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Fukt i kjeller

• Dårlig drenering

• Dårlige drensmasser

• Kapillært sug

• Endret grunnvannsspeil

www.rehabgruppen.no

Detalj fra Sintef 

Byggforsk



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.

www.rehabgruppen.no
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Utvendig utbedring

• Utgraving av eksisterende 
masse.

• Utbedring av grunnmur, rep. 
av skader og ny 
slemmemasse.

• Ny drenering

• Grunnmursplast/ Flytende 
membran (også radontett)

• Innfylling av isolerende, 
drenerende og lett fyllmasse.

www.rehabgruppen.no

Skumglass

Lettklinker



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

www.rehabgruppen.no
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Fuktskade etter 6 – 7 års bruk

Svømmebasseng, dusjanlegg i idrettshaller/flerbrukshaller
Høy fuktighet og økt damptrykk
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Finn den riktige løsningen

Bruk mineralske produkter som ikke tar skade av fukt



Skader på betong

• Byggefeil

- Dårlig utstøpt

- Liten armeringsoverdekning

- Steinreir

- Feil betongkvalitet

• Nedbrytningsmekanismer

- klorider (salt)

- karbonatisering

- fryse tine påkjenning

- alkali kiesel skader

- endrede laster (miljø)
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Hvor/hvordan opptrer skader ?

• SYNLIGE SKADER

- Avskallinger

- Armeringskorrosjon

- Riss

- Nedbøyninger

• ”USYNLIGE SKADER”

- Armeringskorrosjon(klorid)

- Alkali kiesel (tidlig)

- Karbonatisering (Lav Ph)
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Brannskadet betong

www.rehabgruppen.no

www.brannmurbetong.no



Forarbeide før betongreparasjon

• Tilstandskontroll/tilstandsanalyse

- Prøvetaking

- Bakgrunnsmateriale   

- Kartlegge tilstand

- Bestemme reparasjonsmåte

- Bruke standarder 

Meget viktig !



Rengjøringsmetoder

Mekanisk rengjøring

Fjerner mer av overflaten og gir normalt grovere struktur

Termisk rengjøring

Flammerensing, varmerrensing, kulderensing

Kjemisk rengjøring

Kjemisk malingsfjerning, syrevasking



Rengjøringsmetoder
Vannmeisling

Høyt trykk med vann som sprenger bort all skadet betong. Mest brukt 

metode

Tørrsandblåsing

Her er det mulighet for sprut med påfølgende skader på øyne og hud. 

Det skal benyttes godkjent verneutstyr relatert til utstyret som benyttes. 

Betongfresing

Grov fres som fjerner overflate på betongen og belegg. Benyttes på gulv der 

en ønsker å få en ru og grov overflate og fjerne slamlag og annen 

forurensning.

Blastring

Slyngrensing med metallkuler som fjerner overflaten opp til 6 mm

Vakuumsandblåsing

Det er liten fare for sprut ved vakuumblåsing. 

Følgelig er krav til personlig verneutstyr mindre enn for tørrsandblåsing.

Høytrykkspyling

Det skal benyttes to-hånds lanser. Visir skal benyttes for å sikre mot sprut i øynene.

Øyenskyllestasjon skal være tilgjengelig ved arbeidsstedet.

UHP spyling

UHP betyr «Ultra High Pressure». Trykket kan være opp mot 2000 bar. 

Utførende av UHP spyling skal ha gjennomført godkjent kurs og inneha kompetansebevis. 

Det skal alltid benyttes to hånds spylelanse med nødstopp på hvert håndtak. 

Det vil si at hvis operatøren slipper med den ene hånda så stopper spylingen. 

Sliping

Tørr eller våtsliping

Prikkhogging

Dette er arbeid som medfører støy og sprut. 

Nålebanking

Dette er arbeid som medfører støy og sprut.

Foto: BMO

Foto: Vannmeisling as



Standarder

• NS 3420  (beskrivelsesstandard) eksempler ligger på vår hjemmeside www.weber-norge.no

• RIF-veiledning “Betongrehabilitering. Utfyllende tekniske bestemmelser til NS 3420”

• Kompetansekrav, Betongrehabiliteringskurs R1 og R2

• NS EN 1504 Del 1 – 10 (Materialkrav)

http://www.weber-norge.no/


Sertifiserte produkter



Heft ved betongreparasjon

• Heft på ca. 0,8 - 2 Mpa 
forlanges ofte ved 
mekanisk 
betongreparasjon.

• (Pussarbeid 0,1 – 0,3)

www.rehabgruppen.no



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

www.rehabgruppen.no



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

• Normalt 1-3 cm

• Brukes sammen med 
armeringsbeskyttelse / heftbro

www.rehabgruppen.no



Reparasjonsmørtler - Utførelse

Korrosjonsbeskyttelse

Korrosjonsbeskyttelse og heftbro

Reparasjonsmørtel

Finfilsing av overflate

Overflatebeskyttelse

CO2 bremsende maling/ fleksibel 

slemmemørtel



Mekaniske betongreparasjon - sprøytebetong

• Tørrsprøyting dominerende

• + Hurtig

• + Effektivt

• + Gir god kvalitet

• - Krever tildekking

• - Krever trenet personell

• - Krever utstyr

www.rehabgruppen.no



Mekaniske betongreparasjon - sprøytebetong

www.rehabgruppen.no

• Tørrsprøytemørtel
Tørrsprøytemørtel kan med fordel anvendes for innkledning av tunneler, 
forsterkning av pilarer, og bjelker. Reparasjon av kaier, kraftverksdammer, broer, 
tunneler, betongskaft, vanntårn, siloer, fasader eller andre brokonstruksjoner er 
andre bruksområder.



Mekaniske betongreparasjon - sprøytebetong

www.rehabgruppen.no

• Våtsprøyting
Våtsprøyting. Bruksområder som Tørrsprøyting, kan med fordel anvendes for 
innkledning av tunneler, forsterkning av pilarer, og bjelker. Reparasjon av kaier, 
kraftverksdammer, broer, tunneler, betongskaft, vanntårn, siloer, fasader eller andre 
brokonstruksjoner er andre bruksområder.

Ved våtsprøyting sprøytes ferdigblandet mørtel/ betong.

Krever mer rengjøring. 

Brukes mest ved sikringsarbeider og sprøyting med grovere betong fra blandeverk. 
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Reparasjonsmetoder – Elektrokjemisk

• Realkalisering & Kloriduttrekk

- Sørge for at karbonatisert 
betong blir ikke-karbonatisert 
eller trekke ut klorider

- Spesielt egnet ved rehab av 
eldre bygg/ antikvarisk rehab, 
fundamenter på p-hus, 
mindre areal.

- Eneste metode ved 
eksponert betong hvor 
overflate ikke kan endres

- Effektivt

- Kjent

• Katodisk beskyttelse

- Spesielt egnet mot 
kloridskader

- Parkeringshus

- Bruer

- Kaier

www.rehabgruppen.no



Reparasjonsmetoder – Realkalisering & 
Kloriduttrekk

NFB, Faggruppe elektrokjemisk behandling

Behandlingstid: Normalt 3-5 døgn, maks 12 Behandlingstid: Normalt 4-6 uker, maks 10



Eksempel utførelse elektrokjemisk 
kloriduttrekk

- Viktig med ledende rep-
mørtel. Lav resistivitet på 
mørtel



Eksempel utførelse realkalisering

- Påføring av høyalkalisk 
fibermasse

- PH nivå etter behandling vil 
få en PH på over 14
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Missfarging etter realkalisering

Ikke egnet overflatebehandling eller overflatebehandling påført for tidlig. 
Underlaget har ikke tørket skikkelig!
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Reparasjonsmetoder – Elektrokjemisk

• Realkalisering & Kloriduttrekk

• Bevaringsverdige og vernede bygninger

• Reparasjon med kombinasjonsmetoder: Mekanisk, Realkalisering, 
Kloriduttrekk. Gjerne i kombinasjon med antikvarisk rehabillitering av 
tegl og pussede fasader.

Foto: Mannheimen, A-Å entreprenørwww.rehabgruppen.no



Nasjonalt register for rehabiliterte bygg: 
Realkalisering og Kloriduttrekk:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11fiMYN_mlw3EdV1WhgLlhyco9JIxpk8UrsexJaodhW0/edit#gid=0

EBAB - Faggruppen for Elektrokjemisk Behandling av Betong

Nasjonalt registert for utførte arbeider

Utført(år) Byggherre Objekt Realkalisering Kloriduttrekk Areal behandlet (m2) Problemer/reklamasjon Kommentar

1987 Norges Bank, Tromsø Fasader x 400 nei

1988 Vikhammer skole, Trondheim Fasader x 550 nei

1988 Sentralbadet, Trondheim Søyle & tak x 60 nei

1988 Hetland vidergående skole, Stavanger Fasade x 400 nei

1988 SR-Bank, Stavanger Prepak fasade, naturbetong x 300 nei

1988 Norges Bank, Stavanger Ekstern trapp x 30 nei

1988 Norges Bank, Stavanger Fasader x 310 nei

1989 Stasjonsveien, Oslo Balkonger x 6 nei

1989 Åsnes rådhus Fasadepilarer x 80 nei

1989 Sameie Folke Bernadottes vei, Oslo Balkonger x 300 nei

1989 Skøyenveien bro, Oslo Pilarer & støttemurer x 75 nei

1989 Sentralbygg, NTNU, Trondheim Fasader x 2500 nei

2016 Tokerudåsen Boligsameie Fasader og p-hus X 930 nei

2016 Åsstubben Interesselag Søyler og dekke X 170 nei

2016-2017 Melvold Svømmehall Tak og søyler X X 1950 nei

2017 Ellingsrud Boligsameie Vegger og tak X 1160 nei

2017 Sameie Westye Egebergs gate 4 Balkonger X X 450 nei

2018 Mannheimen, Rjukan Fasade X X 460 nei

Sum areal 249,336

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11fiMYN_mlw3EdV1WhgLlhyco9JIxpk8UrsexJaodhW0/edit#gid=0
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Reparasjonsmetoder – Katodisk beskyttelse: 
Galvaniske anoder

• Anoder som offersjikt

• Mest egnet på mindre og 
enklere skader med lavere risiko

• Som regel konstruksjoner 
nedgravd i jord eller nedsenket i 
vann

• 15 års erfaring

• Lignende system som galvanisk 
anode på båtmotorer

• Ingen mulighet for monitorering

• Lite brukt system

www.rehabgruppen.no

Vector-corrosion.com



Reparasjonsmetoder – Katodisk beskyttelse

NFB, Faggruppe katodisk beskyttelse

Kan fjern-overvåkes og justeres

Tilført spenning fra en ekstern anode gir et overskudd av elektroner. Disse 
elektronene fører til at stålet (hovedarmeringen) blir negativt ladet som 
forhindrer videre korrosjon. Det dannes en passivfilm på stålet. 
Mest brukte systemet
Titannett
Titanbånd
Anodeplugger
Ledende belegg



Eksempel utførelse katodisk beskyttelse: Kai, Bru



Eksempel utførelse katodisk beskyttelse

P-Hus. Reparasjon av gulv



Nasjonalt register for rehabiliterte bygg: 
Katodisk beskyttelse:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EmfvUszSQo-_3ETuxfNfocFhJhOvsIwqw68-YD46NTk/edit#gid=0

Utførte prosjekter, katodisk beskyttelse (KB) og katodisk forebygging (KF) av armeringsjern i betong i Norge pr 2016

Konstruksjon
ens navn By / kommune

Konstruksjon
stype Anodetype KB/KF? Marin KB areal Byggherre Entreprenør Rådgiver Utført 

Oppfølging 
av? I drift

Hvor lenge 
i drift? Overvåking?

Merknad, ref. 
til evnt 
rapport/doku
mentasjon Bidragsyter 2007

1 Alvim Kai Kai Mørtel KB Ja 400
Borg 
Havnevesen Consolvo/VS Norconsult 2003 Ja Datalogger vs_rotter

2
Ammerudkoll
en BRL Oslo Boligblokk Maling KB Nei 1408.5

Ammerudkoll
en BRL Consolvo/VS

Obos Prosjekt 
/ Dr. Techn. 
Kristoffer 
Apeland AS 1997 Ja

Ikke 
datalogger protector_eri

3 Apalløkka
Parkeringshu
s Titanstaver KB Nei 500

Apalløkka 
BRL Consolvo/VS Obos Prosjekt 2006 Ja

Ikke 
datalogger vs_rotter

4 Årvollia Boligblokk Maling KB Nei 1500

Årvollia 
Huseierforeni
ng Consolvo/Pro Bygg-Tech 2003 Ja

Ikke 
datalogger vs_rotter

5 Åses vei Bærum Boligblokk Maling KB Nei 1200

Emma Hjorts 
boligselskap, 
Åses vei Consolvo/Pro

Stormorken 
og Hamre 1995 Ja

Ikke 
datalogger protector_eri

6
Askergata 1 
garasje

Parkeringshu
s Maling KB Nei 550

Askergata 1 
bse Consolvo/Pro

Ødegård 
Lund 2006 Ja Datalogger protector_eri

7
Askerlia 
Boligsameie 9 Boligblokk Maling KB Nei 1148.5

Askerlia
Boligsameie 9 Consolvo/Pro ABBL 2000 Ja

Ikke 
datalogger protector_eri

8
Åsly BRL 
garasjer

Parkeringshu
s, boligblokk Maling KB Nei 2390 Åsly BRL Consolvo/Pro

Oslo 
Prosjektadmi
nistrasjon, 
Ødegård 
Lund 1998 Ja Datalogger protector_eri

9 Asperudlia
Parkeringshu
s Maling KB Nei 1835 Asperud BRL Consolvo/Pro Opak 2005 Ja Datalogger protector_eri

10
Asperudtopp
en

Parkeringshu
s, boligblokk Maling KB Nei 665 Asperud BRL Consolvo/Pro Opak 2005 Ja Datalogger protector_eri

11
Aspmyra 
Stadion Bodø Idrettstadion Maling KB Nei 612

Aspmyra 
Stadion

Consolvo / 
Selmer

Nordconsult 
A/S 1993 Ja

Ikke 
datalogger protector_eri

12
Åssida 
Borettslag Oslo Boligblokk Maling KB Nei 800

Åssida 
Borettslag

Strøm 
Gundersen 
AS / 
Protector AS 1991 Ja

Ikke 
datalogger vs_rotter

13
Avstikkeren 
BRL Boligblokk Maling KB Nei 100

Avstikkeren 
BRL Consolvo/Pro

Dr. Techn. 
Kristoffer 
Apeland AS 1993-94 Ja

Ikke 
datalogger protector_eri

14
Belset 
Boligsameie Boligblokk Titanbånd KB Nei 1500

Belset 
Boligsameie

Entreprenørs
ervice AS ABBL 2000-2001 Ja Datalogger

entreprenorservice_
ajer

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EmfvUszSQo-_3ETuxfNfocFhJhOvsIwqw68-YD46NTk/edit#gid=0
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Reparasjonsmetoder – Forsterking av 
konstruksjoner

• Påliming av stålplater

• Påliming av karbonfiber 
bånd/duk

- Brukt for å oppta større krefter 
enn tidligere, eventuelt forsterke 
en konstruksjon med for lav 
kapasitet

www.rehabgruppen.no
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Reparasjonsmetoder – Forsterking av 
konstruksjoner

www.rehabgruppen.no



Små betongreparasjoner / flikk

• Krav til materialer / mørtel
• Gode bearbeidingsegenskaper

• Riktig farge

• Bør ha tilnærmet lik fasthet som underlaget

www.rehabgruppen.no
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Ved eksponert betong bør fargen på flikkmørtel være tilnærmet lik underlaget. 
Utfordrende å få til i virkeligheten.
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• Hydrofoberende impregnering

Silan, siloksan

Væske, krem eller gel som trenger inn i betongen og 
danner en vannavvisende hinne. Dannes ikke film på 
overflaten. Reduserer inntrenging av fukt og klorid

• Impregnering

Vannglass, NA/CA/Li-silikater, epoxy, PU, akryl

Reduserer overflateporøsitet og forsterker 
overflatesjiktet. Støvbinder. Danner vanligvis tynn ikke-
kontinuerlig film på overflaten

• Belegg

Lateks/akryl, epoxy, PU, akryl, sement, sement/lateks

Danner film på overflaten vanligvis 0,1 – 5 mm tykkelse

Overflatebehandling
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• Hydrofoberende impregnering

Silan, siloksan

Væske, krem eller gel som trenger inn i betongen og 
danner en vannavvisende hinne. Dannes ikke film på 
overflaten. Reduserer inntrenging av fukt og klorid

• Impregnering

Vannglass, NA/CA/Li-silikater, epoxy, PU, akryl

Reduserer overflateporøsitet og forsterker 
overflatesjiktet. Støvbinder. Danner vanligvis tynn ikke-
kontinuerlig film på overflaten

Overflatebehandling
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• CO2 Bremsende maling

• Fleksible sementbaserte 
slemmemørtler

• Herdeplastbelegg

- Epoxy

- PU

- Akryl

- Polyurea

www.rehabgruppen.no

Overflatebehandling - Belegg
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• CO2 Bremsende maling

- Akryl/lateks baserte 
pigmenterte malinger

- Diffusjonsåpne

- Høy CO2 bremsende effekt

• Fleksible slemmemørtler

- Elastiske sementbaserte 
slemmemørtler

- Elastiske selv i kuldegrader

- Diffusjonsåpne

- Høy CO2 bremsende effekt

- De fleste gir et mer naturlig 
betonglook

- Kan overmales 

www.rehabgruppen.no

Overflatebehandling
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• Epoxy

- Det mest 
vanlige 
belegget

- Slitesterkt

- Fra tynnfilm til 
tykt belegg

• PU

- Lignende 
Epoxy i bruk

- Mer fleksibelt

- Egnet på 
underlag 
som kan ha 
noe 
bevegelse

www.rehabgruppen.no

Overflatebehandling

• Akryl

- Høyere 
kostnad

- Ferdig herdet 
på 2 timer

- HMS: Krever 
meget god 
ventilasjon/ 
illeluktende

• Polyurea

- Økende bruk

- Slitesterkt

- Fleksibelt

- Herder på 
sekunder

- Krever utstyr

Foto: Elmico Foto: ElmicoFoto: Silikal norvestFoto: KLB



Reparasjon av gulv
Tynne påstøper er utfordrende

• Utfordring på materialvalg
• Sparkelprodukter gir liten slitestyrke for piggdekk etc.

• Vanskelige overganger mot eksisterende underlag.

www.rehabgruppen.no



Tynn påstøp med min. 10 mm tykkelse 

• Kutt et 10 mm dypt spor med 
vinkelsliper

• Meisle bort skadet betong

• Forvann underlaget

• Påfør sementbasert heftbro, 
evt. epoxylim på tørt 
underlag

• Støp med egnet 
reparasjonsmasse som er 
beregnet for tynne lag.

• NB! Ikke sparkelprodukt

www.rehabgruppen.no



Tynn påstøp

• Tynn påstøp for høy belastning

• 10 – 50 mm.

• Garasjegulv, lager, kjøreramper etc.

www.rehabgruppen.no

Østre sving Atlanten kunstisbane i Kr.sund

15 mm påstøp.



Tynn påstøp

• Tynn påstøp er også mulig å få levert 
med pumpebil

• Betongflyt eller avrettingsmasse for 
industri

• Egnet ved større areal: P-Hus, ramper 
etc

• 10 – 50 mm.



Svinn/heft

a b

Uttørking fører til at avstand a-b minker.

Lim og heft

• Hvorfor:

• Sikre at en påstøp av ferdigbetong eller 
mørtel fester seg til underlaget.

Svinn/heft

a b

Dårlig heft resulterer i bom og oppsprekking

a b

Svinn/heft

a b

God heft resulterer i god rissfordeling

Godt resultat
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Forbehandling av underlag før påstøp

• Priming

Lateksbasert heftforbedrende stoff

Enkelt i bruk. Brukes som regel med 
avrettingsmasser

Ikke alltid egnet ved katodisk 
beskyttelse

• Epoxybasert lim

2-komponent

Mot betong eller stål

Enkelt i bruk (HMS !)

Tørt underlag

Meget sikker heft

• Forvanning
Krever riktig underlag
Forvannet underlag
Krever trenet personell
Optimalt ved katodisk beskyttelse

• Sementbasert heftslemme
Enkelt i bruk
Forvannet underlag
Sikker heft
Kan brukes ved katodisk beskyttelse
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Lim og heft

• Sementbasert lim

• I hovedsak på betong

• Mørtel mot betong eller ferdigbetong mot 
betong

• 5 eller 20 kg sekk

• Ca 2-4 kg/m2

• Enkelt i bruk

• Forvannet underlag

• Sikker heft

• Epoxybasert lim

• 2-komponent

• Mot betong eller stål

• Limer mørtel eller ferdigbetong

• 1 og 5 kg sett

• Ca 0,7 – 1,5 kg/m2

• Enkelt i bruk (HMS !)

• Tørt underlag

• Meget sikker heft



Reparasjon av dekkeforkant, støp mot stålvinkel eller 
forskaling.

• Skjæring av kant

• Meisling av skadet betong

• Demontering/montering 
vinkelstål

• Rengjøring/støvsuging

www.rehabgruppen.no



Heftforbedrende tiltak

• Epoxylim

• Utført vått i vått
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Støping

• Svinnkompensert mørtel

• Blanding med 
drill/visp/pumpe
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Glatting/etterbehandling

• Trekkes av

• Dekkes med plast

Brukes svinnkompensert/ 
ekspanderende grout må det 
dekkes for å hindre uønsket 
ekspansjon

• Sluttglatting/sliping

www.rehabgruppen.no



Sluttresultat
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Selv et dårlig utgangspunkt kan bli et bra resultat
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