
DET KONGELIGEKOMMUNAL- OG ARBEIDSDEPARTEMENT

OSLO-DEP. TLF. 20 22 70

Rundskriv
J.nr. 519/69 D
JD/GrP

Til fylkesmennene

RODNEY FORSTERKEDEMONTERINGSFERDIGELAGER- OG VERKSTEDS-
BYGG

ROMNEY FORSTERKEDEMONTERINGSFERDIGELAGERBYGG

Til orienteringoversendesvedlagt gjenparterav de-
partementetsbrev av i dag om at ovennevntekonstruksjonerinn-
til videre ikke er undergittspesiellgodkjenningav departemen
tet.

Eh legger ved en del avtrykk av dette rundskrivmed
bilag og ber fylkesmannengjøre det kjent for2Dygningsrådene

fylket.

Etter fullmakt

E. Schulze

Johan L. Ditlefsen



DET KONGELIGEKOMMUNAL-OG ARBEIDSDEPARTEMENT

OSLO-DEP. TLF. 20 22 70

Hedlund-White

MØRKØW, DANMARK

Vår ref. Dato
638/69 D JD/GrP 6. februar 1969

RODNEY FORSTERKEDEMONTERINGSFERDIGELAGER- OG VERKSTEDBYGG
FRA B.D. STEEL STRUCTURESLTD., ENGLAND

Herved trekkes tilbakedepartementetstidligeregodkjennings-
'brev av 16. mars 1967, idet søknad om byggetillatelse,bilagt
nødvendige statiskeberegninger,for omtaltekonstruksjoner
blir å sende vedkommendebygningsrådpå vanlig måte.

Inntil videre er omtaltekonstruksjonerikke undergittspesiell
godkjenningav departementet.

Bygningsrådeneer underrettetherom.

Etter fullmakt

E. Schulze

Johan L. Ditlefsen



DET KONGELIGEKOMMUNAL-OG ARBEIDSDEPARTEMENT

OSLO-DEP. TLF. 20 22 70

SivilingeniørArild Berg
Trollstien5

3000 DRAMMEN

Vår ref. Dato
519/69 D JD/GrP 6. februar 1969

ROMNEY FORSTERKEDEMONTERINGSFERDIGEBYGNINGERAV STÅL TIL
BRUK SOM LAGER

De tilsendteberegningerfor ensidig snølasthar vært forelagt
departementetsbygningstekniskeutvalg som har gitt følgende
uttalelse:

"Romneybygning med forsterkedebuer, åser og vindavstiv-
ning.

Bygningen har et halvsirkelformettverrsnitt.Bygningens
bredde er 10,7 m og lengdenkan tilpassesbehovet.Byg-
ningen er tekket med korrugertestålplater; i noen felt
er det lagt korrugerteplastplaterfor å få inn dags-
lys. Gavlene er plane og vertikaleog tekket med kor-
rugerte stålplater.Dører og porter er anbrakt i gavl-
vegger.

Bygningens halvsirkelformedetak bæres av buer ay stål-
rør forsterketmed vinkelstålsveiset til buene slik at
buene og vinkelprofilenedanner et fagverk.Stålrørene
har utvendig diameter72,5 mm og godstykkelse4,5 mm.
Buene skjøtes sammen av fire rørlengderved bolter
gjennom flenser.Buene skal innstøpesi betongfundamen-
ter. Buenes radius er 5,35 m og spennvidde10,66 m.
Senteravstandenmellom buene er 2,44 m.

Buene skal forsterkesmed vinkelståltil et fagverk.
Fagverketskal sammenføyesved sveising.Buen skal dan-
ne overgurteni fagverket.Undergurteni fagverketskal
vsereav vinkelstål60 mm x 60 mm x 6 mm, diagonalenei
fagverketskal være av vinkelstål50 mm x 50 mm x 5 mm.

Mellom buene bæres taket av åser av vinkelstål45 mm
x 45 mm x 6,3 mm påsveisetvinkelstål40 mm x 40 inm
x 4 mm på en lengde av minst 2100 mm symmetriski feltet
mellom buene. Total høyde av ås skal være 70 mm i fel-
tet. Åsene skal ha opplegg på plater som er sveiset
til buene og er festet til platene med to 12,7 mm
bolter. Avstand mellom åser er 1,22 mm målt langs buen.



Mellom to vilkårligebuer er det itinlagtet
vindfagverkav vinkelstål50 mm x 50 mm x 5 mm
80M er vist på tegningnr. 12-1revidert16.8.68.

Stålkvaliteteni basiskonstruksjonenskalvære St.
1387 etterBritishStandardsvarendetil St. 37,
stålkvaliteteni forsterkningeneskalvære St. 37.
Alle sveiserskalvære 3 mm kilsveisi samsvarmed
NS 424 A og NS 470.

De korrugertestålplaterhar 0,64 mm godstykkelse
og er 1,22m x 2,44m store. Korrugeringener
85 mm. Platenefestestil hver ås og rigelmed to
6,3 mm hakebolter.

Ved beregningav konstruksjonensbæreevneer det
forutsattbelastningav egenlastog ensidigog
tosidigsnølastpå 150kp/m2,dessutener det for-
utsatten vindbelastningpå 100kp/m2. Ifølgede
nye beregningeneer tillattespenningerikke over-
skredet;tallbehandlingener ikkekontrollert".

Departementetviserhertil.

Samtidigtrekkestilbakedepartementetstidligeregodkjennings-
brev av 18. august 1967,idet søknadom byggetillatelse,bilagt
nødvendigestatiskeberegninger,for omtaltekonstruksjonerblir
å sendevedkommendebygningsrådpå vanligmåte.

Inntilvidereer omtaltekonstruksjonerikke undergittspesi-
ell godkjenningav departementet.

Bygningsrådeneer underrettetherom.

Gjenpartav dettebrev er sendtE.D. KnutsenMaskinA/S OSLO

Etterfullmakt

E. Schulze
JohanL. Ditlefsen


