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Sammenstilling av ”regelverket”

Plan- og bygningsloven (PBL) 

 

Byggeteknisk forskrift (TEK)

 

NS-EN 1990+NA

Eurocode: Grunnlag for 

prosjektering av konstruksjoner

NS-EN 1992+NA

Eurocode 2: Prosjektering av 

betongkonstruksjoner 

NS-EN 13670+NA  

Utførelse av betongkonstruksjoner 

NS_EN 206+NA

Spesifikasjon, egenskaper, 

fremstilling og samsvar

NS-EN 10080 Armeringsstål -

Sveisbar armering – Del 1; 

Generelle krav

Pr. EN 10138  

Spennarmering 

NS-EN 13369

Allmenne regler for 

prefabrikkerte elementer

NS 3420 (revideres årlig)

Fellesbestemmelser og 

beskrivelsestekster

Produkt og prøvestandarder

 

 Produkt og prøvestandarder

 

Produkt og prøvestandarder

 

Produkt og prøvestandarder

 

Forskrift om byggesak 

(byggesaksforskriften)

 

NS-EN 1991+NA

Eurocode 1: Laster på konstruksjoner
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Forskjellige eksponeringsklasser

saltvann

innlandet kyst-strøk, sjøvann

XC: Karbonatisering

XD: Avisningssalt

XS: Salt

XF: Frost

XA: Kjemikalier
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Eksponeringsklasser
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Bestandighetsklasser
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Overdekning, NS EN 1992-1-1:2004

Krav til minimumsoverdekning:
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Krav til nominell overdekning: 
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NB Publ. 35

Bestandighet av betongkonstruksjoner i marint miljø
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Rissviddekrav, NS EN 1992-1-1:2004
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NA.4.1.1 Produksjonsleder

(1) Produksjonslederen har det øverste faglige tilsynet med 
alle deler av betongarbeidene, dvs. forskaling, armering, 
spennarmering, sveising av armering, elementmontasje, 
transport, støping og etterbehandling av betong, for det 
som er relevant for det aktuelle prosjektet. 
Produksjonslederen skal ha:
– forståelse for belastninger og konstruksjonens virkemåte under 

byggeperioden og i ferdig tilstand

– inngående kunnskap om anleggsteknikk, valg av 
utførelsesmetoder og utstyr

– forståelse for hvordan temperatur og værforhold innvirker på 
utførelsen

– forståelse for nødvendige krav til betongens egenskaper i fersk 
og herdende tilstand

NA.4.1 Forutsetninger
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NA.4.1.1 Produksjonsleder (forts.)

(2) Ved spesialarbeider som spennarmering, sveising og 

elementmontasje skal produksjonsleder ha det øverste faglige 

tilsynet med arbeidene også når dette utføres av 

underentreprenører eller innleide personer/bedrifter. 

Produksjonsleder skal forstå prinsippene for de 

arbeidsoperasjonene som utføres, og ha kunnskap om hva som er 

kritisk for utførelsen. For spennarmering og elementmontasje skal 

produksjonsleder ha gjennomgått spesiell opplæring innenfor det 

aktuelle fagområdet.

(3) Ved arbeider i utførelsesklasse 1 og 2 skal produksjonslederen 

minst ha relevant fagbrev, yrkesbevis eller tilsvarende kunnskaper, 

og tilleggskurs i betongteknologi, utførelse og kontroll, samt den 

erfaring som er nødvendig for det aktuelle arbeidet.

NA.4.1 Forutsetninger
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NA.4.1.1 Produksjonsleder (forts.)

(4) Ved arbeider i utførelsesklasse 3 skal produksjonslederen være 

ingeniør med særskilte kvalifikasjoner for ledelse av betongarbeider 

eller ha tilsvarende kunnskaper, og tilleggskurs i betongteknologi, 

utførelse og kontroll samt dokumentert lang og allsidig erfaring med 

betongarbeider utført i Utførelsesklasse 3.

(5) Formann og bas kan fungere som produksjonsleder når de 

tilfredsstiller kompetansekravene til produksjonsleder.

NA.4.1.2 Formann og bas

(1) Det daglige arbeidet utføres under ledelse av formann og bas med 

relevant fagbrev eller yrkesbevis eller tilsvarende kunnskaper, og 

tilleggskurs i betongteknologi og utførelse samt erfaring fra lignende 

type arbeid

NA.4.1 Forutsetninger
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NA 8 Støping

NA.8.3 Levering, mottak og transport av fersk betong på byggeplassen

NA.8.3(4a) Ved mottak av fiberarmert betong skal det gjøres en visuell kontroll 

av betongen, av fiber type og angitt fibermengde på følgeseddelen. 

(4b)Ved utførelse i Utførelsesklasse 3 skal det tas følgende prøver ved mottak 

av betongen for hver betongtype:

– For identitetsprøving av trykkfasthet for minst hver påbegynt 200 m3

eller påbegynt støpeskift.

– Av støpelighet for minst hver påbegynt 200 m3 eller påbegynt støpeskift

– For måling av luftinnhold ved oppstart og senere minst hver påbegynt 

50 m3 og minst hver 3. time 

Prøving av trykkfasthet skal utføres på et betongprøvingslaboratorium 

underlagt en sertifiseringsordning og under tilsyn av en person som er 

uavhengig av betongprodusenten.

MERKNAD 1  Bestemmelser for ”identitetsprøving” er gitt i NS-EN 206-1: 2000, tillegg B

MERKNAD 2  Et støpeskift regnes som maksimalt 10 timer sammenhengende 

støpearbeide
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NA.4.1.8 Monteringsleder for prefabrikkerte elementer

(1) Montasjearbeider skal utføres under faglig tilsyn av 

montasjeleder.

(2) Montasjeleder skal være ingeniør med utdannelse som 

legger vekt på konstruksjonsforståelse, relevant 

tilleggsutdanning samt lang og allsidig erfaring.

(3) Arbeidet på byggeplass utføres under ledelse av 

montasjeformann og –bas. Disse skal ha gjennomgått 

egnet opplæring innenfor fagområdet, samt ha lang 

erfaring med montasjearbeider.

NA.4.1 Forutsetninger
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NA. 3 Type kontroll
Tabell NA.3 Type kontroll og dokumentasjon av denne

Utførelsesklasse 1 Utførelsesklasse 2 Utførelsesklasse 3

Type kontroll Visuell kontroll og 

målinger på 

stikkprøvebasis

Visuell kontroll og systematiske og 

regelmessige målinger av viktige arbeider

Visuell kontroll.

Detaljert kontroll av alle arbeider som er av betydning 

for bæreevnen og bestandigheten til konstruksjonen

Part som 

utfører 

kontrollen

Operatørens 

egenkontroll 

(Basiskontroll)

Operatørens egenkontroll (Basiskontroll)

Kontroll i samsvar med entreprenørens 

prosedyrer (intern systematisk kontroll)

Kontroll i regi av byggherren

Operatørens egenkontroll (Basiskontroll)

Kontroll i samsvar med entreprenørens prosedyrer 

(intern systematisk kontroll)

Kontroll i regi av byggherren

Omfang Alle arbeider I tillegg til basiskontrollen skal det utføres en 

systematisk og regelmessig kontroll av 

arbeidene. Den skal omfatte alle betong- og 

armeringsarbeider for særlige viktige 

konstruksjonsdeler som søyler og bjelker. For 

øvrige konstruksjonsdeler foretas 

stikkprøvekontroll i et omfang avhengig av 

delenes betydning for konstruksjonens 

bæreevne og bestandighet.

For konstruksjoner av prefabrikkerte elementer 

kontrolleres utførelsen av alle lastbærende 

opplegg og fuger i bæresystemet.

Kontroll i byggherrens regi skal minst bekrefte 

at den utførendes interne systematiske kontroll 

blir utført og dokumentert.

I tillegg til basiskontrollen skal det utføres en 

systematisk og regelmessig kontroll av arbeidene. Den 

skal omfatte alle betong- og armeringsarbeider for 

konstruksjonens bæreevne og bestandighet. Dette 

omfatter kontroll av forskaling, armering, rengjøring før 

støp, betong, utstøping og herdetiltak, oppspenning, 

injisering osv.

For konstruksjoner av prefabrikkerte elementer 

kontrolleres utførelsen av alle lastbærende opplegg og 

fuger i bæresystemet.

Kontroll i byggherrens regi skal omfatte kontroll av alle 

betong- og armeringsarbeider for særlige viktige 

konstruksjonsdeler som søyler og bjelker. For øvrige 

konstruksjonsdeler foretas stikkprøvekontroll i et 

omfang avhengig av delenes betydning for 

konstruksjonens bæreevne og bestandighet. Kontrollen 

skal bekrefte at den utførendes interne systematiske 

kontroll blir utført og dokumentert.

Kontroll-

rapport

Kreves ikke Kreves

”Som bygd” 

geometri

Kreves ikke I samsvar med produksjonsunderlaget

MERKNAD Det er her angitt bestemmelser om minste omfang av kontroll i byggherrens regi. Øvrige bestemmelser om denne kontrollformen, inklusive 

krav om kompetanse, vil være gitt i NS-EN 1990/NA. Denne kontrollformen var tidligere betegnet ”uavhengig kontroll”, den termen vil kun bli benyttet i 

forbindelse med krav om obligatorisk uavhengig kontroll i henhold til byggeforskriftene.
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8 Støping
8.3 Levering, mottak og transport av fersk betong på byggeplassen

(1) Mottakskontrollen skal omfatte kontroll av følgeseddelen før lossing.

(2) Betongen skal kontrolleres visuelt under lossing. Lossingen skal 

stoppes hvis utseendet, ut fra erfaring, virker unormalt.

(3) Skadelige endringer av den ferske betongen, for eksempel 

separasjon, vannutskillelse, tap av sementpasta eller andre 

endringer, skal holdes på et minimum under lasting, transport og 

lossing og under transport på byggeplassen.

(4) Der det kreves i produksjonsunderlaget, skal det tas prøver på 

støpestedet eller ved leveringsstedet hvis det gjelder ferdigbetong.

MERKNAD   Prøvemetoder og kriterier for å bestemme samsvaret og identiteten 

til betong i henhold til NS-EN 206-1 er gitt i den standarden.



Følgeseddel og mottakskontroll

• Følgeseddelen er et juridisk dokument

• Signatur bekrefter mottatt og godkjent betong

• Betongprodusentene har blitt strengere.

• Mottatt og brukt betong er godkjent betong.

• Utfordring ved gulvstøp.

• Ved separasjon, vannutskillelse må arbeidene stoppes 

umiddelbart.

• Justering av betongen skal ikke forekomme uten at 

synk er målt.

• All korrigering på byggeplass skal skrives på 

følgeseddel.



Følgeseddel og mottakskontroll

• Utførelsesklasse 3 er «aldri» problem.

• Utførelsesklasse 2 er «alltid» problem.

• Må ha fokus der det er viktig!

• Synlige flater og særlig GULV/DEKKER er viktig og 

vanskelig fordi det er i utførelsesklasse 2.

• Må ha låste resepter med forhåndsprøvd synk og utbredelse og 

enighet om variasjonsområde.

• Synk og utbredelse må måles før og etter pumpa.



Synk 22

S-U : 22-44 S-U : 22-39
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Utstøping dekke
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Utstøping dekke



Støping
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1 - 2 x diameter vibratorstav

8 - 10 x diameter vibratorstav



Pussing
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Pussing
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• «Godt skurt» eller 2 x brettskuring er 

godt god overflate i parkeringshus.

• Toleransekravene må tilfredsstilles.

• Herdetiltakene må utføres.



Plasstøpt betong, Bunnplater



Plasstøpt betong
Må vedlikeholdes/vaskes



Plasstøpt betong



STØVING?

Godt skurt overflate med riktige herdetiltak



Godt skurt overflate med riktige herdetiltak



STØVING?

Overflate med mangelfulle herdetiltak
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8 Støping

8.5 Beskyttelses- og herdingstiltak

(1) Betong skal sikres gode herdebetingelser og beskyttes i tidlig fase:

a) for å minimere plastisk svinn;

b) for å sikre tilstrekkelig fasthet i overflatesjiktet;

c) for å sikre tilstrekkelige bestandighetsegenskaper for 

konstruksjonens overflatesjikt;

d) mot skadelige værforhold; 

e) mot frysing;

f) mot skadelige vibrasjoner, støt og skade.

(2) Der betong i en tidlig fase må beskyttes mot skadelig kontakt med 

aggressive stoffer (for eksempel klorider), skal slike krav være angitt i 

produksjonsunderlaget



Coop Rygge

B35M40

Synk 20 cm











Plastiske svinnriss



Plastiske svinnriss
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Vinterstøping



Vinterstøping

48



Krav i NS-EN 13670
Herdeklasse 3 gjelder hvis ikke annet er oppgitt.
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NS-EN 13670



Overflate dekkestøp
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NS 3420-1 Fellesbestemmelser





Elementmontasje

55
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NA. 3 Type kontroll
Tabell NA.3 Type kontroll og dokumentasjon av denne

Utførelsesklasse 1 Utførelsesklasse 2 Utførelsesklasse 3

Type kontroll Visuell kontroll og 

målinger på 

stikkprøvebasis

Visuell kontroll og systematiske og 

regelmessige målinger av viktige arbeider

Visuell kontroll.

Detaljert kontroll av alle arbeider som er av betydning 

for bæreevnen og bestandigheten til konstruksjonen

Part som 

utfører 

kontrollen

Operatørens 

egenkontroll 

(Basiskontroll)

Operatørens egenkontroll (Basiskontroll)

Kontroll i samsvar med entreprenørens 

prosedyrer (intern systematisk kontroll)

Kontroll i regi av byggherren

Operatørens egenkontroll (Basiskontroll)

Kontroll i samsvar med entreprenørens prosedyrer 

(intern systematisk kontroll)

Kontroll i regi av byggherren

Omfang Alle arbeider I tillegg til basiskontrollen skal det utføres en 

systematisk og regelmessig kontroll av 

arbeidene. Den skal omfatte alle betong- og 

armeringsarbeider for særlige viktige 

konstruksjonsdeler som søyler og bjelker. For 

øvrige konstruksjonsdeler foretas 

stikkprøvekontroll i et omfang avhengig av 

delenes betydning for konstruksjonens 

bæreevne og bestandighet.

For konstruksjoner av prefabrikkerte elementer 

kontrolleres utførelsen av alle lastbærende 

opplegg og fuger i bæresystemet.

Kontroll i byggherrens regi skal minst bekrefte 

at den utførendes interne systematiske kontroll 

blir utført og dokumentert.

I tillegg til basiskontrollen skal det utføres en 

systematisk og regelmessig kontroll av arbeidene. Den 

skal omfatte alle betong- og armeringsarbeider for 

konstruksjonens bæreevne og bestandighet. Dette 

omfatter kontroll av forskaling, armering, rengjøring før 

støp, betong, utstøping og herdetiltak, oppspenning, 

injisering osv.

For konstruksjoner av prefabrikkerte elementer 

kontrolleres utførelsen av alle lastbærende opplegg og 

fuger i bæresystemet.

Kontroll i byggherrens regi skal omfatte kontroll av alle 

betong- og armeringsarbeider for særlige viktige 

konstruksjonsdeler som søyler og bjelker. For øvrige 

konstruksjonsdeler foretas stikkprøvekontroll i et 

omfang avhengig av delenes betydning for 

konstruksjonens bæreevne og bestandighet. Kontrollen 

skal bekrefte at den utførendes interne systematiske 

kontroll blir utført og dokumentert.

Kontroll-

rapport

Kreves ikke Kreves

”Som bygd” 

geometri

Kreves ikke I samsvar med produksjonsunderlaget

MERKNAD Det er her angitt bestemmelser om minste omfang av kontroll i byggherrens regi. Øvrige bestemmelser om denne kontrollformen, inklusive 

krav om kompetanse, vil være gitt i NS-EN 1990/NA. Denne kontrollformen var tidligere betegnet ”uavhengig kontroll”, den termen vil kun bli benyttet i 

forbindelse med krav om obligatorisk uavhengig kontroll i henhold til byggeforskriftene.



Elementmontasje
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Elementmontasje
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BIND F

Hva er beregnet pilhøyde?



Elementmontasje
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Elementleverandør, prosjektering

• Hvilken trykkfasthet er nødvendig i fuger og 

knutepunkt

• For å bygge videre (fasthet skal oppgis på tegning)

• 3 MPa, 5 MPa, 7 MPa, 10 MPa

• I ferdig bygg

• B30M60 – B35/45 M40

60
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Fasthetsutvikling ved vinterfuging

Trykkfasthet etter 28 døgn i 20 oC (70-80 MPa)



BELEGG, 1 – 5 mm, NS-EN 1504-2

Belegg
- Herdeplast/Termoplast

- 0,1-1 mm: tynnfilmsbelegg

- 1-5 mm: tykkfilmsbelegg

- Epoxy

- Polyuretan

- Acryl

- Polyurea



Utførelse

• Betong består av: 

• betonglag - mørtellag - sementhud

• Strekkfastheten i sementhud er svakere enn 

mørtellaget som er svakere enn betonglaget.









Kontroll i felt

• Kontrolleres mot de krav som er stilt

• Forarbeid

• fjerning av sementhud

• støvfri overflate

• Påføring

• temperatur, RF, sol, vind, etc.

• mellomstrøkstider

• Etterkontroll

• visuell, porefri

• Heft

• forbruk



Kontroll av heft

•Krav til heft er 1,5 eller 2,0 MPa.

•Betongens strekkfasthet er MYE høyere

•Bør være brudd i betong ved prøving



Heftprøving



Heftprøving



Forbruk

Planlagt forbruk

3 mm belegg
Beskrivelse kg Densitet mm

Priming 0,3

Membran 1,5 1,45 1,03

Slitelag 1 1,35 0,74

Sand 2 2,67 0,75

Topcoat 0,8 1,45 0,55

TOT.tykkelse 3,08



Forbruk

Dokumentasjon av forbruk

ARBEIDSRAPPORT: Akse 4-7

Antall m2 Forbruk kgkg/m2 Planlagt forbrukGodkjent/avvikKonsekvens Signatur

Priming 550 110 0,2 0,3 Avvik Ingen

Membran 550 810 1,5 1,5 Ok

Slitelag 550 570 1,0 1 Ok

Sand 550 1200 2,2 2 Ok

Topcoat 550 480 0,9 0,8 Ok






