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1  God dialog – felles forventninger
 De viktigste forutsetningene for en vellykket betongover

flate er en god dialog mellom alle involverte parter i hele bygge
prosessen, samt at alle er innforstått med forventningene til 
slutt resultatet. Arkitekten har ansvar for estetisk utforming.  
Den som beskriver er ansvarlig for tekniske krav. Entreprenør og 
betong produsent er i fellesskap ansvarlig for utførelsen. Videre 
kreves solid  materialforståelse og riktig valg av utstyr og teknikk til 
blanding, formfylling, vibrering, herding, etterbehandling og prøving. 

De største problemene oppstår når betongegenskapene ikke pas
ser til konstruksjonstypen, eller når beskrivelser neglisjeres.

2 Prøvestøp
 Fullskala prøvestøp produseres i nødvendig omfang for å 

oppnå den beskrevne kvalitet. Bruk samme forskaling, stag, form
olje, betongresept, påføringsteknikk, utstøpingsteknikk, herdebetin
gelser, folk og utstyr som planlagt i selve støpearbeidet. 

Når prøvestøpen er godkjent av byggherre og arkitekt, skal alle 
involverte parter forholde seg til denne gjennom hele prosjektet. 

3 Forskalingen
 Forskalingen bestemmer form og overflatekarakter og der

med det endelige utseendet. Valg av forskaling er entreprenørens 
ansvar og skal godkjennes av arkitekt, basert på prøvestøp. 

Uavhengig av antall gjenbruk skal formene gi betongflater tilsv. 
godkjent prøvestøp. Vanligvis kan man gjenbruke forskaling 3–4 
ganger uten at det går utover overflatekvaliteten. Høytrykksvask 
med varmt vann kan forlenge forskalingens levetid. Arkitekten bør 
i beskrivelsen forbeholde seg retten til å avvise stort gjenbruk av 
former dersom slitasjen gir en uakseptabel overflatekvalitet. 

Rengjøring og riktig behandling av forskalingen er avgjørende 
for sluttresultatet. Fjern overskudd av formolje med svaber. For
skalingsskjøter skal hindre lekkasje av vann og mørtel. Pass godt 

på hjørnene! Lekkasje er den vanligste årsaken til steinreir. 

4 Formskjøter og staghull
 Plateskjøter og staghull danner et mønster i ferdig 

overflate. Størrelse og plassering må derfor være gjennomtenkt 
og inntegnet på forhånd. Beskriv skarpe hjørner og symmetrisk 
staghullplassering, samt symmetri mellom plateskjøter. Ta stilling 
til hvordan staghullene skal behandles etter avforming.

5 Støpeprosessen
 Et dårlig resultat skyldes ofte manglende vibrering, lagde

ling, porer og formforskyvninger. 
Husk: jo jevnere betongkonsistens, jo mer ensartet utseende. 

Betongen må slippes gjennom støpeslanger for å begrense fritt 
fall ved fallhøyde > 1,5–2,0 m. Lagtykkelsen bør ikke overstige 
40–50 cm. Hvert lag vibreres før neste legges ut: Kun i utlagt lag 
og i toppen av det forrige – aldri gjennom flere lag på én gang.

6 Fjern søl umiddelbart
 Mørtel, betongslam, lim o.l. som renner nedover en 

betong flate setter raskt spor etter seg og må fjernes umiddelbart. 
Det beste er å planlegge arbeidene slik at søl unngås.

7 Beskytt overflatene etter avforming
 Hjørner, kanter og overflater tildekkes i byggeperioden. 

Skjøtejern beskyttes mot regn. Stål og andre materialer som kan 
sette flekker holdes langt unna overflater som senere skal ekspo
neres. Unngå konsentrert renning av vann på ferske betongflater. 
Herdetiltak skal ikke forårsake flekker eller misfarging. Herdetiltak 
skal være iht. gjeldende utførelsesstandard.

8 Flikk – reparasjonsarbeider
 Det er alltid behov for flikk. Prøveflikk startes samtidig 

som prøvestøp. Beskriv og gjennomfør prøve flikkområder tidlig, 
det tar tid å finne en passende flikkmørtel og påføringsmetode. 
Prøveflikkområdet skal være tilgjengelig på byggeplass gjennom 
hele byggeperioden. 
•	 Flikk	og	reparasjoner	utføres	i	samråd	med	arkitekten.	
•	 Flikk	bare	på	mindre	områder	for	å	rette	opp	skjønnhetsfeil,	og	

med en kvalitet lik godkjent prøvestøp og prøveflikk. 
•	 Flikk	så	snart	som	mulig	etter	riving	av	forskaling.	
Husk: Reparasjonsmørtel som ikke er tilpasset betong overflaten 
vil ofte fremheve reparasjonsstedet i stedet for å skjule det.
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