Phæno Wissenschaftsmuseum
Arkitekt: Zaha Hadid Architects
Foto: O. Krokstrand, byggutengrenser.no

Har du noengang opplevd at kvaliteten på
betongoverflaten ikke ble som forventet/
beskrevet? byggutengrenser.no og betongbransjen i Norge forsøker å gjøre noe med denne
utfordringen gjennom utgivelsen av boken
’Betongoverflater’ som lanseres i disse dager.
I tillegg til å være til inspirasjon for alle parter i byggeprosessen skal boken være et hjelpemiddel for den som skal
beskrive en betongflate – og en lærebok for dem som skal
gjøre jobben.
Med utgangspunkt i estetiske verdier vises betydningen
av samspillet mellom betongens sammensetning, form og
utførelse på den ene siden og samarbeidet mellom arkitekt,
rådgivende ingeniør, entreprenør og leverandør på den andre.
Boken er tredelt: En fagdel, en del med presentasjoner av 16
n yere norske byggverk i betong og et tillegg med praktiske
råd om planlegging og utførelse av betongarbeider.
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Fagdelen dekker bl.a. følgende temaer:
• Delmaterialer og forskaling
• Støping og bearbeiding
• Overflatebelegg, herunder maling, lasering, impregnering
• Krav og spesifikasjoner
• Patina, nedsmussing og kalkutslag
• Defekter og reparasjoner
• Betong og vegetasjon
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I tillegget er det bl.a. artikler om:
• Tips for å oppnå en vellykket betongoverflate
• Gulv på grunn, herunder sliping og polering
• Forslag til klassifiseringssystem for forskalte flater
• Betong og miljø
Boken er basert på den svenske boken ’Betongens yta’ av
arkitekt Tage Hertzell og utgis i Norge i samarbeid med
Gyldendal forlag.

’Betongoverflater’ – NY BOK
Utdrag av kapittel 6

Krav og
spesifikasjoner
Estetiske krav til betongoverflater dekkes ikke av
dagens regelverk. Prosjektbeskrivelsen skal inne
holde målbare krav som tydelig definerer hva som
er akseptable og ikke-akseptable overflater. Ferdig
betongflate skal sammenholdes med beskrivelsen.

Kravtyper
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Norsk Standard
NS-EN 13670+NA «Utførelse av betongkonstruksjoner» og NS
3420-L gir få retningslinjer for krav til overflatens utseende. De
to standardene gir likevel en mulighet for å forholde seg til bl.a.
• avvikende geometri (urette kanter, sprang, grater etc.)
• staghull
• støpefeil (steinreir etc.)
• type forskalingshud
• bearbeiding av overflater (glatting, porefylling, syrevasking,
frilegging, sliping)
• støpeskjøter
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Kvaliteten på en betongoverflate omfatter både visuelt uttrykk,
styrke og bestandighet. Krav til utførelse kan formuleres som
referansekrav, kvalitetskrav eller utførelseskrav. Når det stilles
spesielle krav til en overflate, må sluttproduktet kontrolleres i
forhold til beskrivelsen.
Det aller viktigste for å oppnå et godt sluttresultat er god
kommunikasjon mellom arkitekt, rådgivende ingeniør, entreprenør
og betongleverandør. Alle skal være klar over hva slags betongflate som forventes, og hvilke krav som er stilt.
Arkitekten må være aktiv fra prøvestøp til ferdig flate. Ved
prefabrikasjon bør arkitekt og produsent vurdere det første
elementet i fellesskap for å unngå fremtidige diskusjoner, og
deretter følge opp produksjonen videre med besøk etter behov. Tilsvarende må arkitekten ikke bare være til stede når en
plasstøpt prøvestøp skal vurderes, men også følge opp betong
arbeidene i den videre prosessen.
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Referansekrav
refererer til en tilsvarende betongkonstruksjon omtrent slik: «Lag
en betongkonstruksjon som ser ut som referansen, og som møter
alle krav til overflaten og betongspesifikasjonen.» Man antar at
denne typen betongarbeid med tilsvarende overflatekrav er utført
tidligere med tilfredsstillende resultat. Å begrense en spesifikasjon til å anta at de ulike aktørene i byggprosjektet forstår hva
de skal gjøre, gir sjelden et vellykket resultat. Det må kalles en
dristig metode der fine overflater er viktig. Men det er en mulig
metode dersom det er sannsynlig at entreprenøren er i stand til
å kopiere referansens betongresept, forskaling og utførelse.
Kvalitetskrav
kan i første omgang uttrykkes med henvisning til en referanse
flate. Ved kontraktsforhandlingene bør referanseflaten være
konkretisert i en prøvestøp. En slik prøve er viktig både mht.
overflatestruktur, porer, gråtone og kulør.
Om prøvestøpene (som skjer etter kontraktsinngåelse) resulterer i en dyrere resept eller utførelse, eventuelt større risiko, må
det ligge inne en mekanisme som justerer kontraktssummen i
forhold til forutsetningene som lå i anbudsgrunnlaget.
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Utførelseskrav
innebærer spesifisering av hvilke delmaterialer og metoder som
skal anvendes. Dette forutsetter at den beskrivende har inngående kunnskap om materialer, betongsammensetning, forskalingstyper, utstøpingsteknikk og metoder for etterbehandling.
Dette danner så grunnlaget for beskrivelsen, hvilke krav som skal
møtes, og nødvendige metoder og tiltak underveis i prosjektet.
Selv om spesifikasjonene er klare, krever en slik tilnærming
vedvarende årvåkenhet og oppfølging underveis. Den som beskriver må ha en klar idé om hva sluttproduktet skal være og stille
helt konkrete, målbare krav i beskrivelsen.
En éntydig spesifikasjon skal omfatte
• kunnskaper og erfaring til utførende
• prøvestøper
• reparasjoner
• formmaterialer – gjenbruk
• betongsammensetning mht. pigmentering og gråtone
• bearbeidingsprosessen av fersk overflate
• et gitt matrisemønster
• fuger og støpeskjøter
• forslag til støpeteknikker, lagtykkelser og vibrering
• tildekking og herdeforhold
• etterbehandling
• beskyttelse i byggeprosessen (f.eks. kanter og hjørner)
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Den beste, mest praktiske tilnærmingen forutsetter at man vet
hvilken overflatekvalitet man vil ha. Kvalitetskravene bør være
klart og tydelig definert i prosjektbeskrivelse og kontrakt. Likevel
er det viktigste et felles ønske om å skape et vellykket resultat.
Dette oppnås sammen med entreprenøren dersom denne får en
klar forståelse av hva som er forventet, og forutsatt at kontrakten gir økonomisk spillerom for å gjøre jobben skikkelig.
Ved utførelseskrav gir den beskrivende de retningslinjer som
er nødvendig for å oppnå forventet resultat. Beskrivelser og tegninger er likevel ikke nok til å beskrive de estetiske kvalitetene.
Prøvestøper av den aktuelle betongsammensetning for å komme
frem til best mulig bruk av materialer og utstøpingsteknikker er
også nødvendig.

Fra referanseflate til godkjent overflate
Referanseflate for plasstøpt betong
Referanseflaten kan være en overflate som er lett tilgjengelig for
inspeksjon på et referansebygg, eventuelt detaljerte fotografier.
Men deretter skal det foretas prøvestøp ut fra godkjent beskrivelse. Det skal også tas stilling til om man skal støpe flere prøver
med variasjoner av de delmaterialene som benyttes.
Når tilfredsstillende prøvestøp er utført, skal toleransegrenser
fastsettes. Man må ta hensyn til de naturlige variasjoner betong
overflater får, slik at det settes realistiske toleranser for støpeoppgaven. Godkjente støpeprøver vil være det nye kontraktskravet.
Før prøvestøpingen igangsettes, skal det avtales hvordan prøve
støpen skal beskyttes mot ytre påvirkninger, og tidspunkt for
vurdering av overflatens gråtone.
Referanseflate ved prefabrikasjon
Et betongelement fra en eksisterende fasade kan fungere som
referanseoverflate. Gjelder det frilagte overflater, er det vesentlig
at referanseoverflatens tilslagsmateriale fortsatt er tilgjengelig
når produksjonen starter. Tilslag med lik betegnelse kan i løpet av
årene endre seg fordi produksjonsstedet er endret.
Prøvestykker hjelper arkitekten til å komme frem til en ønsket
overflate. Et prøvestykke kan bestilles fra en eller flere produsenter i forkant av anbudsutsendelse. I de tilfeller der tilslagets kulør
har betydning, er det viktig at prøvestykker produseres med det
tilslaget som skal benyttes i den endelige produksjonen.
Det kan være fornuftig å produsere to godkjente prøvestykker, én til bestiller og én til produsent. Eventuelt kan man sløyfe
prøvestykker og gå direkte til produksjon av et prøveelement. Ett
eller flere prøveelementer av hver overflatetype produseres av
kontraktsfestet elementleverandør. Antallet avhenger av i hvilken
grad det forventes overflatevariasjon.
Når prøvestøpingen er gjennomført, kan et prøveelement defineres som en ny referanseflate. Hvis det er gjort flere prøvestøpinger, kan to utvalgte flater angi toleranseområdet for den
endelige flatens kvalitet. For variasjoner i gråtonen eller i kuløren
kan også mindre prøvestykker utgjøre kvalitetsgrensene.
En beskrivelsestekst for prøvestøp og sammenligningsflate kan se
slik ut:
Med betongoverflatene på Strandgaten 10 i Lillevik som referanse skal det fremlegges prøvestykker av den foreslåtte betongflaten. Ut fra disse velges en betongresept som skal benyttes
til støping av ett eller flere prøveelementer. (Bør stå som egen
kostnadspost i beskrivelsen.) Prøveelementet skal ha den mest
vanlige størrelsen i prosjektet og utføres med identisk materiale
og utførelse som i den endelige produksjonen.
Prøveelementet granskes av bestiller/arkitekt og leverandør i
fellesskap, hvoretter det gjøres avtale om eventuelle justeringer.
Om nødvendig gjøres enda et prøveelement.
Bedømmingen skal gjøres ute i dagslys og i tørt vær. Når ett
element er godkjent, skal det fungere som referanseflate. Elementet lagres lett tilgjengelig, beskyttet mot regn og i dagslys.

Egenkontroll
NS-EN 13670+NA «Utførelse av betongkonstruksjoner» og NS-EN
13369 «Allmenne regler for prefabrikkerte betongprodukter» gir
minimumskrav til entreprenør og elementfabrikk vedr. kvalitetsstyring. I dette inngår også kontroll av at kravene i produksjonsunderlaget er oppnådd.

Følgende krav bør gis der det er aktuelt:
1a Forskalingshuden: Hva som kan aksepteres av avtrykk i betongen,
og som ikke er en del av spesifisert overflate. Entreprenørens
frihet til å bruke forskalingshud med forskjellige egenskaper for å
få større ombruk.
1b Farge: Med mindre det spesifiseres materialer med spesielle farger,
er det ingen krav til farger, fargejevnhet eller skjolder.
1c Porer: Grenser for størrelse, dybde og antall bør gis der det er
viktig for det visuelle inntrykket.
1d Sprang og grater: Størrelse og antall bør gis. Disse er uavhengig av
øvrige geometriske toleranser for konstruksjonsdelen og bør bare
omfatte uregelmessigheter i forskalingens kontaktflate.
1e Flikk/reparasjon: Om dette er tillatt for å forbedre overflatens
utseende.

Nedenfor er eksempler på kontrollpunkter i en kontrollplan for
eksponerte betongflater både ved plasstøp og elementproduksjon:
• Forskalingsformen er av den typen man har beskrevet; at det
tas hensyn til om formen/matrisen kan endres, og hvor mange
gjenbruk som tillates etter støping
• Betongen som tas imot på byggeplass/ved elementproduksjonen
oppfyller alle gitte krav; følgeseddelkontroll, visuell kontroll
samt i noen tilfeller prøver av konsistens eller bearbeidingsevne
• Komprimering utføres slik at alle komponenter får god innstøping, og en god overflate etableres
• Bearbeiding av betongoverflatene skjer iht. det som er beskrevet

• Etter avforskaling utføres en nøye gransking av alle betongflater
• Staghullene i forskalingen plasseres og behandles på foreskreven
måte
• Herdetiltak utføres for å sikre gode vilkår for ferske betongoverflater
• Eventuell etterbearbeiding av herdet overflate skjer i henhold til
gitte spesifikasjoner
• Påvirkning av eventuelle sesongmessige variasjoner i herdningsbetingelsene minimeres
For å oppnå et godt sluttresultat kreves et helhjertet engasjement
fra alle parter under hele byggeprosessen.
Spesielle kontrolltiltak ved prefabrikasjon
I Betongelementforeningens Betongelementboken bind F behandles geometriske toleranser for betongelementer, men heller ikke
her sies det mye om de estetiske kravene.
Kontroll ved prefabrikasjon må foregå både i fabrikk og på
byggeplass. Nedenfor er det vist relevante kontroller i en produksjonskjede for elementer. Egenkontrollen gjelder både produsent
og montasjefirma. Bestillerens innsats er viktigst i startfasen.
Kontrolltiltak
Aktivitet

Egenkontroll

Bestillers kontroll

Klargjøring av form

x

Klargjøring før støp

x

Etter avforming

x

x*

Lagring på fabrikk

x

x

Transport til byggeplass

x

Lagring på byggeplass

x

Før montasje

x

Ferdig montert element

x

x

Ferdig fuget element

x

x

* Vanligvis ved det første elementet
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Hva kontrollen skal omfatte
NS-EN 13670+NA ’Utførelse av betongkonstruksjoner’ har en omfattende liste med punkter som den prosjekterende skal ta stilling
til (tillegg A og F). Kontrollpunktene kan danne grunnlag for den
prosjekterendes spesifikasjon av utførelsen av betongoverflater.
NS-EN 13670+NA F8.8 «Betongoverflater» lyder slik:

G o dt s ynli g e fo r s kje ller i g r å t o ne u t ov er ang i t t t o lerans e mellom to
t i ls t ø te nde fasade e le m e nter , 	Fo t o : Tage Hertzell
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Kontrollplan
En kontrollplan skal sikre at betongarbeidene utføres slik at de
spesifiserte overflatekravene oppfylles. Alle involverte parter må
ta ansvar for at man oppnår riktig kvalitet, gjennom et egenkontrollsystem. I dette systemet bør det inngå
• metoder for å styre produksjonen mot riktig mål
• kontroll med at man oppnår målene
• oppfølging og korrigering av feil
• dokumentasjon av utført kontroll og resultat av denne
Innenfor rammen for egenkontrollen skal entreprenør, evt. elementprodusent og montasjefirma, sette opp en kontrollplan for
sine deler av prosjektet. Dette har vært praksis på norske bygge
plasser i mange år, og det bør også gjelde i de tilfeller der de
estetiske kravene er spesifisert i produksjonsunderlaget.
En kontrollplan for estetiske krav anbefales utarbeidet i et
samarbeid mellom entreprenør/produsent, bestiller og arkitekt.
Oppdragsgiver skal være involvert i kontrollarbeidet i utførelsesklassene 2 og 3.
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Avvik

Fug en e m e l lom
fa sa d e e le m e n te n e
m å kon t rol leres t i d l i g i
m on ta sjea rb ei de t .
F ra S tava n g er
Ko n s er t h u s .
Ra t i o a rk i te k ter AS .
Fo t o : O . Kro ks t ra n d ,
b yg g ute n g re n ser . no
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I fabrikken:
Referanseelementer som produsenten har kontrollert og fått godkjent, skal merkes og godkjennes på den måten produsenten finner det hensiktsmessig og deretter plasseres på godkjent lager.
Om nødvendig skal elementene være beskyttet mot klimatiske
påkjenninger iht. kontraktsbestemmelsene.
Oppdragsgiver skal ha fri tilgang til lageret for kontroll av om
elementenes overflate oppfyller kvalitetskravene. Hvis oppdragsgiver finner at ett eller flere elementer ikke oppfyller gitte krav,
skal oppdragsgiveren umiddelbart meddele dette til produsenten.
Elementprodusenten bør foreta en visuell kontroll av hvert
element ut fra godkjent referanseelement før det lagres, og føre
oversikt over de som er godkjent, og de som er underkjent. Ved
en slik kontroll må man være oppmerksom på at en etterherding
vil endre betongflatens karakter.
For best mulig resultat bør elementer stilles opp mot referanseelementet for endelig kontroll først når de er leveranseklare. Elementer med konstruktive skader eller defekter som av
estetiske grunner ikke kan godkjennes, vrakes dersom de ikke
kan utbedres.

42

På byggeplassen:
Fugetykkelsen har stor betydning for den visuelle helhetsoppfatningen av fasaden og utgjør derfor et viktig forhold i montasjefirmaets kontrollplan. Det er derfor viktig at kontroll av elementfugene journalføres.
Fugene mellom elementene må kontrolleres tidlig i montasjearbeidet. Fuger som er for brede eller for smale for avtalt fugeteknikk, må bli gjenstand for diskusjon. Det kan være spørsmål
om avvik i forskjellige produksjonsledd eller feilaktig forståelse
av toleranser hos produsent, montør eller montasjeentreprenør.
Utforming av fuger mellom elementer, både vertikale og
horisontale, og tillatte toleranser skal fremgå av beskrivelse og
tegningsgrunnlag. For å presisere montasjekravene kan det være
aktuelt med en prøvefuging som skal godkjennes før det endelige
fugearbeidet starter. Hensynet til gjeldende byggeplasstoleranser
må inngå i den totale vurderingen.
Eksponert innstøpningsgods som løfteanordninger og boltehylser kan ikke alltid skjules. I slike tilfeller må det avklares med
arkitekten hvordan disse skal plasseres og eventuelt behandles
etter montasje. Dette bør fremgå av beskrivelsen.

Å produsere slette betongflater i grå eller farget betong stiller
store krav til både prosjektering, utførelse og påfølgende herding.
Formmateriale, formolje, betongens sammensetning, temperaturer, bearbeiding av betongmassen, konstruksjonens oppbygging,
armeringsplassering osv. medfører ofte overflateskjolder. For å
redusere dette kreves stor erfaring og kunnskap.
Reparasjoner av skader i en betongoverflate blir som regel alltid synlige. I ’Betongoverflater’ kapittel 8 og vedlegg 3 behandles
dette temaet mer inngående.
I NS-EN 13670+NA angis følgende tiltak i tilfelle avvik:
1

Der kontrollen avdekker avvik, skal det treffes passende tiltak for å
sikre at konstruksjonen er egnet for det prosjekterte formålet

2

Følgende forhold skal undersøkes i denne rekkefølgen:
2a Betydningen av avviket for videre utførelse og egnethet til det
prosjekterte formålet
2b Tiltak som er nødvendig for å gjøre komponenten akseptabel
2c Nødvendigheten av vraking og utskifting av den ikke-reparerbare komponenten

3 Hvis det kreves i produksjonsunderlaget, skal avviket rettes i samsvar med en prosedyre som er angitt i underlaget, eller som avtalt

Avvik ved plasstøping
De vanligste feil på plasstøpte betongoverflater er følgende:
• Fargevariasjoner/godt synlige forskjeller i gråtone og kulør
• Poredannelse utover det som er satt som krav
• Støpesår fra for dårlig komprimering eller formlekkasjer
• Separasjon av betongmassen
• Formskjøter, lagdeling og støpeskjøt som avviker fra beskrivelsen
• Slurv ved gjenpussing av staghull
• Betongsøl på overflaten
Når resultatet ikke er iht. de beskrevne krav, og tiltakene beskrevet i Betongoverflater vedlegg 3 ikke er tilstrekkelig for å
bøte på skaden, er som regel det eneste alternativet å rive og
begynne på nytt. Alternativt kan flaten pusses eller males.
Formskjøter
Følgende alternative krav for håndtering av formskjøter er relevante og bør angis i beskrivelsen:
• Merker etter formskjøter skal være som de er.
• Merker etter formskjøter slipes bort under forutsetning av at
slipemerker ikke blir enda mer fremtredende.
• Merker etter formskjøter skal ikke forekomme (krever spesialbehandling av formene og er kostbart).
Støpeskjøter
Støpeskjøter vil alltid være synlige. For at de skal bli så lite dominerende som mulig, må man ha en tett, ettersittende forskaling
til underliggende betongflater. Alternativt kan det planlegges med
støp av større felt. Evt. renning av fersk betong på eksisterende
betong må fjernes umiddelbart etter støp, og senest dagen derpå.
Følgende alternativer er aktuelle for håndtering av støpeskjøter:
• La støpeskjøtene være som de er.
• Legg inn markeringer i formene som fremhever skjøtene.
• Merker etter skjøtene slipes bort, forutsatt at slipemerkene
ikke gjør skjøten enda mer synlig.

Faktorer som påvirker betongoverflater
Type sement
Glatte overflater gir ofte svakere fargevirkning enn ru
overflater
Store, ubrutte flater vil ha fargevariasjon
Fargen på tilslaget vil slå gjennom ved bruk av lyse farger
Jordfarger falmer minst med tiden
Farget betong gir større fargespill
Det er forskjell på ute og inne! Betong innendørs beholder
en klarere farge over tid
Tilslagstype, -opprinnelse og Dmax
Formolje

Overflate
kvalitet

Betongsammensetning
Forskalingsmateriale – antall tillatte gjenbruk
Forskalingsform
Utstøpingsprosedyre
Frileggingsdybde ved eventuell frilegging
Etterbehandling. Nystøpt betong må beskyttes mot nedbør
i det øyeblikk den avforskales og videre de første døgnene
for å begrense kalkutfelling
Fargevariasjoner
Porer. Utbredelse og størrelse
Fugedetaljer
Behandling av forskalingsmaterialer, mønster, størrelse,
tetthet av forskaling
Forskalingsskjøter

Armering

Utstyr for å hindre rustflekker på overflater

Forskaling

Tette skjøter
Rengjøringsmetoder og oppbevaring av forskaling
Samme beskaffenhet og kvalitet på forskalingselementene
Stivhet i forskalingsmaterialet

Utstøping

Separasjonstendenser, betongens egnethet til oppgaven
Synlige lagdelinger
Skjøter

Avvik ved prefabrikasjon

Tiltak som kan iverksettes ved feil som ikke kan repareres på en
tilfredsstillende måte:
• Kontroll og eventuell vraking av feilaktige elementer før de
forlater produsenten
• Utskifting og vraking av montert element som ikke tilfredsstiller kravene; konsekvenser for fremdrift må diskuteres med
bestiller før man går til dette skritt
• Utsettelse av tiltak i påvente av om eventuelle fargeforskjeller
jevner seg ut med tiden
Hvordan skrive spesifikasjoner
De fleste betongspesifikasjoner inneholder grunnleggende krav
som er standard for all betong. Spesifikasjon av en betongflate
med høye estetiske krav kan utvikles på basis av en god, grunnleggende betongspesifikasjon. Bruk den grunnleggende spesifikasjonen som referanse og spesifiser kravene til betongflaten med
modifikasjoner og/eller tilføyelser separat fra den konstruktive
betongbeskrivelsen. På denne måten defineres det tydelig for
entreprenøren hvilke elementer som er vanlige, standard betongspesifikasjoner, og hvilke deler av betongkonstruksjonene
som skal ha ekstra oppmerksomhet.
Nedenfor gis en oversikt over noen viktige faktorer som påvirker betongens endelige utseende. Tabellen bør brukes som en
sjekkliste for beskrivelse av betongoverflater med estetiske krav.

Overflate Påføring av overflatebehandling i byggefasen som letter
behandling fjerning av flekker på et senere tidspunkt
Bearbeiding av fersk flate
Herdemembran
Rengjøring
Overflatebelegg
Mønster, prikkmeisling etc
Eventuell sliping og grad av polering

• Den som beskriver må være åpen for behovet for utstyr og
teknikker til blanding, forskaling, støping, etterbehandling og
prøvestøping.
• Problemer oppstår ved manglende forståelse for helheten –
når betongen forventes å prestere uten at forholdene legges til
rette, eller når egnede metoder og tilpasninger neglisjeres
Alt dette kan og bør bestemmes i planleggingsfasen ved å lage
modeller og gjennomføre prøvestøper.
Arkitekten er ansvarlig for å få frem ideen for det estetiske
uttrykket – og skal ikke gi seg på det! Ideen kan gjerne endres,
men man må ikke inngå kompromisser som ødelegger helhetsinntrykket. Beskrivelsen skal være entydig mht. sluttresultat og
hvilke krav som stilles.
Innenfor samarbeidsprosjektet COIN (2006–2014) har det vært
arbeidet med et klassifiseringsverktøy for forskalte betongflater.
Dette er ment å skulle bli et nyttig hjelpemiddel både ved spesifisering av en betongflate og ved kontroll og avviksbehandling.
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Følgende ses på som funksjonsfeil:
• Fargevariasjoner eller godt synlige forskjeller i gråtone og
kulør utover toleransene som er angitt i forhold til referanseflaten
• Poredannelse utover det som er satt som krav
• Ujevn frilegging
• Rutemønster fra armeringsnettet
• Defekter, renning fra gysearbeider, nedbør og lekkasje som
forårsaker misfarginger etter at elementet er montert
• Detaljer og merker som identifikasjonsplater og klistrelapper
• Merker etter lagring og transport

mur +
betong

St ø p es kjø ter v i l
a l l t i d v æ re s y n l i g e .
H er er d e t lag t
i n n ma r ker i n g er i
skjøte n. Des sv er re
ha r ma n i k ke
f jer n e t re nni ng av
b e t o n gs la m e t ter
st øpi ng .
Fo t o : O. Kro ks t ra n d ,
b yg g u te ng re ns er . no

Betongfarge
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