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GRAFISK BETONG
R13 kjøpesenter, Tau i Ryfylke

L INK ARKITEKTUR

Ki lder :  Hanne Kruse ,  L i nk  Ark i tek tu r 
Lo t ta  B re t tmark ,  G raph ic  Conc re te

Fo to :   L i nk  Ark i tek tu r ,  Hundven-C lemen ts  Pho tog raphy  
og  Mas iv ,  u t l ån t  av  G raph ic  Conc re te

RØFF, TØFF OG ROBUST 
MED QUAIFE GRIP CONTROL –FOR ØKT FREMKOMMELIGHET 
MÅNEDSLEIE MED 0,99% RENTE KUN 2.990,-
Pris eks MVA levert Ski. CO2 149 g/km, bl. forbruk 0,57 l/mil. Utelukker enkelte andre rabatter og gjelder kontrakter signert tom. 31.12.20. Startleie: kr 50 000,-. Etabl.gebyr: 
4 790,-. Månedsleie: kr 2 990,-. Termingebyr 95,- og etabl.gebyr: 4 790,- kommer i tillegg. Avtaletid: 3 år, kjørelende 45 000 km. Finansiering i Ford Credit. Alle priser er 
ekskl. mva. Forbehold om prisendringer og tr ykkfeil. Forutsetter salg til næringsdrivende.

RØFF, TØFF OG ROBUST 
MED QUAIFE GRIP CONTROL –FOR ØKT FREMKOMMELIGHET 
MÅNEDSLEIE MED 0,99% RENTE KUN 2.990,-
Pris eks MVA levert Ski. CO2 149 g/km, bl. forbruk 0,57 l/mil. Utelukker enkelte andre rabatter og gjelder kontrakter signert tom. 31.12.20. Startleie: kr 50 000,-. Etabl.gebyr: 
4 790,-. Månedsleie: kr 2 990,-. Termingebyr 95,- og etabl.gebyr: 4 790,- kommer i tillegg. Avtaletid: 3 år, kjørelende 45 000 km. Finansiering i Ford Credit. Alle priser er 
ekskl. mva. Forbehold om prisendringer og tr ykkfeil. Forutsetter salg til næringsdrivende.

Adresse:  Fiskåvegen 2, 4120 Tau

Arkitekt:  Link Arkitektur, Stavanger  
v/Martin Strømstad og Hanne Kruse

Mønsterdesign:  Brekke Design

Entreprenør:  Masiv (ansv. for montering av fasadeelementer)

Leverandør:  fasadeelementer: Finnøy Betong

Ferdigstilt:  2020

Areal fasade:  ca 5000 m2 elementer med grafisk betong

De gra f i ske mønst rene 'kor n '  og ' fosse fa l l '  på fasadee lementene er 
insp i rer t  av hhv .  hav ren som ble mal t  og fossen som drev møl len
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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 kjøpe-
senteret. 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 elemen-
tene er på 2,5 x 11,4 meter. For å unngå et repetitivt mønster i 
'fosse fall' er noen elementer snudd opp/ned, slik at det oppstår 
en ujevn rytme i designet.
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Det nye kjøpesentere t  R 13 l igger  i  k rysset  mel lom Fiskåvegen og  
Ryfy lkevegen (R iksve i  13 ) ,  noe som g jør  an legget  godt  syn l ig  og le t t  t i lg jengel ig

Graphic Concrete-metoden
går ut på at et mønster trykkes med retarder på en membran. 
Arkitekten har dermed frie tøyler når det gjelder kreativ utfor-
ming 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. 

Metoden er enkel. Den har mye til felles med tradisjonell seri-
grafi i grafisk bransje:
• Arkitekten sender sitt AutoCAD motiv til grafikk produsenten, 

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 støpe prosessen, 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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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, løs-
nes det fra formen og løftes opp. Betongen slipper membranen, 

' Fosse fa l l ' 'Kor n '

og siden med det grafiske motivet høytrykk spyles 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.  
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