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Kiel 13.-15. mars 2018 

Åge Eidsæther 

Weber Saint-Gobain Byggevarer  
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Rehabilitering, den siste stein legges aldri. 



Fortid og fremtid går sammen 

 Mur og betong har til alle tider vært våre 

viktigste byggematerialer. Mange av våre 

mest beundrede og besøkte byggverk er 

oppført nettopp i disse materialene 
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Samfunnet er helt avhengig av mur og betong 
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Hvit betong kombinert med returglass, Steinkjer rådhus 
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Betong og mørtel. 

Støvete, grått og kjedelig? 
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KNM JO 



Vedlikehold 

 

www.rehabgruppen.no 

Manglende vedlikehold 

påfører bygg store utgifter 
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Manglende vedlikehold 
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Fukt i kjeller 
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Fukt i kjeller 

• Dårlig drenering 

• Dårlige drensmasser 

• Kapillært sug 

• Endret grunnvannsspeil 
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Detalj fra Sintef 

Byggforsk 
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Fuktproblematikk / uttørking 

• Fuktighet som suges opp, avgis ved fordamping. 

• Med stabil tilgang på vann dannes en stasjonær situasjon og 

mengde vann som suges opp begrenses av hvor mye som 

fordamper. 

• Økes temperatur i kjeller økes fordampingen og mengde vann 
som suges kapillært opp i muren. 

 
• Uttørkingsprosessen vil aldri starte før fuktkilden er 

borte. 
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Utvendig utbedring 

• Utgraving av eksisterende 
masse. 

• Utbedring av grunnmur, rep. 

av skader og ny 

slemmemasse. 

• Ny drenering 

• Grunnmursplast 

• Innfylling av isolerende, 

drenerende og lett 
fyllmasse. 
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Skumglass 

Lettklinker 
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Innblåsing av lettklinker 
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Fordeler med lette fyllmasser 

• er varmeisolerende og drenerende 

• er et keramisk materiale som tåler fukt, frost og 
kjemikalier 

• veier bare 25 % av vanlige jordmasser og gir sterkt 

redusert jordtrykk 

• gir god totaløkonomi som følge av enkle 

utleggingsprosedyrer 

• er skånsomt mot natur og omgivelser som følge av 

mindre trafikk og mindre massehåndtering enn ved 
tradisjonelle fyllmasser 

• er et rent naturprodukt og inneholder ikke skadelige 

stoffer 

• er fri for Radon 
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Betongrehabilitering 

• SYNLIGE SKADER 

     - Avskallinger 

     - Armeringskorrosjon 

     - Riss 

     - Nedbøyninger 

• ”USYNLIGE SKADER” 

     - Armeringskorrosjon(klorid) 

     - Alkali kiesel (tidlig) 

     - Karbonatisering (Lav Ph) 
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Forarbeide før betongreparasjon 

 
• Tilstandskontroll/tilstandsanalyse 

 

     - Prøvetaking 

     - Bakgrunnsmateriale    

     - Kartlegge tilstand 

     - Bestemme reparasjonsmåte 

    -  Bruke standarder  

 

• Meget viktig ! 
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Brannskadet betong 

 

www.rehabgruppen.no 

www.brannmurbetong.no 
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Standarder 

• NS 3420  (beskrivelsesstandard) 
– LY Reparasjon og rehabilitering av betong 

– Norsk forening for betongrehabilitering Publikasjon nr. 1   

 Veiledning til kapittel LY i NS 3420 – tekniske bestemmelser. 

 

 

• Kompetansekrav, Betongrehabiliteringskurs R1 og R2 

    ( Nå slås R1 og R2 kurset sammen til et kurs og en      

lærebok ) 

 

• NS EN 1504 Del 1 - 10 
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Den nye boken om «Betongrehabilitering» 

er nå klar! 

https://betongrehabilitering.net/
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Avmerking og oppmåling 
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Karbonatisert betong 

• Nystøpt betong pH ca. 13 

• Karbonatisert ved pH 9,5 

 

• Karbonatisert = ingen farge 

• Ukarbonatisert = rød farge 

 

 

• Nødvendig utstyr: 

– Fenoftaleinoppløsning, 1 

grams oppløsning til 500 ml etanol 
og 500 ml vann 

– spruteflaske 

 

www.rehabgruppen.no 



Reparasjonsmetoder 

• Mekanisk 
betongreparasjon 

        

      - følge beskrivelse 

      - meisle bort skadet betong 

      - rengjøre armering 

      - behandle armering 

      - mørtle opp på nytt 

      - overflatebehandling 
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Reparasjonsmørtel,  

viktigste egenskaper 

• Reparasjonsmørtelen tilpasses 
betongens fasthet: 

– Rep 25 til betong B20 

– Rep 45 til betong B30  

– Rep 65 til betong B35  

 

• Gode håndverksegenskaper 

 

• Typiske tykkelser 1 – 5 cm 

 

• Brukes sammen med 
armeringsbeskyttelse / heftbro 
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Heft ved betongreparasjon 

• Heft på ca. 1,2 Mpa 

forlanges ofte ved 

mekanisk 

betongreparasjon. 

– (Pussarbeid 0,2) 
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Mekaniske betongreparasjon - sprøytebetong 

• Tørrsprøyting dominerende 

 

• + Hurtig 

• + Effektivt 

• + Gir god kvalitet 

• - Krever tildekking 

• - Krever trenet personell 

• -        Krever utstyr 
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Reparasjonsmetoder – Elektrokjemisk 

 

• Realkalisering 

 

- Sørge for at karbonatisert 

betong blir ikke-

karbonatisert 

- Effektivt 

- Kjent 

 

• Katodisk beskyttelse 

 

- Spesielt egnet mot 

kloridskader 

- Parkeringshus 

- Bruer 

- Kaier 
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Eksempel utførelse katodisk beskyttelse 



Små betongreparasjoner / flikk 

• Krav til materialer / mørtel 

– Gode bearbeidingsegenskaper 

– Riktig farge 
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Biologisk vekst på fasader 
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Biologisk vekst 
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Missfarging etter realkalisering 



Rep av gulv 

Tynne påstøper er utfordrende 

• Utfordring på materialvalg 

– Sparkelprodukter gir liten slitestyrke for piggdekk etc. 

– Vanskelige overganger mot eksisterende underlag. 
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Bom på tynn påstøp 



Tynn påstøp 

 

• Tynn påstøp for høy belastning 

• 10 – 50 mm. 

• Garasjegulv, lager, kjøreramper 
etc. 
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Østre sving Atlanten kunstisbane i Kr.sund 

15 mm påstøp. 



Lim og heft 

• Hvorfor: 

 

• Sikre at en påstøp av 

ferdigbetong eller mørtel 

fester seg til underlaget. 
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Lim og heft 

• Sementbasert lim 

 

• I hovedsak på betong 

• Mørtel mot betong eller 

ferdigbetong mot betong 

• Enkelt i bruk 

• Forvannet underlag 

• Sikker heft 

• Epoxybasert lim 

 

• 2-komponent 

• Mot betong eller stål 

• Limer mørtel eller 
ferdigbetong 

• Enkelt i bruk (HMS !) 

• Tørt underlag 

• Meget sikker heft 
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Rep av dekkeforkant, støp mot stålvinkel eller 

forskaling. 

• Skjæring av kant 

 

• Meisling av skadet betong 

 

• Demontering/montering 
vinkelstål 

 

• Rengjøring/støvsuging 
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Heftforbedrende tiltak 

• Epoxylim 

 

• Utført vått i vått 
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Støping 

• Svinnkompensert mørtel 

 

• Blanding med drill/visp 
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Glatting/etterbehandling 

• Trekkes av 

 

• Dekkes med plast 

 

• Sluttglatting/sliping 
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Sluttresultat 
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Klimabeskyttelse 
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Klimabeskyttelse  
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Steinvikholm slottsruin 



Ingen klimabeskyttelse under utførelsen 

• Krystallisasjon av 
alkaliske salter  
 

• Salter fra underliggende 
masse eller 
betongunderlag. 
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Rehabilitert uten klimabeskyttelse i den kalde 

årstiden 
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Finn den riktige løsningen 
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Finn den riktige løsningen, vi hjelper dere. 
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Selv et dårlig utgangspunkt kan bli et bra resultat 
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