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Eksponert betong er populært som 
arki tektonisk virkemiddel .  Arki tekter søker 
den ekte og ærl ige betongoverf laten . I  t i l legg 
innebærer skjerpede miljøkrav at man søker 
å unngå overf latebehandl ing . Eksponerte 
betongoverf later mul iggjør utnyttelse av de 
termiske egenskapene i tunge byggemater ialer 
sl ik at behovet for kjøl ing reduseres . Dette er 
spesielt v ikt ig i kontorbygg.

Fra tid til annen blir den ferdige betongflaten kanskje ikke 
helt som forventet. Årsakene kan være mange. Gjennom boken 
Betong overflater har byggutengrenser forsøkt å bidra til økt 
kunnskap, men det er fortsatt stor usikkerhet på området. Hvor-
dan skal man beskrive for å få den overflaten man ønsker seg?

Hvordan beskrive  
BETONGOVERFLATER

ny beskrivelsesanvisning med eksempler

Teks t :   O le  H  Kroks t rand  og  Jan E ldega rd
Fo to :  O le  H  Kroks t rand

I en workshop med arkitekter, rådgivere, utførende og leverandø-
rer ble det konkludert med at bransjen ønsket tre hjelpemidler:

•	 En	utstilling	av	betongoverflater	med	referanse	  
til material bruk og utførelsesmetode.  
Utstillingen er opprettet i Betongstudio i Sørligata 8 i Oslo

•	 Et	nettsted	med	informasjon	om	overflateløsninger,	
 etter behandling og annen veiledning. 
Dette finner du på www.betongstudio.no

•	 En	eksempelsamling	med	gode	beskrivelser	av	
 betongoverflater beregnet på rådgivere og arkitekter.  
Anvisningen er nå nær ferdigstillelse og vil bli fritt tilgjengelig 
via www.betongstudio.no og www.byggutengrenser.no



En eksempelsamling med beskrivelser av 
 betongoverflater er nær ferdigstillelse.
Anvisningen vil bli fritt tilgjengelig på  

www.betongstudio.no og www.byggutengrenser.no
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Anbefalt prosess for beskrivelse av betongflater

1 Byggherren går til arkitekt med prosjektplan og ønsker

2 Etter dialog med byggherren utarbeider arkitekten tegninger og beskrivelse med forslag til materialvalg og 
 behandling av overflater, gjerne med referanser til eksisterende bygg og andre erfaringer

3 På basis av arkitektens forslag og ønsker utarbeider byggeteknisk konsulent beskrivelser for betongarbeidene

4 Byggherre, arkitekt og byggeteknisk konsulent avklarer i fellesskap den endelige beskrivelsen av ønskede overflater 
og kostnadseffekter, gjerne med utgangspunkt i referanseflater

5 Forespørsel på arbeidene sendes ut.  
En anbudskonferanse for å avklare ønsket overflate er alltid nyttig for  tilbyderne før de gir pris

6 Byggherre med assistanse av arkitekt og byggeteknisk konsulent evaluerer pristilbud og ev. forslag til utførelse

7 Når utførende er valgt avholdes oppstarts-/samhandlingsmøte for avklaring av detaljer.  
Her deltar alle involverte parter som har påvirkning på sluttresultatet, inkludert betongleverandør og støpebas.  
Det gjøres prøvestøp og  tilhørende prøveflikk, ev. befaringer av referansebygg

8 Beskrivelsen justeres om nødvendig 
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Beskrivelsesanvisningen
I denne artikkelen forklares prosessen for utforming av beskri-
velsestekster i form av et flytdiagram, og vi viser to eksempler. 
Anvisningen er skrevet med tanke på plasstøpt betong, men kan 
med små justeringer også anvendes ved beskrivelse av overfla-
ten på betongelementer. 

En anvisning for å sikre bedre beskrivelse av synlige betongoverflater med spesielle krav
Kapittel
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel:

FORSKALING
Synlige overflater med spesielle krav.
Forskalingen utføres slik at overflatene tilfredsstiller de
krav som er forlangt i Norsk Standard NS-EN 13670

 
Denne delen av beskrivelsen kan inneholde nesten hva som helst. Vi velger å gi noen  
utfordringer som må diskuteres mellom arkitekt, rådgivende ingeniør og senere entreprenør.

Uansett forskaling bør man ta stilling til:
•	 Type forskaling: Systemforskaling, bordforskaling (se eksempel under), ilegg av  
finerplater,	mønster	på	forskaling	etc.	–  fuge –  plateskjøter – stagmønster

•	 Gjenbruk av forskalingsmaterialer
•	 Forvanning av bordforskaling
•	 Tildekking av forskalingsmaterialer mot uttørking/vridning
•	 Sandring ved	bordforskaling	–	krumme	flater	(bør	hvert	bord	høvles	skrått	på	kantene	for	å	

ungå sandring?)
•	 Utforming av hjørner: rette eller fasede kanter – størrelse
•	 Formstag – Malthus/	AZ	stag.	Tetting	av	hull,	flikking	av	konus?
•	 Valg av forskaling ved eventuelt meislet utseende
•	 Type formolje, mengde og hvordan denne skal påføres
•	 	Vurdering	av	ev.	strengere	toleransekrav	til	overflaten	enn	angitt	i	standarden	 

(NS-EN 13670, tabell NA.G.5.a)
•	 Referansebygg – 	flater	–	prøve	–  prisbærende poster? 

EKSEMPEL - En type bordforskaling vegg
Her benyttes stående bordforskaling samt stag satt i mønster etter 
tegning og anvisning fra arkitekt. Staghull tettes med propp av betong. 
Betongproppen skal ha tilnærmet lik farge som den ferdige herdede 
betongflaten og være nedsenket 10mm. Overflaten skal være glatt. 

Alle forskalingsbord leveres justert, med uhøvlet side mot betong.

Forskalingen settes i mønster varierende med:
• Bredder på forskalingsbordene, bredder ..... mm.
• Tykkelser på forskalingsbordene, tykkelse ..... mm.

Alle hjørner i bygget skal generelt være rette, dvs. ingen avfasing med 
trekantlist. Hjørnene kreves tettet for å sikre mot lekkasje av finstoffer.
Nødvendig beskyttelse av alle hjørner i byggetiden skal være inkludert.

Andre krav:
Referanseflate: Flomvollveggen på Trollstigplatået.

 

Anvisningen følger NS 3420 i sin oppbygging og inneholder tre 
typer informasjon:
•	 tekst	av	generell	karakter	som	kan	benyttes	der	det	er	aktuelt
•	 punkter	man	må	ta	stilling	til	i	beskrivelses	tekstene
•	 konkrete	eksempler	på	beskrivelse	av	en	gitt	overflate

Eksempe l  på 
besk r ive lse  av 
bo rd fo r ska l i ng  t i l 
vegg . 
Anv i sn i ngen  ha r 
en  rekke  s l i ke 
eksemp le r  som er 
baser t  på  NS 3420 
og  supp le r t  med 
teks t  av  genere l l 
ka ra k te r ,  punk te r 
man må ta  s t i l l i ng 
t i l  samt  konk re te 
eksemp le r
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Prosjektplan/ønsker Byggherre
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1Tidl. erfaringer  

og referanser
Forslag til  
utforming/overflater ARK

Standarder Tekniske beregninger 
og beskrivelser RIB

De
ta

ljn
iv

å 
2

Referanser 
Betongstudio

Avklaring av 
 beskrivelser  
(ta med beskrivelse 
av prøvestøp/felt)

Byggherre/ARK/RIB

Anbudskonferanse
Mottak av anbud Byggherre

Evaluering pris  
og utførelse

Byggherre  
m/ARK og RIB

De
ta

ljn
iv

å 
3

Prøvestøp og -flikk 
–  referanser
Befaring andre bygg

Oppstartsmøte/ 
samhandlingsmøte 
avklaring av detaljer

Alle involverte

De
ta

ljn
iv

å 
4

Ev justeringer  
i  beskrivelsen

ARK
RIB

Husk at spesielle krav til overflater ofte også har en kostnads-
side. Derfor bør man alltid vurdere eventuelle merkostnader opp 
mot estetiske krav. 

Vi minner samtidig om at man ikke kan forvente porefrie, 
ensfargede flater i plasstøpt betong. Det er nettopp variasjonene 

i gråtone og struktur som er med på å skape liv i overflaten. 
Ønsker man noe annet, kan flaten like gjerne være malt.

I prosessbeskrivelsen omtales en ’anbudskonferanse’. Den 
avholdes før det gis pris og tar seg av spørsmål anbyderne 
måtte ha til beskrivelsen. Samtidig gir den byggherre/arkitekt/RIB 

Besk r ive lse  av  be tongover f la te r :  F ly td iag rammet  v i se r  p rosessen  fo r  u t fo rm ing  av  besk r ive lses teks te r



Eksempelsamling  
med gode beskrivelser  
av  betongoverflater er  
nå nær ferdigst i l lelse.  
Anvisningen bl ir fr i t t 
 t i lgjengel ig via  
www.betongstudio .no og  
www.byggutengrenser .no
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En anvisning for å sikre bedre beskrivelse av synlige betongoverflater med spesielle krav
Kapittel
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel:

Prisregler for forskaling:
Enhetspriser skal inkludere alle nødvendige arbeider for å
tilfredsstille de forannevnte krav (inkl. spesielle tiltak ved:
utstøping og gjenspekking av boltehull, sår o.l., fylling av porer,  
svanker og groper, hugging av topper og grater, samt utbedring av 
sprang og bulninger).

Støpeskjøter:
Plassering av alle støpeskjøter skal godkjennes på forhånd av  
arkitekt/RIB.

ARMERING - GENERELT
Valg av armeringsstoler gjøres i samarbeid med ARK/RIB

EKSEMPEL - En type plateforskalet vegg
Forskalingstypene som benyttes er nye glatte forskalingsplater med 
glatt foliert overflate uten sprang ved plateskjøter. 
Forskalingen settes i mønster varierende med:

• Platestørrelser, bredde ..... mm x høyde ..... mm.
• Hvis det benyttes systemforskaling må det benyttes ileggsplater 

med binding til systemets stag.. 
• Alle plater og stag settes i mønster etter arkitektens anvisning. 

Det benyttes stag, hull tettes med propp av betong.
Betongproppen skal ha tilnærmet lik farge som den ferdige herdede 
betongflaten og være nedsenket 10mm. Overflaten skal være glatt.

Alle hjørner i bygget skal generelt være rette, dvs. ingen avfasing med 
trekantlist. Hjørnene kreves tettet for å sikre mot lekkasje av finstoffer.
Nødvendig beskyttelse av alle hjørner i byggetiden skal være inkludert.

Formolje påføres i tynt lag. Områder med for mye olje tørkes av med 
svaber.

mulighet for å presisere ambisjonsnivået. Konferansen resulterer i 
et referat som blir en del av anbudsgrunnlaget. 

Anvisningen må sees som et forslag og som et hjelpemiddel 
både for den beskrivende og den utførende. Den har ingen for-
mell status. Med tiden vil Norsk Betongforening få utarbeidet en 
publikasjon om samme emne. I mellomtiden håper man anvisnin-
gen vil være til nytte.   

Eksempel på 
beskr ivelse av 
plateforskal ing t i l 
vegg

Prosjektgruppen som har utarbeidet anvisningen for  
byggutengrenser.no:
Snorre Larsen, Dr. Techn. Kristoffer Apeland as
Steinar Helland, Skanska as
Vidar Knutsen, Element arkitekter
Benedikte Thallaug Wedset, Betongstudio/BRUKdesign
Ole H Krokstrand, OK-Partner 


