De grafiske mønstrene 'kor n' og 'fossefall' på fasadeelementene er
inspirert av hhv. hav ren som ble malt og fossen som drev møllen

GRAFISK BETONG
R13 kjøpesenter, Tau i Ryfylke
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Brekke Design
Masiv (ansv. for montering av fasadeelementer)
fasadeelementer: Finnøy Betong
2020
ca 5000 m 2 elementer med grafisk betong
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Kil d er : Ha n n e Kr u se, Li nk A r ki tekt u r
Lo t ta B ret t mar k, G raphi c Concrete
Fo t o : Li n k A r k i tekt u r , Hu ndven-Clement s P hotography
o g Ma s iv, u t l ånt av G raphi c Concrete
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Kjøpesenteret R 13 er ferdigstilt som første del av en ny område
regulering for Tau sentrum. Beliggenheten i krysset mellom
Fiskåvegen og Ryfylkevegen (Riksvei 13) gjør anlegget godt synlig
og lett tilgjengelig.
Fasadene består av bærende sandwichelementer med grafisk
betong utvendig, i to ulike mønstre. Den grafiske betongen gir
bygningene identitet, hever den arkitektoniske opplevelsen og
letter navigeringen for kundene.
Mønstrene bidrar med kontekst – og en arkitektonisk kontrast.
Tau er kjent for sine kornmøller med røtter helt tilbake til

1200-tallet. Mølleparken og Gamle Tou mølle fra ca. 1800 ved
Taura-fossen ligger mindre enn en kilometer unna det nye kjøpesenteret. De stiliserte grafiske mønstrene 'fossefall' og 'korn' på
fasadeelementene er inspirert av hhv. fossen som drev møllen og
havren som ble malt.
Elementenes overflater er jevne og presise. De fleste elementene er på 2,5 x 11,4 meter. For å unngå et repetitivt mønster i
'fossefall' er noen elementer snudd opp/ned, slik at det oppstår
en ujevn rytme i designet.

Det nye kjøpesenteret R 13 ligger i krysset mellom Fiskåvegen og
Ryfylkevegen (Riksvei 13), noe som gjør anlegget godt synlig og lett tilgjengelig

Metoden er enkel. Den har mye til felles med tradisjonell serigrafi i grafisk bransje:
• Arkitekten sender sitt AutoCADm otiv til grafikkp rodusenten,
som vurderer motivet, blant annet hvordan det vil se ut på
lang avstand og fra alle vinkler. Kanskje får arkitekten råd om

hvordan motivet kan fremstå best mulig. Det gis også råd om
farge og materialvalg for henholdsvis sementtype, tilsetninger
og tilslag (f.eks. sand, granitt eller marmor).
• Deretter trykkes det grafiske motivet med retarder på
membran. Denne er forbehandlet slik at betongen slipper
støpebordet. Retarderen forsinker overflateherdingen i en
dybde på 0,5-1,5 mm i selve støpep rosessen, nøyaktig der den
påføres. Den fås i flere typer avhengig av hvilken betong som
brukes – fra design der kun det ytterste finstoffet avdekkes,
til design med stor kontrast og dypere, grovere avdekking av
tilslagsmaterialene.
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går ut på at et mønster trykkes med retarder på en membran.
Arkitekten har dermed frie tøyler når det gjelder kreativ utforming av betongens overflate – for eksempel kan mønsteret
benyttes til å synliggjøre identiteten til bygningens brukere, eller
som på Tau, til å knytte bygningen til stedet.
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Graphic Concrete-metoden
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'Kor n'
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'Fossefall'
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Støpeprosessen
Grafikkprodusenten sender den trykte membranen i ruller til
betongelementprodusenten. Membranen plasseres med retarderen
opp i bunnen av vanlige, klargjorte støpebord (normalt 4 meter
brede og 10–25 meter lange).
Når betongelementet er støpt og har herdet ca. ett døgn, løsnes det fra formen og løftes opp. Betongen slipper membranen,

og siden med det grafiske motivet høytrykks pyles med vann.
Dermed fjernes retarderen sammen med uherdet betong, og det
grafiske motivet avdekkes.
Prosessen foregår parallelt med prosjekteringen – som dermed
ikke blir lengre enn normalt. Grafiske betong trenger hverken
etterbehandling eller vedlikehold.		

