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DE NYE BYGGEFORSKRIFTER AV 1. AUGUST 1969 — Rundskriv. J. nr. 5557/69
IKRAFTTREDEN. TRYKKFEIL OG FORETATTE KORREKSJONER. 19. desember 1969.

Fortegnelse over trykkfeil og foretatte korreksjoner i forste opplag
av Byggeforskrifter av 1. august 1969

Kap. 26:21 annen setning.
Kjeller og loft regnes hver for seg med i etasjetallet når det
er innredet rom for varig opphold og disse rom har en større
utstrekning enn 13 av bygningens grunnflate.

Kap. 32:33 annet og tredje ledd.
Annet ledd:
Dør fra kjeller til trapperom skal være branntrygg dør minst
A 60.

Tredje ledd første setnmy:
Dør fra trapperom til korridor og loft skal være brannherdig
dør minst B 30.

Kap. 32:34 ferste setning.
I brannherdig bygning og i trebygning skal vegger og tak ha
tennvernende kledning minst A 10.

Kap. 34:31
Sprøytemaling med brennbare væsker må bare utføres i rom
som er minst brannherdig.

Kap. 34:32 annen setning.
Dør til annet rom skal være brannherdig dør minst 8 30.

Kap. 34:36 annet ledd siste setning.
Går kanalen gjennom andre rom, skal den være utført i minst
A 30.

Kap. 38:33 forste setning.
Bærende konstruksjoner, vegger, tak og himling som er av
brennbart materiale, kles med tennvernende kledning minst
A 10.

Kap. 38:43 forste og annet ledd.
Første ledd:
Bærende konstruksjoner skal være minst A 30. Ikke bærende
vegger utføres av ubrennbart materiale, dog kan vegger i små
rom innen garasjen utføres med tennvernende kledning minst
A 30.

A er et ledds førs-ie setnyng:
Fr:ttnggende en-etasjes garasje kan oppfores av tre med
nnvenUig tennvernende kledning minst A 30 nar bygningens
gr=fiate ikke uverstiger 400 m2 elier den ved brannvegg
er delt opp i seksjoner av M3vst denne størrelse.

kap. 38:4'; setning,
•..tniegg kai deles ved vegg talw3r A ri(),

de arskilte delere ikke uerstlger

tt.
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RUNDSKRIVET

Ved Departementet's rundskriv av234 .taugust 1969 ble de nye by forskrifter 1
gjort kjent for de tylkesk

o
unale og

kommunale bygningsmyndigheter. Samti-

dig ble det antydet at departementet
regnet med å sette forskrIftene i kraft
ved årsskiftet 1969/70. Utarbeldelsen av
veiledningen til forskriftene har tatt len-
ger tid enn beregnet. På grunn herav og
for at den pågående kursvirksomhet.iom_L
forskrIftene for en vesentlig del bør vare
avsluttet før forskriftene tar til å gjelde,
fastsetter departementet at de nye for-
skriftene skal settes i kraft fra 1. april
1970.

En har rettet trykkfell og foretatt kor-
reksjoner i det trykte eksemplar av for-

skriftene — kfr, vedstående fortegnelse.

Etter fullmakt

E Schulze Johan L. Ditlefsen

UTGIVERS ANMERKNING:

I det nytrykk av byggeforskriftene sorn

er inntatt i del 2 av denne publikasjon,

er feil rettet og korreksjoner foretatt. En

komplett fortegnelse over disse feil har

vi imidlertid tatt med for at de abonnen-

ter som onsker det, kan foreta rettelser
allerede anskaftede eksemplarer av for-

skriftenes 1. opplag.
Nytt og rettet forskriftshefte i formai

A-5 toreliger og kan bestilles fra Bygg-
tjeneste Pris kr 12. — ink1. moms


