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Samtlige fylkesmenn

FUNDAMENTERINGPÅ KULWLAG FOR SMÅHUS.

Det søkes om generell godkjenningav en funeamenteringskonstruk-
sjon for lette trehms hvorved vegger av betong settes på et betong-
golv lagt på kult. I alminne/ighetvil det si at kjellervegeen
settes på kjellergolvet.Hensikten med slik utførelse er å etab-
lere et arbeidsgolv i orm av kjellergolvettil'bruk ved fOrmset-
ting, støping oe bygging av kjellerveggerog bjelkelag-over kjeller.

Konstruksjenen_ma vere beskrevet i nødvendig utstrekning.og bereg-
ningene for deps anvendelse være anført. Det må tas hensyn til

. kulten, grunnens bereevne og de forekommendebelastninger saffit
grunnnurens konstrgksjon.På grunnlag herav foresIås at bolighus
med inntil to etasjer og kjeller eller-sokkeletasjetillates
fundamentertpå kultiag under-følgende forusetninger:

1. Kultlaget

Ku/stenene siza1hovedsaklig-vbreav bergartersom ikke er
forvitret-og som b ifresstiilende beet,andighetMot
forvitri.ng,

Kultstenene sk,al sjikt ogkrvert sjikt Skal nøye
komprimeres. Sjiktenes tykkelse skal vere tilpasset komprime—
ringometoden..Hvis kultlagts totaltykkelseikke overstige;t:
0,20 meter ansees kom-rprimeringenå bli tilstrekkaligved at
kulten slås godt wed slegge.

Kultlaget skal wbre int 0.10 metwfrtykt og 0,50 we-',;erbredt
ved fjellgrunn og minst 0,26 riter tykt og 0,60 peter bre-dz
ved evriee grunnforhold,nItlaget skal være mest sen-



trisk plassert under grull=rn.

Hvis grunnen best&r av eiie 1ler silt skal det,under 1t-
:3.agtlegee lag gtu, å at m~ena
rrengeropp kultlaget, væ'remint

Rultiaget skal, ettsr at
w,Tplanet,på,steDeeet
B 200 ellei bedi*P.

-3r&)-verften
)!ktbstons av kvalite



godkjente materialer og konstruke4oner brukes. Ved øvrige
gru . orhold skal grunnmuren vere konstruert som sn stiv
skive eom ,er.minet lig felsom for ujevne eetni er i grunmez,.
Etasje' nnmurer av betong armert i underkant og over-
kant'Med 2 16 MM 'tb.1 40 i veggens lengderetning, ansees
norwlt re bn tiletrekkelig stiv skive. Ved grunnferhold der
sterre setuinger kn oppstå, f,
murene samlet vtgjere,et stivt
etiv kasse, si.k at vri
verket mest mu•g

bolastningerk_ f.eke
kultlaget f

senteravstand of
tep enf langsgående

not- og .fjterforbindelse e110 te-tbngpåstepen og betongkveggen.

.;Balastn er -

PrIs grunnen består av -fin ‘sand -som',43t. lest 'et
4ind.re fast eller les leire eller grunnen på annen båte er
spesiell vanskalig •Lr;
vertJ.Isale ..telastninger oç &grunpkjeriningeik diese fren-
bringer'.-›Dc. opptredende gruimpåkjenning' beregneS-=yed =å fr

.lutsette at iti ete underkwtnt er undeigtant fund: .`entt- og-



11*.,_Zendamentete bredde „wc 016t -meter. De beregnede:Påkjenninger
:overekride. de .forsle!'iftsh,,aSige- tillatte.

De -tementet slutter seg hertil og vil ikke ha rxoe trlie" merks„1
at .bygningsrådene tillater funda nter tn påkultlag, som, yievnt
uritikr -de foruteetninger som fastsatt av det by ingstelmiske utvaIg,

. ,
Endel eksemplarer av dette rundskriv legges ved .gjort. kjent
for by4=.:i -innenfor: f.y...imemarawns embetsdlettikt-4:
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T tlefsen

Hvis gruznak.,n,består av fj11, n grunn4urer utført av dertil41+t.Z.

er

,oks, vod skal grunn-
systemr .t;eks, Iorm av en
og lokale setninger av bygg-

Grunzmuren som blir utsatt for horiso
jordtrykk skal ei e akit forti
hjelp av dybler av Armeringst41

. meter forankret kult1aget_

. '


