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BYGGEBOGENS raadgivende I<omite:
O. H. Brødsgaard, Civilingeniør F.R .I.
Eske Kristensen, Arkitekt M.A.A.
S. C. Larsen, Forstander, Arkitekt M.A.A.
Svend Møller, Stadsbygmester, Arkitekt M .A.A.
Chr. Nøkkentved [tJ Professor, Dr. techn.
Steen Eiler Rasm ussen, Professor, Arkitekt M.A .A.

Redaktør:
Poul Kjærgaard, Arkitekt M.A.A.

I Redaktionen:
Børge Kjær, Arkitekt M.A.A.

Ved Behandlingen af Stoffet i 1. Udsendelse har
bl. a. medvirket:
Philip Ar c t an d er, Arkitekt M.A.A.
Herman Bollhorn, Civilingeniør, :tvLIng.F.
Niels Enevoldsen, Arkitekt.
Erling Frederiksen, Arkitekt :tvLA.A.
Einar Hansen, Afdelingsarkitekt M.A.A.
J ørgen Jensen, Arkitekt :M.A.A.
J ohannes Jørgensen, Civilingeniør F.R.I.
Grethe Mc y er, Arkitekt M.A.A.
Bent Mo r te nse n, Arkitekt M.A.A.
Søren Rasmussen, Civilingeniør F.R.I.

Som Konsulenter ved Behandlingen af Stoffet i
l. Udsendelse har bl. a. medvirket:
Lauritz Hannibal, Blikkenslagermester.
Henrik Petersen, Blikkenslagermester.
Kai R asmussen, Tømrermester.
N. Schønsted, Murermester.

Yderligere har en Række Institutioner, Firmaer og
Enkeltpersoner beredvilligt ydet Byggebogen Hjælp
med at fremskaffe de til Udarbejdelsen nødvendige
Oplysninger m. m. Det vil desværre være umuligt her
at bringe Navnene paa alle, som paa en eller anden
Maade har bidraget til Værkets Virkeliggørelse.
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Kort Instruktion for

~~s Brugere :

Det er vort Haab, at Byggebogens Ide, System og
Anvendelse vil være indlysende for Brugeren, blot han
en enkelt Gang har gennembladet denne første Ud·
sendelse. Vi skal derfor her kun fremkomme med et
Par korte Bemærkninger:

1. Byggebogen sætter sig det Maal som Lærebog og
som Haandbog systematisk at samle vor Viden om
almindelige Husbygningsproblemer.

2. For altid at kunne være aktuel vil Bogen fremkom
me paa Løsblade, der til enhver Tid kan suppleres
eller erstattes med nye Blade.

3. Løsbladformen forudsætter et smidigt Paginerings
system. Byggebogen har valgt indtil videre at numme
rere Bladene efter et eget Decimalsystem. En nær
mere Redegørelse herfor findes paa et af de følgende
Blade, Byggebogens Inddeling. Bladene vil tillige blive
forsynet med DK-tal.

4. Den anvendte Hulning af Bladene er i Marts 1948
internationalt vedtaget for al Dokumentation indenfor
Byggeriet.

5. Grundstammen af Blade vil fremkomme i 12 Ud
sendelser, alle i Mapper som ved denne første Udsen
delse. Brugeren kan efter Behag opbevare Bladene paa
denne Maade, eller efterhaanden indsætte dem i sim
pel Talfølge i et af de Samlebind, som senere vil
komme i Handelen.

6. De anvendte Tegninger er i Reglen i Maalestoks
forhold, der kan anvendes umiddelbart ved Udarbej
delsen af Arbejdstegninger. Ved Maalsætninger er det
endvidere tilstræbt at give tilstrækkelige Oplysninger
til en Omtegning til alle andre Maalestoksforhold.

1. Byggebogens Redaktion er klar over, at et Værk
som det paabegyndte ikke i alle Henseender kan være
ufejlbarligt, og anmoder derfor sine Brugere om hver
for sig indenfor sit Omraade venligst at fremkomme
med eventuelle Korrektioner, supplerende Oplysnin-.
ger o. s. v., saaledes at de paagældende Blade ved ny
Udsendelse kan blive saa fuldkomne som muligt.
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Forord

De vanskelige Byggeaar und er Krigen har givet
mange Byggefolk Tid og Anl edning til at standse op
og tænk e over, hvilke Erfaringer, vi kan ud dr age af
Fortiden med Henblik pa a vort Arbejde fremover.
Det er kommet til at staa klart for de fleste, at vi paa
en helt anden M aade end tidligere ma a arbejde
ra tionelt indenfor Byggeriet for at sikre os det fuld e
U dbytte af de begrænsede Muligheder, vi har i den
nærmeste Fremtid.
M ange R ationaliseringsbestræbelser er i Gang for at
gøre Byggeriet bedr e og billigere. Der arbejdes paa at
find e frem til nye M aterialer og bedre Konstru ktioner
og paa at forh øje Arbejdspræs tationerne paa Bygge
plads og i Væ rksted.
U nder dette Arb ejde maa vi ikke glemm e de "Mulig
heder, der er for en Rationalisering ogsaa paa den
indre Front, for en bedre Udnyttelse af vor eksiste
rend e Viden om Byggeforhold. Det er denn e indre
Front, Byggebogen har valgt som sit Arb ejdsfelt. Den
sætt er sig som M aal at medvirke til, at det for
beredend e Arb ejde indenfor Byggeriet, Projekterin 
gen, gøres lett ere og mere præcist.

Arbejdet med Byggebogen indledt es i 1940, og Bag
gru nden var Erk endelsen af det spinkle Grundlag,
Bygningsteknikeren normalt arbej der paa. En Pro 
gramerklæring, trykt i Foraaret 19 41, fort æller maa
ske bedst om de Tanker, der blev lagt til Grund for
Værket:

»Bygnings teknikerens Fagomraade er sta dig bl evet udvidet .
Efterl iaanden som Byggeopgaverne er b leve t tal riger e og m er e

komplicered e og eft erhaanden som de økon omiske Krav ' er
bl evet skærpe t, st illes d er større og stør re Ford ringer til T ek

nik er en som Adm in istra tor.
Samtid ig er Antallet a f Byggem at eri al er sta dig bl evet større .
N ye Produkt er kom m er fr em og a ndre forsvinder. K endskab et
til d em stammer i R eglen fra tilfældige Brochurer og and re
tendentiøst p ræged e Enkeltpublikation er, kun m eget faa T ek

nik ere opnaar vist nogen sinde at danne sig et fuldstændigt

Overblik over dette K aos.
I d e senere Aar er der till ige ops ta ae t u tallige nye Bygge

best emmelser. Disse fi nd es sp re d t i L ov e, V edtægter, R egula
tiver og C irkulæ rer, og i m an ge Tilfælde er d e endog ikke
offentliggjort. D en p roj ekt er ende T ekn iker m aa d erfor ved

eth ve r t Byggeforetagende selv samle sine Oplysninger ved at
ra adfore sig m ed et sta dig t stigende An ta l I nstitution er.

All e di sse admini st rative Opgav er, I ndhentning af Oplysn in
ger om M aterial er, Forhandling me d Autoritet erne, økono m i
ske Over vej elser m . m ., lægger efte rhaa nde n saa m eget Beslag

paa den en ke lte Bygningst ekniker, a t han ku n sjælde n t kan
beskæ f tige sig me d andre fu ld t saa vig tige O pgav er , f. Ek s.

ku nstn eriske, socia le m . v.
D et er indlysende, a t den en ke ltes Arbej de m ed a t ska ffe sig
de nødvendige Oplysninger er uende lig besværlig t og giver

mange M ul igh ed er for Mi sforstaaelser. Som et R esultat heraf

har man d esværre i m an ge Tilfælde m aattet se Byggeforet a gen
der beh æftet m ed F ejl , som ku nde være undgaact , hvi s den
projekt erende paa et tidliger e St adium havde haft et kla rt

Overblik over Problem ern e.
Det er ik ke altid ret fæ rd igt at læg ge T eknikeren di sse M isfo r

hold til Last. D e spænd te økono mis ke Forhold, hv orunder Byg
geriet ogsaa i Aa rene før K rige n har arbej de t, har m edført, a t
der ' under Proj ekt eringen m aa handles hurtigt fo r at undgaa
R entet ab og Prissti gninger. Ofte er d er til dette vigtige Afsni t

a f Byggeforet agendet kun levn et saa kor t T id, a t d et sim pe lt
hen er umul igt at ind saml e d e nod vendige Oplysni nger. E n rig
ti g til rettel agt H aandbog vil kunne bød e paa di sse T ilst and e
ved a t gøre Bygnin gstekn ikeren s Arb ejde under Proj ekter in gen
mere effek ti vt. D en ne H aandbog m aa indehold e alle de D at a,

ko ns truktive, ins ta llations tekn iske, byggelovsm æssige, øko no m iske
o . s. v., som er me d til a t best emme en Byggeopgaves L øsning.
D en maa være fuld tu d obj ek tiv, let a t orientere sig i og m aa
stadi g kunne su p p leres, saa ledes a t d e giv ne O pl ysnin ger til
enh ve r Tid kan være u p to dat e. En H aandbog a f den ne Art
ha r man hidtil savne t. D e fleste L ærebøger i Bygningsko nstruk

tio n og Materiallære er deciderede L ær eb øger og ikke særlig
anvend elige som H aandboger, og d esuden har det vist sig, at

de mege t hurtigt blive r forælded e.

D en planl agt e Byggebo g sæ tte r sig som M aal a t a fh jælpe dette
Sav n . D en vil fremtræde som et Stand ardværk besta aende a f
L øsblade, der stadig kan holdes a jour. D e enkelte Blade er

n ummer er et ef ter et D ccim al systern , saalcdes a t de let kan ud

skif tes eller su pp leres, ef terhaande n som Mater ial er, K onstruk 
tioner og L ovkr av m. m. æn dres . All e Oplysni nger samle s af et
R ed aktionskontor, og R ed a kti on en a fve jer Stoffet, saa ledes a t

h vert Af sn it fa ar en Omtal e, der svarer til det s Bet ydnin g . Da
V ærket s Udgivelse ikke er a fhængig af Annoncering, vil m a n
ku n ne op naa en virkelig obje ktiv Vurdering af de forskelli ge

M at er ial er og Konst ru kti on er.

D et er H ensi gt en førs t a t konc ent rere sig om de m est nærliggend e
Opgaver, nem lig en fuldst ændig O versigt ove r Byggem ater ial e

rna rke de t, en G ennem ga ng af K onst ruktioner og Inst all a ti on er
m . m . Eft erh aanden vil man derefter beh andle alle de Omra a
der , der berører Byggeri et og som er egn et til kon eent rer et

H aandbogsfr emstilling, f ra Konstruk tionsenkel the der til Byg

nin ge n som Led i Bypl anen .

Af de vig tigs te Afsnit ka n næv nes :
En Ge n ne mgang a f sa m tlige Byggem at erialer, med Oplysn in ger

om K val it et sforhold og M aalsto rrel ser.
T yp iske K onst rukt ion er af Yde rvægge, Et a geadskill elser, T age,

Sk illeru m, Trapper m . m .

I nstallat ion er a f en h ver Art, V and, Gas, Elektricitet, T elefon,
Afløb , Aftræk og V en tila t ion, Affaldsskakt e, El evat or er m . m.
Et Afsnit omfatter a lle d e Krav, der st ill es til d e enkelte Ru m,
Sove rum, K okken er, Baderu m m. m .

Et Afsni t m ed by pla nm æssige OjJlysninger om V ej e, Udstyk

ninger, Beb yggelsesf'orm er, grø nne Omraad er m. m .
Et Afsn it om By gger iets O rganis atio n, Ar bejds forhold , Ø kon o

mim.m.

All e Emner vil bli ve be han d let i stæ rk t kon cent reret F orm,
beregnet som Haa ndbogsst of for a lle K ategorier a f Bygningstok

nik er e. O ver alt vil F rem still in gen væsentligst besta a af T egn in
ger i al mindeli gt benyttede M aal estoksforhold m ed T ek sten

kn yttet umiddelb a rt til T egn ingen.
H vert Afsni t vil bli ve fo rsynet m ed fyldige Litteraturh envi snin

ger t il bet yd ende dan ske og ud enlandske V ærker for den, der

orrsker at un derkaste et Emne et grundige re Studiu m .
Paa en R ækk e T ekstblade i særl ig F arve vil d er kunne gives
Oplysni ng er om P ri sforhold. Di sse Blade, d er m aa kunne ,revi

d eres h yppigt, efterhaanden som M a rked et æ ndrer sig, forsynes
m ed H en visni nger til de egen tlige Oplysningsbl ade og tj en er
som Prisliste til Vurder in g a f de fo rskell ige Material ers og Kon

str uk tio ne rs oj ebl ikkelige Økonomi.«



paa andre Felter indskrænke sig til Oversigter over
Emnet. Disse Oversigtsblade .kan saa til enhver Tid,
naar Forholdene nødvendiggør det, suppleres ved
U riderdeling.
2. De enkelte Blade kan tages ud og bruges direkte
ved Arbejdet; f. Eks. lægges under Papiret ved Skit
sering.
~~. Mellem Bladene kan indsættes private Oplysnings
blade med Paginering efter Bogens Inddelingssystem.
'4.' Bladene kan samles i Grupper efter den enkeltes
Behov: .

Af Mangler ved Metoden kan vist kun nævnes, at det
kræver en aktiv Indsats fra Brugerens Side at ind
sætte nye "Blade, men dette Arbejde er ikke mere kom
pliceret end det alle Teknikere til daglig udfører med
deres Kartoteker. Mangelen skulde i hvert Fald
synes opvejet mange Gange ved de ovennævnte
Fordele.

Ved Udarbejdelsen af de enkelte Blade forsøger man
at gøre Fremstillingen saa koncentreret som muligt,
baade hvad Formuleringen og Typografien angaar.
Ved at alt Stof bearbejdes af Redaktionen, prøver
man paa at gøre Behandlingen saa ensartet som mu 
ligt. Under Fremstillingen samarbejder man med alle
interesserede Parter, Fabrikanter, Haandværkere,
M yndigheder m. m. og søger Bladenes Oplysninger
godkendt af disse.
For yderligere at sikre sig Problemerne belyst fra alle
Sider, vil man appellere til Læserne om at indsende
Kritik af Bladene, saaledes at de ved Nyudsendelse
kan blive endnu bedre.
Ved saaledes indenfor Byggeriet at faa klarlagt en vis
Norm, godkendt af alle interesserede, gør man sig
det Haab at kunne medvirke til at gøre Teknikeren
bedre udrustet til hans omfattende og ansvarsfulde
Arbejde. Man tænker sig ogsaa, at Haandværkere og
andre Byggefolk vil være interesseret i at Iaa fastlagt
mere bestemte Regler for gængse Konstruktioner,
saaledes at Respekten for godt Arbejde kan vedlige
holdes selv i en vanskelig Tid.

Det har været naturligt at søge det meget omfattende. . .

Arbejdsprogram begrænset - i alle Tilfælde i Star-
ten - paa en passende Maade, Man maa præcisere,
at der ikke er Tale om at lave et Mammutværk, der
skal erstatte alt, hvad der hidtil er talt og skrevet om
Byggeri. Tværtimod ' anser vi det for vor ' Opgave . at
udfylde de Huller, som findes, at kortlægge . Bygge
faget paa en simpel og let tilgængelig Maade, helst
saaledes at man med Tiden hurtigt via Byggebogens
Blade kan søge ud til Specialliteraturen over de , for
skellige Emner.
Visse mindre Omraadcr inden for Byggeriet er alle
rede blevet gjort til Genstand for Standardisering ' og
efterliaanden som en reel Forskning kommer i Gang,
vil nye Omraader uden Tvivl blive behandlet. En
saadan Standardiseringsproces er dog . ifølge Sagens
Natur temmelig langsommelig. For de meget store og
vigtige Omraader, der .enten slet ikke kan gøres eller
endnu ikke er gjort til Genstand for Standardisering,
vil man med Byggebogen søge at gøre en Status over
de øjeblikkelige Muligheder. Efterhaanden som Ud
viklingen ændrer Billedet, vil man føre Bladene a jour,
saaledes at man altid samlet paa eet Sted har et Eks
trakt af de foreliggende Muligheder.
Det maa tillige præciseres, at det selvfølgelig ikke er
Meningen at give nogen Vejledning i Form af For
tegninger paa rent arkitektoniske Omraader. Man
ønsker kun objektivt at registrere de gængse Materi
aler, Konstruktioner, Rumtyper og andre Grundele
menter. Det bliver saa de projekterende Arkitekters
og Ingeniørers Sag af anvende dem i de rigtige Kom
binationer. Formaalet er kort sagt at give de rig
tigst mulige Oplysninger paa en saadan Maade, at
Teknikeren er i Stand til hurtigt og paa et objek
tivt Grundlag at bedømme de foreliggende Mulig
heder.

Den valgte Løsbladform har mange Fordele, her
skal blot nævnes de vigtigste:
1. Den giver gode Muligheder for Supplering. Red
aktionen kan, forudset at Pagineringssystemet er i
Orden, uden Hensyn til Sammenhængen sætte ind
paa de Steder, hvor Oplysning er mest nødvendig og Maj 1948 Poul K jærgaard
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