erthållits: 

Reproduktionsvärde ......... . 
Nuvärde .................. . 

7.183 milj. kr. 
4-152 

Det är uppenbart, att de sålunda beräknade byggnadsvärdena äro förenade med 
en ganska stor osäkerhet, men de torde dock giva viss orientering rörande hit
hörande förhållanden. 
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INGELSTAM, ERIK och WALDERYD, KARL-ERIK 

STUDIER RöRANDE LÄ VERKAN. MODELLFÖRSÖK A VSEENDE 
OLIKA BEBYGGELSER 

Stockiholm 1947. IJ s. Kr 3: -. statens J<,ommitte för byggnadsforskning, rapport nr 12 

Ehuru icke en första klassens ekonomisk angelägenhet för husbyggnadsfacket, 
äro frågorna om byggnadernas utformning och inbördes placering med hänsyn till 
vindförhållandena värda all uppmärksamhet, helst <Som ofta modem bebyggelse 
förlägges på höjdområcden. Det kan här gälla planeringen av lekplartser och dylikt 
men äV"en hänsynen till v•indens inverkan genom altrnasfärisk påverkan på byggnads
materialet. Genom modellförsök är det möjligt att på ett enkelt sätt nå vissa över
svktliga resultat, och erfarenheter från arbeten med sådan metodik äro här redo
visade. Bland annalt genom avblåsning av stoft från "marken" erhållas kartor över 
zoner med olika v.indstyrka. Resultaten ha kontrollerats genom mätningar på natur
li·ga objekt med hjälp av en transportabel vindhastighetsmätare. Genom ett nytt 
anslag har Statens kommitte för byggnadsforskning gjort det möjligt att upp
taga fortsatta forskningsarbeten med en ny vindtunnel, som för närvarande är un
der konstruktion och som kommer att medge rutinprovningar av projekterade kvar
tersplaner. 

Modellförsök för att vi
sa •vindens inverkan på 
ett kvarter. Avblåsning 
har skett i 45° vinkel 
från höger nedifrån. Zo
nerna motsvara efter sin 
ljttshet olika vindstyrkor 
vid marknivån. Pilarna 
ange storlek och riktning 
av vindhastigheten i vis-

sa pttnk ter. 
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STOCKHOLMS STADSBYGGNADSNÄMNDSSMALHU~ 

UTREDNING 

Se sid. 121 

AHLBERG, CARL-FREDRIK 

BOSTADENS FUNKTIONER OCH UTFORMNING. FöRBERE

DANDE STUDIER SAMT FöRSLAG TILL FORSKNINGSPROGRAM 

Stoc:[<jholm 1945. 67 s. Kr 3: -. State)ls kommitte för byggnadsforskning, mpport nr 9 

Utredningen börjar med en allmän diskU!ssion av de problem, varti'll hänsyn bör 
tas vid bestämmandet av normer för bostadsrummens dimensionering och belys
ning, och är fortsä•ttningsvis i huvudsak begränsad att gälla bostadsvaneundersök
ningar och konstruktiva bosta,dsutredningar, inklusive funktionsstudier. Den teo~ 

retiska grundvalen för sådana studier skisseras och metodikfrågorna diskuteras. 
Arbetets tyngdpunkt ligger på en översikt av svenska utredningar i nämnda ämnen, 
och dessa di!skutems med avseende på värdet för fortsatta forskningar ri större 
sammanhang. En sammanfattning lämnas av de väsentliga ·resultat, som synes ha 
uppnåtts, och program för nödvändiga kompletterande utredningar och forskningar 
skisseras. Därvid anges dels ett fullständigare långtidsprogram, dels ett korttids
program, i vil'ket de för det omedelbara praktiska arbetet mest angelägna arbets
uppgifterna sammanfattas. Skriften innehåller en litteraturförteckning med korta 
notiser om de anförda verkens 1innehåll. 

BERGSTRÖM, GRETA; BoALT, CARIN och LiNDEGREN, STEN 

KOST OCH KöK 

Stockholm 1947. 56 s. Kr 4: 75. Hemmens Forskningcsinstitut, meddelande nr 3 

Vid Hemmens forskningsinstitut pågår undersökningar av bostadens inredning 
och utrustning för olika hemarbeten. Därvid spelar studierna av kökets inredning 
en framträdande roll. I skriften Kost och kök redovisas dels de metoder för stu
dier av köksinredning för olika ty;per av hushåll som utarbetats vid institutet, dels 
resultat av studier 1av köksinredning för lägerrheter i hyreshus. 

För planering av ur arbetssynpunkt lämpliga kök för olika hushållstyper måste 
man känna till bl. a. matlagningsvanor, livsmedelförrådets sammansättning och 
storlek, vidare behovEit av redskap och övriga köksinventarier samt arbetsplatsernas 
lämpltiga utformning och inbördes läge. De undersökningar som erfordras för att 
klarlägga dessa frågor kan uppdelas i två grupper, dels hushållsvaneundersök
ningar, dels arbetsstudier. 
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första hand har man på grundval av hushållsvaneundersökning,ar klarlagt hus
hållens vanor och behov i fråga om livsmedelsförbrukning, inköps- och förvarings
förhållanden samt hushållsarbetets utförande och omfattning i den mån det berör 
köksutrymmena. 

Denna mera teoretiska del har gett utgångspunkt för arbetsstudium. Man har 
utarbetat typmatsedlar och berä:knat livsmedelsförbrukning, <inköps- och förva
ringsmängder och sammanställt den redskapsutrustning, som erfordras för arbe
tet. En dy'lik standardmathållning kan utarbetas för olika förhållanden, t. ex. 
skilda hvshållstyper, inlmmstgrupper, bostadsorter etc. och tillämpas vid af'bets,stu
dier. 

V~id arbetsstudierna med standardmathållningen har man undersökt följande: 
tidsåbgång·en för de olika arbetena, användningsfrekvensen på redskap och råvaror, 

servi!t 

rensnings· 
plats 

matlagnings· 
redskop 

Frekvens mellan de vildigaste inredningselementen i kök w,de1• 4 veckors ma.tlagningsperiod. 
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de olika arbetenas krav på utrymme, arbetshöjd m. m. och sambandet mellan de 
olika inredningselemen ten. 

De arbeten till vilka man måste ta hänsyn vid köksplanering är matlagning, bak
ning och konservering. Dävtill kommer, att köket ofta utnyttjas som matplats. 
Dessutom måste diskning och iordningst-ällande av köket beaktas. Vidare finns 
en del andra arbeten, t. ,ex. klädvård, skoputsning och putsning av metaller, som 
ofta förlägges 'till köket. 

De oli:ka arbetenas krav beträffande arbetsplatsens måtrt, höjd från golvet och 
tekniska utrustning angives. Ett ingående studium har ägnats den inbördes place
ringen av inredningselementen. Av bilden framgår frekvens mellan de viktigaste 
inredningselementen i köket under en 4-vedkors matlagning enlig~t standardmat
hållningen. 

Följande uppställning visar de höjdområden, som visat sig lämpligast för olika 
arbetsplatser. 

Rensningspla,ts .................................... . 
Beredningsplats ................................... . 
Uppiäggningspiats för varm mat ..................... . 

, , kall mat ....................... . 
Spis ............................................. . 
Bakplats: tmsättning av deg ......................... . 

, knådning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
, utba:kning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Diskbänk : nedsänkta lådor ........................... . 
lösa bal j or ............................... . 

Höjd från golvet i cm 

ss-ss 
82-87 
So-s s 
ss-87 
so-ss 
7o-78 
77-82 

ss 
ss-95 
7o-8o 

Resultaten av studierna utnyttjas vid utarbetande av standard för köksinrednings
element och för planering och inredning av skilda kökstyper. 

WIDLUND, HELGE E och EKELUND, ÅKE 

STANDARDKöK 

Stockholm 1946. 30 s. Kr 3:-. HSB :s byggnadstekniska utredningar nr r 

Beshivning av HSB :s år 1946 fastställda köksstandard. Köksinredningen har 
utformats dels på basis av SAR :s och Svenska Slöjdföreningens "BostadsUitred
ning" och dels med stöd av inom HSB verkställda funktionsundersökningar. II 

standardplaner för kök av olika storlek ha utarbetats, varvid hänsyn har tagits till 
den nya byggnadsstadgans bestämmelser, Statens byggnadslånebyrås anvisningar, 
HSB :s standardp]ianer och lägenhetsstorlekar och anslutningen till HSB :s stan
dardtrappa. Fem kökstyper äro avsedda för mindre lägenheter med 1-3 rum och 
sex ttyper för lägenheter med 4-5 rum. 

Köken för de mindre lägenheterna ha, så snart de innehålla minst 10 m2 golv
yta, försetts med matplats. Vid bordet i matplatsen kunna beredningsarbeten ut
föras, som taga längre tid i anspråk; sittplats vid diskbänken förekommer ej. 
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Ett av HSB: s standandkök, kökstyp A, yta = I0.04 m 2 . 

Köket är avsett fö.r lägenheter med I-3 rum. Breddmåttet 
kan ökas. 

De enskilda inredningsenheterna ha utformats så, a1tt flera skåp ha samma ytter
mått och skilja sig endast genom olika inredning. Härigenom har antavet luckor 
och lådor begränsats. De olika kökstyperna innehålla samma inredningsenheter, en
dast varierande i uppställning och utökade med ett särskilt kylskåpsskåp samt ett 
upplagsbord med överskåp i köklen för de större lägenheterna. Arbetshöjden är 
85 cm. Den .fria höjden mellan bänkytorna och snedskåpens underkant är 45 cm. 

Inredningsenheterna äro konstruer<l!de för att kunna tillverkas i stora serier, aJtt 
kunna l:agms lätt och monteras på ett ·enkelt sätt på byggnadsplatsen, dit de levere
ras ytbehandlade och med erforderliga beslag, diskbänksplåten inbegripen. 
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Skåpsrdor, slacgluckor o. d. äro utförda med träfiberplattor, limmade på ramträ. 
Skjutluckoma äro av träfiberplattor, försedda med smäckra kantlister, som tjänst
göra som draghandtag. Hyllor äro utförda av plywood. Lådornas draghandtag 
löpa utefter lådans hela bredd. 

SvENsKA GALLUPINsTITUTET och HSB :s ARKITEKTKONTOR 

KÄLLARE OCH VINDAR 

Stockholm 1947. 36 s. Kr 3: -. HSB :s byggnadstekniska utredningar nr 5 

Utredningen avser att bidraga till en ändamå'lsenlig utformning av lägenheternas 
sekundära förvaringsutrymmen och gemensramma anläggningar, rsåsom tvättstuga, 
cykelstall, barnvagnsga:rage m. m. Genom gallupundersökningen ha hyresgästernas 
önskemål i dessa avseenden och förrådsutrymmenas användning i pracktrken bE
vit belysta. Utöver uppgifter rörande vad som förvaras på vinden och i käHraren 
och den för sammanhanget nödvändiga 'statistiken över lägenheternas och för
varingsutrymmenas storlek återgivas några sammanställningar över hushållens 
sammansärttning och rboendetätheten. Förekomsten av barnvagnar, cyklar, skidor, 
matförråd m. m. redo"l,llisas. 

Ga'llupundersökningen utgör, tillsammans med de vid HSB :s verlmamhet vunna 
erfarenheterna, underlaget för en mera genomarbetad planlösning av källaren. En 
standardkäHarplan har utarbetats eft:er nya riktlinjer. Förvaringsutrymmena ha 

Stockholm -15% 
Gö~eborg 16% 

Malmö ~27% 

Landsortsstäder 

Barnvagnarnas förvaring är en 'viktig detalj. Bilden visar relativa antalet 
hushåll med barnvagnar. 
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ökats med särskilda garderober och speciella utrymmen för skidor samt med barn
vagnsbås vid entreerna. Källargången är rak och sopnedkasten ha placerats där de 
minst låsa lägenheternas planlösning. 

ALVv Å, YNGVE 

FöRSKOLOR OCH DAGHEM 

Stockholm 1948. 34 s. Kr 3:-. HSB :s byggnadstekniska utredningar nr 6 

Slkriften är resultatet av undersökningar angående en lämplig planläggning, ut
formning och inredning av barnstugor. Barnstugor är den gemensamma benäm
ningen för alla institutioner, som ha till uppgif1t abt vårda barn under en del av 
dagen; även övriga beteckningar definieras och en del nya benämningar införas. 
Förskola exempelvis omfattar barnkammare (för 3-5-åringar) och barnträd
gård (för 5-7-åringar), vilka båda omhändertaga barn under högst fyra timmar 
om dagen. Daghemmet däremot ]'ämnar vård och fostran av förskolebarn under 
en större del av dygnet, s-r2 timmar. 

Barnstugornas UJtveckling från småbarnsskolor (år r836) till våra dagars insti
tutioner beröres, varefter de olika formerna av den moderna barnstugeverksam
heten, barngruppernas storlek och institutionernas dagsprogram behandlas. De hy
gieniSik:a synpunkterna beröras med hänsyn till att barnens sammanförande i större 
grupper medför vissa risker. 

Huvudvi'kten 'i utredningen har lagts på uppgif1ter rörande lokaLbehovet för o],ika 
institutioner, tekniska anvisningar römnde lokalernas förläggning och inredning 
samt måttskiSiser för vi.'ktigare ,inredningsdetaljer och möbler. Den generella beskriv
ningen av lokalerna komplet:teras med planritningar för projekterade och utförda 
insti1tutioner. 





Allmänt 

TENGVIK, N ILS 

BYGGNADSFORSKNINGEN I SVERIGE 

Stockholm 1945. 234 s. Kr 6: -. Statens kommitte för byggnadsforskning, meddelande nr r 

Statens kommitte för byggnadsforskning, som inrättades år 1942, har bl. a. till 
uppgift 

att följa och främja den tekniskt-vetenskapliga forskningen på byggnadsområdet 
samt söka ordna god samverkan med och mellan olika intressenter i denna forsk
ningsverksamhet oCh åvägabringa systematisering av densamma samt 

att själv taga initiativ till oCh låta verkställa byggnadsforskning. 

I första avsnittet av publikationen redogöres för forskningskommittens samman
sättning, arbetsutskott, arbetssätt, arbetsuppgifter m. m. Uppmärksamhet ägnas åt 
de särskilda utskotten för forskning i produktionsteknik, rörande trä och träförband 
samt rörande belysning. Bland viktigare forskningsområden nämnas geoteknik, 
värme- och fuktisolering, uppvärmnings- och ventilationsteknik samt produktions
teknik. 

Därefter följa korta redogörelser för ett sextiotal forskningsarbeten, till vilka 
statsbidrag anvisats före den 30 juni 1945 genom förmedling av forskningskommit
ten. (Vid årsskiftet 1948/49 utgöra dessa forskningsuppgifter ca 125). 

I tredje avsnittet presentera ett hundratal myndigheter, institutioner, enskilda fö
retag och enskilda personer den omfattande forsknings- och utredningsverksamhet 
på byggnadsområdet som vid tidpunkten för publikationens utgivande utföres eller 
nyligen utförts utan statsbidrag genom forskningskommittens försorg. 

Arbetet avslutas med ett detaljerat sakregister. 
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