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Forord
Målet for Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) er å utvikle samarbeid med alle 
aktører som jobber i tilknytning til kommunesektoren. En av våre viktigste opp-
gaver er å arbeide for god kvalitet på de kommunaltekniske fagområdene, noe vi har 
arbeidet med gjennom snart 100 år. Dette temaheftet vil være et godt hjelpemiddel for 
kommune og private aktører. NKF utgir hvert år temahefter innenfor forskjellige fag-
områder. En oversikt over de forskjellige temaheftene som er utgitt de senere år finnes 
på baksiden av dette heftet.

Temaheftet omhandler metoder for å gi uterom gode og varige tekniske kvaliteter. Det 
inneholder kunnskap om planlegging og prosjektering, legging og drift samt vedlike-
hold av heller og belegningsstein på ett sted. Vi mener både kommuner og private 
aktører vil ha nytte av å kunne få presentert både prosesser fram til et godt resultat og 
gode tekniske muligheter samlet på denne måten.

Heftet er utarbeidet i regi av to av fagforaene i NKF: Forum for veg og samferdsel og 
Forum for fysisk planlegging sammen med Norsk belegningsstein og andre represen-
tanter for aktuelle fagmiljøer. 

Arbeidsgruppa har bestått av

• Svein Bollingberg, Bergen kommune / NKF (leder), 

• Hans Terje Asak, bransjeforumet Norsk Belegningsstein,

• Gustav E. Amlie, Norcem AS, 

• Knut A. Thorvaldsen, Norske Anleggsgartnere NAML,

• Einar Lund, sivilarkitekt MNAL / NKF.

Norsk Belegningsstein består av representanter fra ledende norske produsenter av 
belegningsstein og heller av betong.

Ragnar Evensen fra ViaNova Plan og Trafikk har vært engasjert som fagsekretær for 
arbeidet med temaheftet, mens Kjersti Larsstuen i NKF har vært møtesekretær. 

I arbeidet har også organisasjoner knyttet til fagområdene som gjennomgås i tema-
heftet levert enkelte bidrag. Vi retter en stor takk til arbeidsgruppa og til alle øvrige 
som har bidratt med konstruktive forslag eller innspill i forbindelse med hørings-
runden. En stor takk også til Norcem AS som har finansiert arbeidet og derav gjort  
det mulig å utgi temaheftet.

Oslo, november 2005.

Norsk Kommunalteknisk Forening 
ved Forum for fysisk planlegging og
Forum for veg- og samferdsel
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�  Innledning
Heller og belegningsstein av betong har en naturlig anvendelse på mange typer om-
råder hvor man ønsker å få et fast dekke med et pent utseende, og som dessuten tåler 
store belastninger og er lett å holde rent.

Et dekke av belegningsstein eller betongheller er et fleksibelt dekke i den forstand at det 
føyer seg etter underlaget, forutsatt at bevegelsene er innenfor rimelighetens grenser. 
Samtidig vil dekket tåle relativt store påkjenninger uten varige deformasjoner, også i 
varmt vær. På denne måten kan det hevdes av dekket kombinerer betong- og asfalt-
dekkers positive egenskaper uten å ha disse dekketypenes svakheter.

I avsnittene nedenfor er en del av bruksområdene for heller og belegningsstein av 
betong kort omtalt.

Belegningsstein kan brukes som såkalt naturlige ledelinjer. Blinde og svaksynte bruker 
aktivt omgivelsene til å orientere seg i det offentlige rom. En god og logisk organisering 
av rommet bidrar til å lette orienteringen, mens ”rotete” bruk av belegningsstein kan 
bidra til å hemme orienteringen. Prinsippene for god kvalitet i de fysiske omgivelsene 
legges i planlegging og prosjektering. God kvalitet i legging av belegningsstein og et 
godt vedlikehold vil kunne gjøre det lettere for alle, uavhengig av funksjonsevne, å 
bruke det offentlige rom på egne premisser.

Formålet med dette temaheftet er todelt. Heftet skal belyse bruksområdene til dekker 
av belegningsstein og heller av betong, samt forsøke å få frem noen av de muligheter 
man har ved å legge et slikt dekke på et offentlig eller privat område.

Det andre målet er å medvirke til et godt resultat for arbeider med belegningsstein og 
heller. Dersom man følger de råd og anvisninger som er gitt i temaheftet, skal man ha 
en god sikkerhet for at dekket får en lang levetid med gode funksjonsegenskaper.

�.� Innkjørsler og gårdsplasser
Heller og belegningsstein har i mange år vært et populært dekke i innkjørsler og på 
gårdsplasser. Grunnen til dette er bl.a. at dekkene kan legges på arealer hvor det er 
vanskelig for store maskiner å komme til. En litt nevenyttig person kan få et fint og 
praktisk dekke etter gjør-det-selv prinsippet. Ved å kombinere belegningssteiner med 
forskjellige dimensjoner, farger eller overflatebehandling har man store muligheter for  
å et dekke med et utseende tilpasset egen smak.

�.� Fortau, torg og andre gangarealer
Det er ofte et ønske at det legges vekt på det estetiske ved utforming av fortau, torg og 
andre gangarealer, f.eks i parker og hager eller andre tilsvarende steder. På slike områder 
kan belegningsstein og heller av betong være et meget godt alternativ.

I mange land, under vidt forskjellige himmelstrøk og klimaforhold, kan man se en stor 
anvendelse av både belegningsstein og heller. Det har i mange år vært relativt vanlig å 
kombinere både belegningsstein og heller med f.eks gatestein av granitt. 

På alle typer gangarealer er det viktig å legge vekt på arealenes tilgjengelighet og frem-
kommelighet for eldre og personer med funksjonsbegrensninger. På arealer hvor det 
f.eks er en kombinasjon av gatestein og heller, vil man som regel se at det er plasserin-
gen av hellene som sikrer god fremkommelighet for rullestolbrukere, personer med 
barnevogner etc.

Bratsberg brygge, Porsgrunn.

Mønstre og farger kan utnyttes estetisk 
og til å sikre oppmerksomhet.
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Ved bruk av heller eller belegningsstein med en spesiell overflate er det mulig å etablere 
ledelinjer for synshemmede på gangarealene, samt varsellinjer foran kryssende trafikk, 
nær perrongkanter mv.

�.� Parkeringsarealer
Både belegningsstein og heller er svært aktuelle dekkematerialer på parkeringsarealer. 
Dersom heller skal benyttes, er det viktig å påse at hellenes bruddstyrke og underlaget 
harmonerer med de belastninger dekket blir utsatt for.

Ved å kombinere forskjellig farge og lyshet gir belegningsstein og heller gode mulig-
heter for en varig oppmerking av oppstillingsplasser, kjørepiler, skille mellom arealer 
for gående og biler i tillegg til andre markeringer.

På parkeringsarealer kan det fra tid til annen bli noe spill av diesel eller bensin, evt. 
bremseveske eller andre oljer. Dette tåler både belegningsstein og heller godt. Dekket 
vil tåle varige punktbelastninger uten deformasjoner i dekket. Dette gjelder også i 
spesielt varmt vær.

�.� Veier og gater
Anvendelse av belegningsstein og heller på veier og gater kan ha flere  formål.

På arealer hvor det er tung, stillestående trafikk, f.eks i signalregulerte kryss, rundkjør-
inger, ved bomstasjoner, holdeplasser eller kollektivterminaler, vil et dekke av belegnings-
stein tåle belastningene fra trafikken godt. Det er liten risiko for varige deformasjoner i 
selve dekket under forutsetning av at dimensjonering og arbeidet er riktig utført.

I forbindelse med boligområder og tettsteder er det ofte behov for å ha et dekke som 
tydelig skiller seg fra asfalt. Dette kan være av trafikksikkerhetsgrunner for å redusere 
bilenes kjørehastighet eller en tydelig markering av at bilene kommer inn i et område 
hvor fotgjengere har prioritet. 

Ved å kombinere asfalt, belegningsstein og heller, eller belegningsstein i forskjellige 
mønstre, dimensjoner, farge eller overflatetekstur har man mulighet for å få en god 
markering av forskjellen mellom kjørearealer, parkeringsarealer og arealer for fotgjengere 
og syklister. Forskjeller i belegningen kan også være et godt hjelpemiddel til å markere 
forskjellen mellom arealer for fotgjengere og arealer for syklister.

Et typisk eksempel hvor variasjoner i belegningen kan ha flere funksjoner, er miljø-
prioritert gjennomfart. Her er formålet både å få en markert reduksjon i kjørehastighe-
ten og et skille mellom myke og harde trafikanter. Tydelige markeringer i belegningen 
kan redusere behovet for fysiske skiller og dermed også kostnadene til fremtidig drift 
og vedlikehold av arealene.

�.� Kollektivterminaler
Et av de områder hvor anvendelse av belegningsstein og heller av betong er sterkt 
økende, er knyttet til kollektivterminaler. Dette gjelder både fotgjengerområdene og 
parkerings- og kjørearealene. 

Betongbelegningsstein og heller av betong kan gjennom fargevalg og overflatetekstur 
medvirke til å gi et tydelig skille mellom trafikkarealer og fotgjengerarealer. 

Gjennom bruk av heller eller belegningsstein med taktile og visuelle ledelinjer for 
blinde og svaksynte, kan man medvirke til å oppfylle regjeringens Plan for universell 
utforming innen viktige samfunnsområder.

Parkeringsarealer, Lidl.

Bekkestua.

Kongsberg kollektivterminal.
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Også på trafikkarealene har anvendelse av belegningsstein og heller av betong flere for-
deler. Dekket tåler stillestående eller langsomtkjørende busser godt. Betongproduktene 
er i tillegg bestandige overfor søl av diesel, som kan forekomme på slike områder.

�.� Flyplasser
På flyplasser er det oppstillingsarealene for fly, og andre steder der flyene blir stående i
ro en viss tid, som kanskje er de viktigste bruksområdene for belegningsstein av betong. 
Begrunnelsen for anvendelse av belegningsstein er først og fremst av teknisk karakter. 
Store og mellomstore fly innebærer store belastninger på flyplassdekket. I tillegg er 
dekktrykket ofte vesentlig større enn på biler, noe som øker påkjenningene.

I varmt vær vil det alltid være en risiko for at det oppstår ujevnheter i asfaltdekket på 
de steder hvor flyene står i ro, på grunn av plastiske deformasjoner i asfalten. Slike 
deformasjoner kan normalt ikke aksepteres. Ofte vil valget stå mellom dekker av  
belegningsstein eller store plater av betong.

På militære flyplasser er totalvekten av jagerfly relativt små. På den annen side er dekk-
trykket som regel svært høyt, slik at flyhjulene virker nærmest som ”stiletthæler” på 
dekket. Også på slike områder er belegningsstein et velegnet dekke.

På de arealer hvor flyene står i ro, vil fylling av drivstoff finne sted. Dette innebærer  
en risiko for søl av drivstoff på dekket. Et dekke av belegningsstein vil tåler søl av  
flydrivstoff.

Et tredje forhold som er viktig på en flyplass, er at dekket er fast og uten løse partikler 
på overflaten. Løse partikler innebærer en stor risiko for at de blir sugd inn i motorene 
med motorhavari som resultat. Også på dette området er et dekke av belegningsstein et 
godt valg.

�.7 Industriområder og godsterminaler
Industriområder og godsterminaler vil ofte ha en virksomhet som innebærer store  
påkjenninger på dekket. I tillegg til størrelsen av belastningene, vil belastningstiden 
være av betydning. På mange havneområder vil det foregå lagring og håndtering av 
containere. Selve lagringen med stabling av container på hverandre, ofte opp til fire i 
høyden, innebærer store påkjenninger på dekket og underlaget. I tillegg kommer  
påkjenningene fra det utstyret som håndterer containerne, enten det er store trucker 
eller RTG-kraner. (RTG: Rubber Tired Gantry kraner)

Sandefjord lufthavn, Torp.

Ålesund Havn, Skutevika.
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�  Belegningsstein og heller av betong
Betong er i uherdet tilstand et meget fleksibelt materiale, som er lett å bearbeide til 
ønsket form med en ønsket overflatestruktur, en bestemt styrke, tetthet osv. Dette 
utnyttes til å produsere mange forskjellige produkter til gate-, by- og hagemiljøer samt 
veier og industriarealer.

Belegningsstein, heller og kantstein i betong uttrykker robusthet, styrke, miljøvennlighet 
og lang levetid. 

�.� Form og størrelse
Internasjonalt eksisterer det flere hundre varianter av belegningsstein og betongheller, 
både med hensyn til form og dimensjoner. Også i Norge er det et økende antall varian-
ter. Noen av variasjonene er historisk betinget, mens andre skyldes utvikling av steiner 
med vekt på nye funksjonsegenskaper.

2.1.1 Belegningsstein av betong
Begrepet Belegningsstein er knyttet til følgede dimensjonskrav:

• I en avstand på minst 50 mm fra enhver kant skal tverrsnittet ha en horisontal  
 lengde på minst 50 mm.

• Forholdet mellom største lengde og tykkelse er mindre eller lik med fire.

En belegningsstein med tykkelse 60 mm kan derfor ikke ha en lengde større enn 240 
mm, dersom tykkelsen er 80 mm, kan lengden maksimalt være 320 mm. Ved større 
lengder og bredder er heller en riktig betegnelse.

Kravene ovenfor gjelder ikke tilpasningsstykker.

Tradisjonelt har det vært vanlig å inndele betongbelegningsstein i tre hovedtyper, hvorav 
to av disse er vist i figuren til høyre. Figuren viser bare et begrenset utvalg av de former 
som finnes på de norske marked.

Ikke	låsestein. Steinenes form gir isolert sett ingen låsing av steindekket. Ved f.eks å 
legge rektangulære stein i fiskebeinsmønster, får man en låsing av dekket, men dette 
skyldes primært leggemønsteret, ikke steinformen.

Delvis	låsestein. En fortannet stein hvor steinene griper inn i hverandre og motvirker 
bevegelser i en av retningene.

Låsestein. En fortannet stein hvor steinene griper inn i hverandre og motvirker beveg-
elser i steinenes lengderetning og tverretning.

2.1.2 Heller
Begrepet Heller er knyttet til følgede dimensjonskrav:

• Den største lengden skal ikke overstige 1000 mm.

• Forholdet mellom største lengde og tykkelse skal være større enn 4.

En ”helle” med dimensjonene 300 * 300 mm og tykkelse 100 mm, skal etter denne 
definisjonen beskrives som en belegningsstein.

Også for heller gjelder ikke kravene for tilpasningsstykker.

Den tradisjonelle betonghellen er kvadratisk med lengde og bredde lik 300 mm. I de 
seinere år er det kommet på markedet en rekke andre dimensjoner. For å kunne få en 

Definisjon av belegningsstein

To typer låsestein

Eksempler på låsestein typer  
belegningssteiner.

Definisjon av heller

Måleavvikelser.

Målavvikelser:
lengde, bredde, tykkelse
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størst mulig frihet til å kombinere heller med forskjellige dimensjoner, er det vanlig å 
begrense dimensjonsutvalget til 300, 350, 400, 450, 500, 600,750, 800 og 900 mm.

For å få heller med en tilfredsstillende bruddlast og god sikkerhet mot at hellene knek-
ker, er det nødvendig å sette begrensninger med hensyn til forholdet mellom hellenes 
lengde og bredde. Dette er nærmerer beskrevet i avsnitt 4.7.

2.2	 Overflatetekstur	og	farger
Med overflatetekstur menes geometriske variasjoner i betongens overflate. Dette frem-
kommer som mønster eller tekstur ved at overflaten preges, vaskes, kulebehandles,  
slipes, børstes, tromles  osv.

Frilagt overflate er stein som er eksponert i betongoverflaten og fremkommer ved at et 
steinsjikt i overflaten vaskes rent. 

Farget betong oppnås gjennom variasjoner i tilsetningen av fargepigmenter i betongen 
og gjennom å velge steintilslag med bergarter som gir fargevariasjoner. De fleste  
belegningsstein og heller av betong er gjennomfargede, det vil si at tilsetningen av farge 
omfatter hele steinens tykkelse. Bruk av flere sjikt i betongproduktet er også vanlig.  
Tykkelsen på overflatesjiktet er fastsatt i produktstandardene.

�.� Leggemønstre
Dette avsnittet gir en grov oversikt over de mest aktuelle leggemønstre for belegnings-
stein og heller. Det er viktig at man i forbindelse med valg av stein og heller har tenkt 
gjennom hvilket leggemønster man ønsker å benytte. Det er også viktig å legge vekt 
på å få gode kantavslutninger og tilpasninger til sluk, kumlokk etc. Dette er nærmere 
omtalt i Kap. 5.6

2,3,1 Leggemønstre for belegningsstein 
De fleste typer belegningsstein gir mulighet for flere typer leggemønstre. De mest  
anvendte er fiskebeinsmønstre, blokkforband og løperforband. Valg av leggemønster 
bør vurderes ut fra en teknisk vurdering i tillegg til det estetiske. En viktig del av den 
tekniske vurderingen går ut på å velge det mønster hvor trafikken gir minst mulig  
deformasjoner og spordannelser. Mønster for låsestein er slik at enkeltsteinene er  
designet for å gripe inn i nabosteinene. Et dekke med låsestein legges i samme forma-
sjon som det ligger på pall fra produsenten.

For løperforband er det viktig at kjøreretningen kommer mest mulig på tvers av de 
gjennomgående fugene.

Av de mønstertyper som er vist i figuren, er blokkforband, ofte også kalt parkettfor-
band, det som er minst robust med hensyn til risiko for trafikkpåkjenninger og spor-
dannelse.

Fiskebeinsmønster  Blokkforband,                     Løperforband                    Låsesteinsmønster
                                                       parkettforband

Bruk av låsestein med fargevariasjoner.

Lillestrøm.

Leggemaskin.
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2.3.2 Leggemønstre for heller
Statens vegvesen Oslo utga i 2001 en veiledning om gangbaneheller av betong. Den 
viktigste bakgrunnen for utarbeidelse av veiledningen var å få et større utvalg av helle-
formater å arbeide med og dermed gis muligheter for større variasjon i belegningen. 

Veiledningen fra Statens vegvesen Oslo har utnyttet produktspekteret for hellene ved å 
illustrere en del leggemønstrer. Fire av disse er vist i skissene nedenfor.

�.� Noen andre belegningsprodukter av betong
Det finnes diverse typer belegningsstein som har funksjoner utover ordinære typer 
belegningsstein. Dette er bl.a “Gressarmeringsstein” og “Drenasjestein”.

2.4.1 Gressarmeringsstein
“Gressarmeringsstein” er en stein der arealet er perforert med hulrom, som kan fylles 
med grus eller jord. Denne type stein brukes ofte på parkeringsplasser der man ønsker å 
gjøre gressgrønne områder kjøresterke og/eller man ønsker rask drenering av overflate-
vann.

Gressarmeringsstein produseres både i helle- og belegningssteinformater.

Gressarmeringsstein.

Kombinasjon av gangbaneheller, 
Hønefoss.
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Det anbefales å benytte settesand uten finstoff og minste korngradering 0,5 mm som 
underlag for at vannet ikke skal bli stående i underlaget og svekke bæreevnen.

Produktet brukes i begrenset omfang og behandles ikke ytterligere i denne håndboken.

2.4.2 Drenerende dekke
Drenasjestein eller vanngjennomtrengelig belegningsstein brukes for å oppnå et drener-
ende dekke. Drenasjestein foreligger i mange former, men det er i hovedsak to forskjellige 
typer. Den kan være konstruert  med store knaster som fører overflatevannet gjennom 
fugene, eller selve steinen kan være porøs og ha et stor andel gjennomgående porer.

Dette heftet omfatter ikke prosjektering med Drenasjestein, men det påpekes at sette-
lag, bærelag og forsterkningslag må være tilstrekkelig vanngjennomtrengelig. Material-
ene i lagene må dessuten tåle den fuktighet som kommer gjennom steinene uten at 
bæreevnen blir redusert i nevneverdig grad.

Drenasjestein er et meget benyttet produkt i Europa på områder utsatt for flom eller 
som tiltak for å bevare grunnvannet. Det forventes økt interesse for produktet i Norge.

Drenerende dekke kan også oppnås 
med heller og avstandsklosser.
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�  Dekkenes funksjonsegenskaper
De krav man vil sette til et dekke av belegningsstein eller heller av betong, vil variere 
med bruksområdet. På områder med store belastninger (punkt- og vridningslaster) 
som for eksempel på godsterminaler, vil bruk av låsestein og nødvendig steintykkelse 
være avgjørende for et varig og funksjonelt dekke.

På veier og gater med trafikk av noen betydning vil det f.eks være nødvendig å sette 
krav til steinenes motstand mot mekanisk slitasje. På fortau og andre gangarealer er 
motstanden mot slitasje som regel av underordnet betydning. 

På mange områder vil kravene til egenskapene være av mer universell karakter. For de 
fleste bruksområder er det i Norge nødvendig å kreve at steinene har god frostmotstand 
og tåler bruk av salt i vinterdriften. De nasjonale tilleggene til nasjonale standarder for 
betongbelegningsstein og heller av betong, setter i Norge krav til frostmotstanden.

�.� Dekkelevetiden
Betongbelegningsstein er fremstilt av en sterk og værbestandig betong, som står godt i 
mot det norske klimaet. Belegningsstein og heller har en meget lang levetid. Det finnes 
mange eksempler på at sterkt belastede industriarealer som er etablert for mer enn 35 
år siden, fortsatt har en betydelig restlevetid. 

Dekkets funksjonelle og estetiske levetid avhenger av flere forhold. De viktigste er:

• Dimensjoneringen

• Valg av rett type belegningsstein/helle

• Utførelsen

• Drift og vedlikehold

3.1.1 Dimensjoneringen
Den mest vanlige feil ved dimensjonering av bærelaget, er at man undervurderer belast-
ningene på fortau og andre gangarealer. I utgangspunktet forventer man ikke belast-
ninger av betydning på slike gangarealer. Det kan ofte være svært vanskelig å unngå 
at dekket utsettes for større belastninger, enten det måtte være fra vedlikeholdsutstyr, 
renovasjonsbiler, utstyret til snøbrøyting eller fra kraner eller annet anleggsutstyr i  
forbindelse med rehabilitering av tilstøtende bygninger, flyttebiler eller liknende. 

Stein som løsner eler knekte heller vil i tillegg til å være et problem for drift og vedli-
kehold av dekket, utgjør et stort problem for fremkommeligheten for alle, spesielt for 
mennesker med bevegelses- eller synshemming.

Dimensjonering av dekker og fundament for arealer med belegningsstein er nærmere 
omtalt i kapittel 5.

3.1.2 Valg av rett type belegningsstein/helle
Belegningens funksjonsegenskaper og levetid er avhengig av at man har valgt rett  
produkt i forhold til bruksområdet og de påkjenninger belegningen blir utsatt for. 

For belegningsstein vil kravene og anbefalingene i det nasjonale tillegget i den har-
moniserte standarden gi en relativt god sikkerhet for å få produker som fungerer godt 
i Norge. Valg av riktig tykkelse av belegningsstein er en del av dimensjoneringen. I 
tillegg vil valget mellom låsestein eller ikke låsestein, samt leggemønster i forhold til 
dominerende trafikkretning, være viktige faktorer.

Fotgjengerområder med heller og 
belegningsstein.
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For heller gir den harmoniserte standarden, NS-EN 1339, brukerne flere valgmuligheter 
og derved en større utfordring med hensyn til å velge riktig. Det nasjonale tillegget i 
standarden gir krav og anbefalinger. Noen råd finnes i kapittel 4 i denne veiledningen, 
leverandørene kan i tillegg bistå med verdifull veiledning.

Når man for eksempel skal benytte heller med forskjellige dimensjoner for å få det 
mønster i belegningen man ønsker, må man være spesielt oppmerksom på at forholdet 
mellom hellenes lengde og bredde innvirker på hva som er praktisk mulig å få av heller 
i de forskjellige bruddlastklassene. Dette innvirker på hva dekket kan utsettes for av  
belastninger. Noen eksempler på kombinasjoner av bredde, lengde, tykkelse og brudd-
lastklasser, samt anbefalinger av krav i forhold til forventede bruksområde, er vist i 
kapittel 4.7. 

3.1.3 Utførelsen
I denne veiledningen er det lagt stor vekt på å beskrive en del forhold man må legge 
vekt på under utførelsen for å sikre at dekkets kvalitet blir den beste. Dersom disse 
kravene ikke overholdes, er  det en klar risiko for at det oppstår skader i dekket på et 
tidligere tidspunkt enn normalt.

Noen av de mest vanlige skadene er lokale og kan utbedres ved å skifte ut enkelte steiner 
eller heller. Det vil alltid være mye vanskeligere å sikre at utbedringen ikke fører til nye 
skader, enn det er å påse at den opprinnelige utførelsen var av tilfredsstillende kvalitet.

3.1.4 Drift og vedlikehold
Dersom det oppstår en skade i et dekke av belegningsstein eller heller, er det viktig at 
skaden utbedres før skaden får anledning til å utvikle seg for mye. Noen eksempler på 
dette kan være:

• Skaden på kantsikringen kan føre til at det oppstår setninger i dekket nær kanten.

• Svanker og spor i dekket vil innebære en ansamling av vann under regnvær. Dette  
 kan føre til en sterk oppfuktning av materialene i settelaget og bærelaget, og med- 
 virker til en akselerering av sporutviklingen og steiner som løsner.

• Fuger som mangler fugesand, f.eks på grunn av feie og sugemaskiner, vil føre  til  
 en svekkelse av dekket og økt risiko for større nedtrengning av vann i underlaget.

3.2	 Trafikksikkerhet
I perioden 1994 - 2003 utgjorde fotgjengerne ca 14% av det totale antall drepte personer 
i trafikken. I forhold til antall drepte og alvorlig skadde personer utgjorde fotgjengerne 
ca 13%. Dette betraktes som en relativt høy andel, og Nasjonal handlingsplan for trafikk-
sikkerhet på veg 2002 - 2011 legger derfor stor vekt på å øke trafikksikkerheten for 
gående og syklende.

Handlingsplanen for trafikksikkerhet legger også vekt på kommunenes ansvar for trafikk-
sikkerhet. I 2002 var det registert at 93% av alle landets kommuner enten hadde vedtatte 
trafikksikkerhetsplaner eller hadde planlagt arbeidet med utarbeidelse av slike planer. 
Trafikksikkerhetsplanene inngår i kommuneneplanene.

Anvendelse av belegningsstein og heller kan innvirke på trafikksikkerheten på flere  
måter. På steder hvor det ikke er et fysisk skille mellom fotgjengere og biler, er det 
viktig å sikre at bilene holder lav hastighet. Et viktig element i vegmyndighetenes null-
visjon for trafikksikkerhet, er å iverksette tiltak som innebærer at bilene på slike steder 
ikke har en hastighet større enn 30 km/t og at den skiltede hastighet overholdes. Dersom 
en fotgjenger blir påkjørt av en bil med en fart på 30 km/t, er det 90% sannsynlighet 

Variasjoner i dimensjoner, mønstre og 
farger gir et dekke med liv.

Belastninger på dekket  
- bruddklasser

Fuger
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for at han/hun kommer fra sammenstøtet uten alvorlige skader. Denne sannsynligheten 
synker drastisk ved økende hastighet på bilen.

Ved å benytte belegningsstein i forskjellig farge, form og overflate kan trafikksikkerheten 
styrkes, signal- og informasjonsverdien forbedres samtidig med at det  estetiske nivået 
heves. Å kjøre fra asfalt inn på en gate eller vei med belegningsstein, har vist seg å ha 
en generelt dempende effekt på hastigheten. Det skyldes både det visuelle signalet i den 
endrede belegningen og at hele lydbildet inne i bilen endrer seg. 

Dersom det er nødvendig med alvorligere tiltak, vil det typiske være å erstatte farts- 
dumper, innsnevringer og andre begrensninger av veiens forløp. Det er viktig at evt.
fartsdumper osv. utformes korrekt for å oppfylle det formålet de er laget for, uten å 
gjøre skade på biler eller personer. Det er også viktig at de fysiske tiltakene ikke gjør 
veien ufremkommelig for store utrykningskjøretøyer.

I senere år er det iverksatt en rekke trafikksikkerhetstiltak under en fellesbetegnelse; 
”miljøprioriterte gjennomfarter”. Disse er etablert på steder hvor landeveier med  
betydelig trafikk skjærer gjennom mindre byer og tettsteder. Ved disse tiltakene legges 
det vekt på en bedre adskillelse av trafikantene. På områder hvor fysiske skiller ville 
ha medført betydelige ulemper for trafikantene, skal det av vegdekket eller på annen 
måte tydelig fremgå hvilke områder som er forbeholdt myke trafikanter, områder som 
primært skal benyttes av biler og hvor fotgjengere primært skal krysse kjøreområene. Et 
annet viktig tiltak vil være å sikre at bilene har lav kjørehastighet, generelt og spesielt 
på de steder hvor det er blandet trafikk.

Gjennom en god og konstruktiv dialog mellom planlegger, leverandør og utførende er 
det mange muligheter for å skape attraktive helhetsløsninger med betongbelegnings-
stein, løsninger som både er optimale med hensyn til trafikkavvikling og -sikkerhet, og 
som gir hele området et estetisk løft.    

�.� Tilgjengelighet
I Stortingsmelding nr 40 (2003-2004) ”Nedbygging av funksjonshemmende barrierer” 
som Stortinget sluttet seg til våren 2004, er det lagt vekt på å utvikle et mer tilgjengelig 
samfunn gjennom sektoransvarsprinsippet og strategien universell utformning. Universell 
utformning omfatter bl.a planlegging, bygging samt drift og forvaltning av bygninger, 
anlegg og uteområder.

Kommuner og fylkeskommuner har et selvstendig ansvar for å sikre økt likestilling for 
personer med nedsatt funksjonsevne. Plan- og bygningsloven er et godt grunnlag for å 
arbeide systematisk for universell utformning. Regelverket forutsetter at det stilles krav 
om god tilgjengelighet både i regional og lokal planlegging. Slike krav kan inngå i både 
reguleringsplanene og i bebyggelsesplanene for et geografisk område.

En fornuftig anvendelse av belegningsstein og heller kan bidra til å sikre uteområdenes 
tilgjengelighet. Et jevnt, sklisikkert belegg sikrer fremkommeligheten, og varierende 
materialvalg, farge og/eller overflatetekstur for materialene kan fungere som visuelle 
ledelinjer og på den måten bidra til arealenes tilgjengelighet.

I de fleste byer vil man på fortau og andre fotgjengerarealer ha belegninger med varia-
sjoner i materialanvendelsen. Dette omfatter asfalt, belegningsstein, betongheller, gate-
stein (smågatestein og storgatestein) og heller av naturstein (eks. skiferheller og granitt-
heller). Det er relativt vanlig å kombinere gatestein med heller eller belegningsstein, 
og da gjerne på en slik måte at arealene med heller eller belegningsstein er tilpasset 
behovet for fremkommelighet for personer med sykkel, barnevogn eller rullestol.

universell utforming

Varselindikator type B1 fra forslag til 
standard, prEN 15209.

Ledelinjer. Fra messehall i Wien.
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Visuelle	indikatorer legger en hovedvekt på lyshetskontrasten i forhold til omgivelsene, 
taktile	indikatorer legger vekt på den taktile kontrasten (følbar med foten eller stokk) 
og akustisk kontrast (normalt gjennom forskjeller i beleggets overflatetekstur) i tillegg 
til lyshetskontrast.

Visuelle og taktile overflateindikatorer omfatter i store trekk tre typer:

Retningsindikatoren utgjør en sammenhengende linje som blinde og svaksynte kan 
følge fra et punkt til et annet.

Oppmerksomhetsindikatoren skal angi retningsendringer, veivalg eller andre viktige 
funksjoner.

Varselindikatoren varsler farer som kryssing av trafikkarealer eller nivåendringer som 
trapper, ramper eller usikrede kanter.

Området rundt de tre typene indikatorer bør være så slett som mulig. Dersom det benyt-
tes betongheller rundt indikatorene bør disse ha rett kant (ikke avfaset/skrå kant). Hoved-
årsaken til dette er at området rundt skal skille seg mest mulig ut fra oppmerksomhets-
indikatoren, men også for å hindre at stokken setter seg fast i fugen mellom hellene.

For alle tre typer indikatorer legges det stor vekt på standardisert utforming slik at 
gjenkjennbarheten er god. Anvendelse av betongheller med rifler eller knaster er gode 
hjelpemidler i en belegning hvor strategien Universell utformning er i fokus.

�.� Lystekniske egenskaper
De fleste veier, gater og plasser med dekke av belegningsstein og heller har belysnings-
anlegg. Veibelysning anvendes i første rekke for å øke trafikksikkerheten og tryggheten 
til trafikantene. En stadig utvikling av metoder og utrustning gjør det mulig å forbedre 
belysningsanleggenes egenskaper og driftsøkonomi. Samtidig har kravene og komplek-
siteten økt for samspillet mellom veier og gater og deres omgivelser.

Med bakgrunn i en ny harmonisert standard for veibelysning, NS-EN 13201, har 
Statens vegvesens innarbeidet nye krav i forslag til revidert Håndbok 017 ”Veg- og 
gateutformning” og ny Håndbok 264 ”Teknisk planlegging av veger og gatelys”. 

Belegningens lystekniske egenskaper er av betydning for dimensjonering av belysnin-
gen på veier og gater hvor det er satt luminanskrav. I praksis vil dette si veier i spredt 
bebyggelse og i tettsteder på gjennomfartsveier, hovedveier, hovedgater og lokalgater. 
På andre områder, slik som på miljøprioriterte gater, gårdsveier, sykkelveier og park-
eringsplasser, er det satt krav til belysningsstyrken. På slike steder ansees veidekkets 
lystekniske egenskaper å være av underordnet betydning.

Veidekkenes refleksjonsegenskaper i NS-EN 13201 inndeles i fire klasser for tørr til-
stand og fire klasser for våt tilstand. Kravene til belysningen på veier og gater med 
luminanskrav er basert på denne inndelingen. Luminans kan forenklet beskrives som 
dekkets evne til å reflektere lys.

Belegningsstein av betong kan sammenliknes med betongdekke. Middelluminansen 
for betong er ca 40% høyere enn for asfaltdekker, men kravene til belysningsanlegget 
er det samme.

Porsgrunn sentrum.
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3.5	 Trafikkstøy
Veitrafikkstøy er den desidert viktigste kilden til støyplager i Norge. Analyser i 2002 
viste at nærmere 80% av alle støyplager, skyldes veitrafikkstøy. 

Ved høye trafikkhastigheter har veidekket en stor innvirkning på støynivået. Ved lave 
hastigheter dominerer motorstøy. På de steder hvor belegningsstein og heller er mest 
aktuelt som vegdekke, vil derfor veidekkets største bidrag til lavere støynivå først og 
fremst være gjennom å sikre en lav trafikkhastighet med minst mulige variasjoner.

Ved en reduksjon i trafikkhastigheten fra 50 km/t til 40 km/t vil gjennomsnittlig støy-
nivå reduseres med ca 4 dB for lette kjøretøy og ca 2 dB for tunge kjøretøy.

I en del tilfeller kan bruk av belegningsstein være et alternativ til fartshumper for å sikre 
en lav trafikkhastighet. Uten fartshumper vil det være mindre oppbremsing og aksele-
rasjon, og dekket av belegningsstein kan under slike forhold føre til mindre trafikkstøy.

�.� Friksjonsegenskaper
Friksjonen mellom hjul og veidekke er sterkt hastighetsavhengig. Av den grunn vil de 
fleste friksjonskrav ha fokus på de største hastighetene som er aktuelle for et veidekke.

For veier og gater hvor skiltet hastighet er 50 km/t eller lavere, området hvor anvendelsen 
av belegningsstein og heller av betong er størst, vil det normalt ikke være vanskelig å 
oppnå tilfredsstillende friksjon. Produktstandardardene som er omtalt i kap. 4, har 
krav til skli-/glimotstand, men dette er primært rettet mot fotgjengernes behov.

Det er utført flere målinger på så vel nye som gammel belegningsstein i mange land. I 
Danmark er det utført målinger på riksvei 13 ved Viborg, hvor det på slutten av 70- 
årene ble anlagt en teststrekning med belegningsstein i et krabbespor. Fra oktober 1977 
til april 1980 ble det løpende målt friksjon.

Alle målinger overholder minimumsverdien på 0,4 for hastigheter under 80 km/t.   
Andre målinger viser at selv etter 17 års bruk er friksjonen på belegningsstein tilfreds-
stillende.

Den forholdsvis ru overflaten på belegningsstein og heller av betong bevirker også at de 
ikke blir glatte for gående på vått føre.
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�  Norsk standard for belegningsstein  
  og heller
De nye harmoniserte standardene for belegningsstein av betong, NS-EN 1338 og for 
betongheller, NS-EN 1339 er gjort gjeldene i Norge fra februar 2005, for  kantstein av 
betong, NS-EN 1340, fra januar 2005. De tre nye NS-EN standardene erstatter hen-
holdsvis NS 3128, NS 3135 og NS 3137. Disse er trukket tilbake og gjort ugyldige. 
Standardene vil fra 2006 være normative referanser til NS 3420.

Dette betyr at beskrivende, eller omsetningsledd og produsenter må forholde seg til 
nye krav og betegnelser. Fremfor alt må man forholde seg til de krav som samtidig 
gjøres gjeldene mht. dokumentasjon og merking knyttet til bruk av CE-merket.

EU`s Rådsdirektiv av 21. desember 1988 om tilnærming av medlemslandenes lover 
og  forskrifter om byggevarer, ofte betegnet Byggevaredirektivet, er selve fundamentet 
for utarbeidelse av en rekke standarder som skal gjelde for byggevarer i hele EU/EØS-
området.

�.� Produktbetegnelsene er inndelt i klasser
Standardene NS-EN 1338, NS-EN 1339 og NS-EN 1340 definerer egenskaper i klas-
ser eller kan man si, i forskjellige kvaliteter. Det er også gitt hvert medlemsland retten 
til å sette nasjonale krav og gi anbefalinger om kvalitet innenfor rammen som er gitt i 
standardene. Dette er angitt i egne nasjonale tillegg til de tre standardene.

Standardene omfatter ikke vanngjennomtrengelige produkter. Belegningsstein eller 
heller med gjennomgående hull som gressarmeringsstein, omfattes heller ikke av  
standardene. Støttemursprodukter dekkes ikke av felleseuropeiske standarder.

�.� Produktkvalitet i Norge
Hver av de tre standardene har et nasjonalt tillegg (NA) der det stilles krav og gis an-
befalinger om hvilke klasser som skal brukes i Norge. Utover dette stiller også Statens 
vegvesens Håndbok 018 krav til kvalitet etter bruksområder basert på de klasser som er 
angitt i standardene. 

Årsaken til de nasjonale krav til valg av klasser henføres til ulike klimatiske forhold 
mellom landene som omfattes av EØS-avtalen. For eksempel vil en belegningsstein 
produsert uten krav til frostmotstand i et av de sydlige land i EØS-området tilfreds-
stille kravet til CE merking, men dette produktet egner seg ikke til utendørs bruk i 
Norge eller på andre steder med frost, spesielt ikke dersom produktet blir utsatt for 
avisingssalt.

�.� Nye krav om skli-/glimotstand
De stilles krav om skli-/glimotstand også til kantstein, fordi de ved noen konstruk-
sjoner settes lavt i grunnen. Belegningsstein, heller og kantstein av betong anses å ha 
tilfredsstillende skli-/glimotstand. Det stilles derfor ingen krav til dokumentasjon. Pro-
dukter med en glatt, f.eks polert overflate, danner unntaket. Men produsentene kan etter en 
dokumentert prøving angi en verdi for skli-/glimotstand. På denne måten har kjøperen 
alltid en mulighet til å velge et produkt med tilfredsstillende verdi og dokumentasjon.

Forsvarets anlegg, Rena Leir.

Forus, Rogaland.
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�.� Frostmotstandsklasser
Standardene for belegningsstein og heller av betong er basert på en inndeling av pro-
duktene i tre klasser med hensyn til frostmotstand. Den laveste klassen, klasse 1, har 
ingen krav til dokumentasjon av frostmotstanden. For Klasse 2 er det tilstrekkelig med 
en forenklet, indirekte dokumentasjon basert på vannabsorbsjon. For den strengeste 
klassen, Klasse 3, er det krav om dokumentasjon gjennom utførte fryse-/tineprøving i 
saltvannsoppløsning.

For belegningsstein av betong til bruk i Norge stilles det et nasjonalt krav at disse pro-
duktene tilfredsstiller den høyeste klassen for frostmotstand.

�.� Klasse eller kvalitetsbeskrivelse
Etter innføringen av de nye standardene er det er ikke lenger tilstrekkelig å beskrive 
kvaliteten som for eksempel: belegningsstein etter NS-EN 1338. I henhold til den nye 
standarden kan det velges forskjellige kvaliteter til forskjellige bruksområder, og ikke 
alle er anbefalt eller egnet for de klimatiske forholdene i Norge. Derfor må de ønskede 
materialegenskapene spesifiseres i beskrivelsen med angivelse av klasse.

�.� Krav til belegningsstein
NS-EN 1338 inneholdet både materialkrav og produktkrav. Materialkravene er relativt 
generelt formulert. Produktkravene er langt med omfattende og detaljerte. En kort 
beskrivelse av kravene er gjengitt nedenfor.

Form og mål
- Tillatte målavvik for lengde, bredde og tykkelse.
- Tillatt skjevhet (for steiner med diagonaler større enn 300 mm).
- Tillatt avvik fra planhet og buethet (for steiner med lengde over 300 mm).

Fysiske og mekaniske egenskaper
- Spaltestrekkfasthet
- Frostmotstand
- Slitasjemotstand
- Skli-/glimotstand

Branntekniske egenskaper
- Alle krav ansees oppfylt uten prøvning.

Varmekonduktivitet
Egenskapene kan deklareres i henhold til NS-EN 13369. Dette er bare aktuelt dersom 
betonghellene er tenkt å bidra som varmeleder i en bygningsdel.

Visuelle forhold
- Synlige feil
- Tekstur
- Farge

Tabellene nedenfor viser noen av de kravene som er gitt i standarden.

Tillatte målavvik
Belegningssteinens tykkelse Lengde Bredde Tykkelse

< 100 mm ± 2 mm ± 2 mm ± 3 mm
≥100 mm ± 3 mm ± 3 mm ± 4 mm

Differansen mellom to målinger av tykkelse på samme belegningsstein skal ikke overstige 3 mm.

Bestiller må velge kvalitet

Målavvikelser.

Målavvikelser, diagonaler.
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Maksimale differanser for diagonaler
Klasse Merking Maksimal differanse

1 J 5 mm
2 K 3 mm

Gjelder bare for steiner med diagonaler større enn 300 mm.

Avvik fra planhet og buethet
Lengde av rettholt Maksimal konveks Maksimal konkav

300 mm 1,5 mm 1,0 mm
400 mm 2,0 mm 1,5 mm

Gjelder bare for steiner med lengde større enn 300 mm.

Krav til spaltestrekkfasthet
Karakteristisk styrke Min. styrke Min. bruddlast

3,6 MPa 2,9 MPa 250 N/mm

Slitasjeklasser
Klasse Merking Krav etter målemetode beskrevet i Vedlegg G

1 F ingen krav
3 H ≤23 mm
4 I ≤20 mm

Merknad: Vedlegg G er knyttet til målemetode beskrevet i standarden.

Motstand mot frysing og tining med avisningssalt, vannabsorbsjon

Klasse Merking
Massetap etter fryse-/

tine-prøving
kg/m2

Vann-absorbsjon
% av masse

1 A ingen krav ingen krav
2 B ≤ 6 i gjennomsnitt

3 D ≤ 1,0 i gjennomsnitt
Ingen verdi > 1,5

De egenskaper hvor standarden angir at bestilleren må velge mellom forskjellige kvaltetskrav, 
er vist i tabellen nedenfor.

Krav Klasse Merking
Frostmotstand 1, 2 eller 3 A, B eller D
Slitasjemotstand 1, 3 eller 4 F, H eller I
Diagonaler 1 eller 2 J eller K

Kravene som det nasjonale tillegget til standarden for belegningsstein anbefaler bestil-
leren å sette, er angitt med fete tall og bokstaver i tabellen over.

NS-EN 1338 har ikke etablert klasser for belegningssteines skli-/glimotstand, men 
det er lagt til rette for at leverandøren deklarerer denne egenskapen i henhold til en 
prøvingsmetode angitt i standarden, hvis det i spesielle tilfeller kreves. 

Det nasjonale tillegget anbefaler at metoden i tillegg I benyttes, og at den deklarerte 
verdien bør være minst 60 dersom det på spesielt utsatte steder er behov for å sette krav 
til overflatens skli-/glimotstand. Det forutsettes da at det ikke er beskrevet heller med 
en polert eller slipt overflate.

Prinsipp for måling av spaltestrekk-
fasthet.

Apparat for måling av skli-/ glimotstand.

10
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Konkav

Konveks

Avvikelser i plan.
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Beskrivelsesforslag med kvalitet i henhold til de nasjonale tilleggene (NA):

• For belegningsstein med en diagonal mindre eller lik  300 millimeter: Belegnings- 
 stein av betong NS-EN 1338 kvalitet DH (legg til andre opplysninger som  
 dimensjon og farge).

• For belegningsstein med en diagonal større enn 300 millimeter: Belegningsstein  
 av betong NS-EN 1338 kvalitet DHJ (legg til andre opplysninger som dimensjon  
 og farge).

�.7 Krav til heller av betong
NS-EN 1339 inneholdet både materialkrav og produktkrav. Materialkravene er relativt 
generelt formulert. Produktkravene er langt med omfattende og detaljerte. En kort  
beskrivelse av kravene er gjengitt nedenfor.

Form og mål
- Tillatte målavvik for lengde, bredde og tykkelse.
- Tillatt skjevhet (bare for heller med diagonaler større enn 300 mm).
- Tillatt avvik fra planhet og buethet (bare for heller med lengde over 300 mm).

Fysiske og mekaniske egenskaper
- Bøyestrekkfasthet
- Bruddlast
- Frostmotstand
- Slitasjemotstand
- Skli-/glimotstand

Branntekniske egenskaper
- Alle krav ansees oppfylt uten prøvning.

Varmekonduktivitet
Egenskapene kan deklareres i henhold til kravene i NS-EN 13369. Dette er bare aktuelt 
dersom betonghellene er tenkt å bidra som varmeleder i en bygningsdel.

Visuelle forhold
- Synlige feil
- Tekstur
- Farge

Tabellene nedenfor viser noen av de kravene som er gitt i standarden.

Tillatte målavvik
Klasse Merking Tilvirkningsmål Lengde Bredde Tykkelse

1 N alle ± 5 mm ± 5 mm ± 3 mm
2 P ≤ 600 mm

> 600 mm
± 2 mm
± 3 mm

± 2 mm
± 3 mm

± 3 mm
± 3 mm

3 R alle ± 2 mm ± 2 mm ± 2 mm
Differansen mellom to målinger av tykkelse på samme belegningsstein skal ikke overstige 3 mm.

Maksimale differanser for diagonaler
Klasse Merking Diagonal Maksimal differanse

1 J ≤ 850 mm
> 850 mm

5 mm
8 mm

2 K ≤ 850 mm
> 850 mm

3 mm
6 mm

Konkav

Konveks

Målavvikelser:
lengde, bredde, tykkelse.

Målavvikelser, diagonaler.

Avvikelser i plan.
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3 L ≤ 850 mm
> 850 mm

2 mm
4 mm

Gjelder bare for heller med diagonaler større enn 300 mm.

Avvik for planhet og buethet
Lengde av rettholt Maksimal konveks Maksimal konkav

300 mm 1,5 mm 1,0 mm
400 mm 2,0 mm 1,5 mm
500 mm 2,5 mm 1,5 mm
800 mm 4,0 mm 2,5 mm

Gjelder bare for heller med lengde større enn 300 mm.

Klasser for bøyestrekkfasthet
Klasse Merking Karakteristisk bøyestrekkfasthet Minste bøyestrekkfasthet

1 S 3,5 MPa 2,8 MPa
2 T 4,0 MPa 3,2 MPa
3 U 5,0 MPa 4,0 MPa

Klasser for bruddlast
Klasse Merking Karakteristisk bruddlast Minste bruddlast

30 3 3,0 kN 2,4 kN
45 4 4,5 kN 3,6 kN
70 7 7,0 kN 5,6 kN
110 11 11,0 kN 8,8 kN
140 14 14,0 kN 11,2 kN
250 25 25,0 kN 20,0 kN
300 30 30,0 kN 24,0 kN

Merknad: Av dimensjoneringshensyn bør det utvises særlig varsomhet ved laster på betongheller 
over 600 mm.

Slitasjeklasser

Klasse Merking Krav etter målemetode beskrevet i Vedlegg G

1 F ingen krav
2 G ≤26 mm
3 H ≤23 mm
4 I ≤20 mm

Merknad: Vedlegg G er knyttet til målemetode beskrevet i standarden

Motstand mot frysing og tining med avisningssalt, vannabsorbsjon

Klasse Merking Massetap etter fryse-/tine-
prøving, kg/m2

Vann-absorbsjon
% av masse

1 A ingen krav ingen krav
2 B ≤ 6 i gjennomsnitt

3 D ≤ 1,0 i gjennomsnitt
Ingen verdi > 1,5

De egenskaper hvor standarden angir at bestilleren må velge mellom forskjellige  
kvalitetskrav, er vist i tabellen nedenfor.

Prinsipp for måling av bruddlast.
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Krav Klasse Merking
Frostmotstand 1, 2 eller 3 A, B (for hageheller) eller D
Slitasjemotstand 1, 2, 3 eller 4 F (for hageheller), G, H eller I
Diagonaler 1, 2 eller 3 J, K eller L
Mål 1, 2 eller 3 N, P eller R
Bøyestrekkfasthet 1, 2 eller 3 S, T eller U
Bruddlast 30, 45, 70, 110, 140 250 eller 300 3, 4, 7, 11, 14, 25 eller 30

Kravene man i det nasjonale tillegget anbefaler, er angitt med uthevet tekst i tabellen 
ovenfor. En komplett bestilling av heller av betong må angi hvilke krav som settes ut 
fra denne tabellen.

Det nasjonale tillegget anbefaler lempeligere krav til hageheller. For hageheller som ikke 
er i kontakt med avisningssalt, anbefales klasse 2 med merking B som et minstekrav. 
For slitasjemotstand abefales et minstekrav i klasse 1 med merking F (dvs. ingen krav). 
For bruddlast anbefales klasse 45 som et minstekrav.

NS-EN 1339 har ikke etablert klasser for hellenes skli-/glimotstand, men det er lagt til 
rette for at leverandøren deklarerer denne egenskapen i henhold til en prøvningsmetode 
angitt i standarden. Det nasjonale tillegget anbefaler at metoden i tillegg I benyttes, og 
at den deklarerte verdien bør være minst 60 dersom det på spesielt utsatte steder er 
behov for å sette krav til overflatens skli-/glimotstand. Det forutsettes da at det ikke er 
beskrevet heller med en polert eller slipt overflate.

Beskrivelsesforslag med kvalitet i henhold til de nasjonale tilleggene (NA):

• For heller med en diagonal mindre eller lik 300 millimeter: Betongheller NS-EN  
 1339 kvalitet DHRT14 der 14 er betegnelsen for den ønskede bruddlastklasse  
 (legg til andre opplysninger som dimensjon og farge).

• For heller med en diagonal større enn 300 millimeter : Betongheller NS-EN 1339  
 kvalitet DHRJT14 der 14 er betegnelsen for den ønskede bruddlastklasse (legg  
 til andre opplysninger som dimensjon og farge).

For bruddlast er det presisert at valg av klasse må bestemmes ut fra bruksområdet. Det 
nasjonale tillegget har angitt følgende sammenlikning med tidligere nasjonale standarder:

Bruksområde Bruddlastklasser
etter NS-EN 1339

Område uten biltrafikk 
(hageganger, gangstier etc.) 45 eller 70

Områder med trafikk med begrenset belastning 
(gårdsplasser, gågater, fortau og torg) 110 eller 140

Statens vegvesens Håndbok 018: har følgende krav til bruddlastklasser:

Uten trafikk, kun vedlikeholdsmaskiner  inntil 1,5 tonn 110
Liten belastning, maks aksellast 8 tonn, sporadisk trafikk 140
Tyngre belastninger, fri trafikk av renholdsmaskiner 250

De bruddlastklasser som er anbefalt ovenfor, forutsetter at det er et fornuftig forhold 
mellom hellenes lengde og bredde. Eksempler på dette er vist i tabellen på neste side. 

Valg av bruddlastklasser i 
forhold til forventede belast-
ninger
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Modulmål, mm Tykkelser, mm Typiske bruddlastklasser

300 x 300

50 70
55 140
60 140
70 140, 250

1001) 300

300 x 450
70 140

100 140
300 x 600 100 140

400 x 400
50 70
55 110, 140

450 x 750 100 140
500 x 500 50 70
600 x 600 100 300
600 x 900 100 140

1) I henhold til definisjonene i NS-EN 1338 og 1339 er dette formatet en belegningsstein

�.� Merking
I henhold til standarden er det for belegningsstein, heller og kantstein av betong to 
typer merking å forholde seg til, nemlig produktmerking og CE merking.

4.8.1 Produktmerking
Nødvendig informasjon finnes i standardene. Produktinformasjonen skal delvis  
gjennomføres på emballasjen og/eller på fraktdokumentene. Produktmerkingen skal 
beskrive produktet klart og entydig. I tillegg til produktidentifikasjon skal for eksempel 
produksjonsdato og merking for deklarert klasse fremkomme. 

Produktmerkingen står for deklarert klasse og CE merket bekrefter samsvar.

4.8.2 CE-merket
CE merket bekrefter at kravene som stilles i de enkelte harmoniserte standardene og 
som er deklarert av den enkelte produsent, er tilfredsstilt. Norsk markedsovervåkings-
organ er Statens bygningstekniske etat (BE). Brudd på plikten til dokumentasjon og 
merking av produktene i samsvar med respektive standarder kan medføre straff.

CE merket er imidlertid ikke automatisk et kvalitetsmerke. Et eksempel kan være kravet 
om frostmotstand. I henhold til standardene kan godt CE merket påføres et produkt 
med egenskaper som ikke tilfredsstiller frostmotstand, og produktet kan således omset-
tes fritt i EØS-området.

Det er av den grunn viktig å sammenholde produktmerkingen med de anbefalinger og 
krav som er gitt i det nasjonale tillegget til standarden.

Nasjonale tillegg
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�  Prosjektering
�.� Dekkevalg, en del av planarbeidet
Prinsippene for god kvalitet i de fysiske omgivelser legges i planlegging og prosjekter-
ing. I slikt arbeid er det normalt at kravene til teknisk kvalitet og utførelse fastsettes. 
Men kommunen kan også vedta overordnede prinsipper som må følges.

Plan- og bygningsloven gir kommunestyret anledning til å gi bestemmelser om stand-
arden på arbeider som utføres i medhold av loven1. Anlegg i uteområder omfattes av 
loven så ”langt de passer” 2. Videre skal kommunen ”samordne den fysiske, økono-
miske, sosiale, estetiske og kulturelle utvikling……” 3 . Dette betyr at kommunen i 
sin kommuneplanlegging kan gjøre en overordnet vurdering av hvilke prinsipper som 
skal legges til grunn for områdeutforming. I tillegg til generelle målformuleringer i den 
langsiktige delen av kommuneplanen, kan det i medhold av pbl § 20-4 2. ledd, bok-
stav b) gis bestemmelser til kommuneplanens arealdel om ”… styring av bygningers 
og anleggs størrelse, form mv.”4 Disse bestemmelsene kan ikke være for detaljerte, men 
kan uttrykke noe om fysisk og estetisk kvalitet på uteområder, for eksempel funksjonalitet 
for ulike bruksformål, bruk av ulike markflater (dekketyper), prinsipp for overvanns-
håndtering, nivåforskjeller, stigningsforhold o.a. 

I reguleringsplaner og bebyggelsesplaner kan det fastsettes mer detaljerte utformings-
krav5. Slike krav tas inn i bestemmelser til begge plantyper6. De kan være mer detalj-
erte enn bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. 

Begge disse plantypene utarbeides oftest i tilknytning til forestående tiltak (bygg og 
anlegg) eller verneoppgaver. Bygge- og anleggstiltak kan normalt bare gjennomføres 
der det foreligger reguleringsplan eller bebyggelsesplan, hvis ikke annet er bestemt i 
kommuneplan. Begge plantyper kan utarbeides og fremmes av private forslagstillere. 
Hensikten med regulerings- og bebyggelsesplaner er å sikre at politiske intensjoner, 
særlig fra kommuneplanen, blir nedfelt i planleggingen på et hensiktsmessig detalj-
eringsnivå og at allmenne hensyn kan bli ivaretatt i planprosessen sammen med de 
interessene forslagstiller eller utbygger representerer. 

Det er egne regler for framsetting av planforslag, behandling og medvirkning, samt 
for når reguleringsplan eller bebyggelsesplan skal anvendes1. Bestemmelsene knyttet 
til disse plantypene kan være relativt konkrete på materialkvaliteter, teknisk utførelse, 
framkommelighet oa. (jfr. bl.a. kap 3.3 og 5.2 om tilgjengelighet). Angivelse av dekke-
typer på produktnivå vil ligge utenfor det som kan fastsettes i bestemmelser. Men der 
det kan begrunnes ulike tekniske eller estetiske kvaliteter som er viktige for funksjona-
litet og helhet, kan bestemmelser til reguleringsplan og bebyggelsesplan brukes. 

Planlegging etter plan- og bygningsloven skal avveie samfunnsmessige interesser. Inter-
esser knyttet til private preferanser som ikke går utover allmenne forhold, utbyggings-
økonomi oa., må ivaretas i detaljprosjektering, andbudsprosedyrer mv.  Planprosesser 
etter plan- og bygningsloven forutsetter samhandling med mange aktører og en åpen 
prosess, noe som kan oppfattes som tidkrevende for enkeltaktører. Det må avveies hvor 
langt det er hensiktsmessig å gå når det gjelder å binde opp ulike forhold i enkeltprosesser.  
Det er derfor en fordel å ha startet bevisstgjøringen om god områdeutforming i de 
planprosesser kommunen inviterer til. 

Brukemedvirkning fra befolkningen og relevante brukerråd og organisasjoner er en 
viktig metode for å kvalitetssikre planer og tiltak. Når det gjelder kvalitet, fremkom-
melighet og brukbarhet, er det av stor betydning for planmyndighet og tiltakshaver 
jevnlig å få gode innspill fra brukere. De faggrupper som dette temaheftet er beregnet 
på, er berettiget til å medvirke i den kommunale planleggingen på linje med andre 
interessegrupper8. 

Verdal sentrum.

Jessheim.
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Avsnittene nedenfor er hentet fra Rundskriv T-5/99B ”Tilgjengelighet for alle” fra 
Miljøverndepartementet.

I reguleringsplaner og bebyggelsesplaner bør utforming som gir god tilgjengelighet 
fastlegges på plankartet, i bestemmelser og i eventuelle retningslinjer. På denne måten 
sikrer man at for eksempel krav i Teknisk forskrift ivaretas eller at løsninger som ikke 
omfattes av forskriftene, innarbeides ved utforming. Samtidig sikres berørte grupper 
innsyn og uttalerett til valgte løsninger gjennom offentlig ettersyn.

Følgende punkter er ikke uttømmende og har varierende detaljeringsgrad, men gir 
noen innspill til hvordan tilgjengelighet kan sikres ved utforming av detaljer på plan-
kartet og/eller som bestemmelser:

•	 Tilstrekkelig	bredde	på	gangarealer.	
•	 Gangarealer	uten	hindre	og	trinn.	Markering	av	overganger	(f.eks	med	høydeforskjell		
	 på	20	mm)	der	det	er	behov	for	dette.	
•	 Tilfredsstillende	stigningsforhold.	
•	 Jevnt	og	sklisikkert	dekke.	
•	 Rampe	i	stedet	for	trapp.	
•	 Sammenhengende	ledelinjer,	enten	naturlige	eller	kunstige,	som	gir	synshemmede		
	 mulighet	til	å	orientere	seg.	
•	 Visuell	informasjon	gitt	på	en	klar	og	tydelig	måte.	
•	 5-10	%	parkeringsplasser	anlegges,	reserveres,	merkes	og	skiltes	for	bevegelseshemmede.

En fornuftig anvendelse av belegningsstein og heller av betong kan være en del av 
tiltakene for å sikre arealenes tilgjengelighet for alle.
1 Pbl § 2. Formål  (Utdrag: ”Gjennom planlegging  og ved det særskilte byggetiltak skal loven legge til rette for at 
arealbruk og bebyggelse blir til størst mulig gavn for den enkelte og samfunnet”). 
2 Pbl § 84 Andre varige konstruksjoner og anlegg. Vesentlige terrenginngrep.
3 Pbl § 20-1. Kommunalplanlegging.
4 Pbl § 20-4. Arealdelen av kommuneplanen.
5 Pbl § 22. Definisjon.
6 Pbl § 26. Reguleringsbestemmelser.
7 Pbl § 27-1. Utarbeiding av reguleringsplan. 
8 Pbl §16. Samråd, offentlighet og informasjon

�.� Dimensjonering av veier og plasser
Overbygningen på en veg med vegdekke av belegningsstein inndeles normalt i dekke, 
bærelag og forsterkningslag slik det er vist i figuren nedenfor. Vegdekket består av et 
slitelag av belegningsstein og et settelag. Bærelaget vil for veger med stor trafikk som 
regel være oppdelt i et øvre og et nedre bærelag. 

I Norge er det normal tilgang på gode materialer til bruk i mekanisk stabiliserte lag i 
overbygningen. Man har gode erfaringer med dekker av belegningsstein av betong på 
bærelag av mekanisk stabilisert knust fjell, også på tungt belastede områder.

Dersom materialet i undergrunnen består av finkornige materialer og/eller forsterk-
ningslaget består av grove materialer, er det behov for fiberduk under forsterkningslaget 
for at dette ikke skal bli infisert av finstoff fra materialet i grunnen.

Statens vegvesens Håndbok 018 har en sentral rolle i norsk vegbygging. De fleste av 
kravene brukes av såvel statlige og kommunale, som private utbyggere.

Statens vegvesens vegnormaler, Håndbok 018 “Vegbygging, angir dimensjonering for 
veger og plasser med dekke av belegningsstein. Beskrivelsen i dette kapitlet bygger på 
kravene og dimensjoneringsreglene i Håndbok 018

Håndbok 018 legger vekt på at dimensjoneringen ved bruk av tabellen nedenfor først 
og fremst vil sikre en tilfredsstillende bæreevne under de mest ugunstige forhold, det 
vil si i teleløsningsperioden om våren.

Dekke 

Bærelag 

Belegningsstein
Settelag
Øvre bærelag

Nedre bærelag

Forsterkningslag

Evt. Fiberduk/
filterlag

Undergrunn
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Dimensjoneringen gir ingen sikkerhet mot at det kan oppstå ujevn telehiv om vinteren. 
Dersom man ønsker å gardere seg mot telehiv, er det behov for vurdering ut over en 
tradisjonell dimensjonering. Statens vegvesens Håndbok 018 har også etablert regler 
for slik dimensjonering, men disse er ikke gjengitt i denne veiledningen.

Dimensjoneringstabellen inneholder en del forkortelser og betegnelser som kan være litt 
vanskelig å forstå for de som ikke arbeider med vegbygging til daglig. Noen av de er 
derfor kort omtalt nedenfor.

For veger er dimensjoneringen knyttet til en inndeling av trafikken i Trafikkgrupper. 
Trafikkgruppene er knyttet til begrepet ”Sum ekvivalente 10 tonns aksellastpasseringer 
i løpet av dimensjoneringsperioden”. Dette er et begrep som både tar hensyn til meng-
den av tunge kjøretøyer og hvor tunge de er.

Som en grov angivelse av trafikkgruppene kan dette kobles til årsdøgntrafikken, ÅDT, 
som sannsynligvis er et mer kjent begrep. 

Dersom vi antar at andelen tunge kjøretøy er 10%, kan vi ha følgende grunnlag for å 
velge trafikkgruppe ved dimensjonering.

Statens	vegvesen,	Håndbok	018:	Dimensjonering	av	overbygning	med	belegningsstein	av	
betong,	typiske	materialer	med	lagtykkelser	i	cm.
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Trafikkgruppe ÅDT ved 10% tunge
A 0 – 1 000
B 1 000 – 2 500
C 2 500 – 4 000
D 4 000 – 8 000

Tabellen ovenfor er basert på følgende forutsetninger.
- Veg med to kjørefelt
- Dimensjoneringsperiode 20 år
- Tillatt aksellast 10 tonn
- Årlig trafikkvekst 2%

For en komplett beregning ut fra mer detaljerte data for trafikken, henvises det til 
Håndbok 018.

Bærelag
Dimensjoneringstabellen beskriver fire typer materialer som de mest aktuelle til bære-
lag. Det er brukt noen forkortelser som enkelt kan forklares på følgende måte:

Ag betyr asfaltert grus som er ett av de mest brukte asfaltbærelagene i vegbygging. 
Som bærelag under belegningsstein er det viktig å påse at bærelaget ikke blir for tett. 
Ved bestilling av asfaltert grus må man derfor forsikre seg om asfaltprodusenten bruker 
en massesammensetning som gir et åpent bærelag. Vanlig	asfaltert	grus	kan	normalt	
ikke	brukes.

Ap betyr asfaltert pukk. Dette materialet har mindre bindemiddel enn det som er 
vanlig i Ag, og steinskjelettet er mer åpent. Av den grunn er Ap mer egnet enn Ag til 
bærelag på arealer med belegningsstein.

Fk betyr knust fjell. Dette har frem til nå vært en svært vanlig betegnelse i norsk 
vegbygging. De nye EU-kravene til steinmaterialer, som nå også gjelder i Norge, har en 
helt annen måte å angi forskjellen mellom knust fjell og knust grus.

Ag over Fk betyr et øvre bærelag av Ag over et nedre bærelag av Fk.

De materialer som er angitt under Bærelag, er ment å være alternative materialer. På en 
parkeringsplass med lett trafikk kan man f.eks velge mellom et bærelag av 10 cm knust 
fjell eller et bærelag av 6 cm asfaltert pukk.

Overskriften har betegnelsen Typiske	materialer for å presisere at det kan være aktuelt å 
bruke andre materialer.

Av dimensjoneringstabellen på side 25 over ser en at Vegnormalene har begrenset  
anvendelsen av knust fjell som et komplett bærelag til trafikkgruppe A og B. Denne 
begrensning har minimale konsekvenser for de veier hvor bruk av belegningsstein er 
aktuelt. Nærmere 80% av riksvegnettet, mer enn 95% av fylkesvegnettet og ca 99%  
av det kommunale vegnettet i Norge er i Trafikkgruppe A eller B. 

I praksis vil bærelag av knust fjell være et godt og sannsynligvis det rimeligste alternativ 
på de fleste veier og plasser hvor belegningsstein og heller av betong anvendes.

Forsterkningslag
Den nedre delen av dimensjoneringstabellen angir tykkelsen på forsterkningslaget  
avhengig av trafikken og av materialene i grunnen. Også i denne delen av tabellen  
finnes det noen forkortelser som kanskje trenger en forklaring.

For grus og sand er det brukt forkortelsen Cu. Dette angir materialets graderingstall. 
Et enskornet materiale (nesten alle kornene er tilnærmet like store) er relativt ustabilt 

Trafikkgrupper i Håndbok 018

Asfaltert grus

Asfaltert pukk

Knust fjell



Norsk Kommunalteknisk Forening �7

Temahefte 
Belegningsstein og 

heller av betong

og krever en tykkere overbygning enn et velgradert materiale. I dimensjoneringstabel-
len er grensen mellom velgradert og ensgradert materiale satt ved Cu = 15.

Materialenes telefarlighet uttrykkes ved hjelp av betegnelsene T1 til T4. T1 angir et 
ikke telefarlig materiale, T4 et svært telefarlig materiale.

For silt og leire i grunnen er dimensjoneringstabellen oppdelt i fire kategorier avhengig 
av materialets udrenerte skjærfasthet, su-verdi. For de mer bløte leirene er tykkelsen 
på forsterkningslaget oppdelt i to verdier. Hvilken verdi som skal anbefales benyttet, 
avhenger av de anleggstekniske forholdene på stedet. 

For leire med udrenert skjærfasthet mellom 25 og 37,5 kPa, ser en f.eks at tykkelsen på 
forsterkningslaget for en parkeringsplass med lett trafikk er angitt som 40+30. Dersom 
man kan utføre arbeidet med lette maskiner og anleggstrafikken er med lette kjøretøyer, 
er det tilstrekkelig med et 40 cm tykt forsterkningslag. 

Ved normal anleggstrafikk er det anleggsperioden som bestemmer kravet til tykkelse 
av forsterkningslaget. Tykkelsen er satt til 70 cm (= 30 + 40 cm). Dette kravet er det  
samme uavhengig av den trafikken man seinere forventer å få på den ferdige plassen 
eller vegen.

Et dimensjoneringseksempel
Betraktningene ovenfor kan sammenfattes i følgende dimensjoneringseksempel:
- Dimensjoneringen gjelder en parkeringsplass.
- Dekket og overbygningen skal tåle tunge kjøretøy.
- Materialet i grunnen er en fast leire (udrenert skjærfasthet større ennn 50 kPa).
- Det forutsettes normal anleggstrafikk.

Dimensjoneringstabellen i Håndbok 018 gir da følgende dimensjonering av   
overbygningen.

 Dekke    8 cm belegningsstein på 3 cm settelag
 Bærelag    Tabellen beskriver fire alternativer
      Vi velger 15 cm knust fjell 
 Forsterkningslag 60 cm knust grus eller fjell

Med leire som materiale i grunnen må det brukes fiberduk på traubunnen for å unngå 
at finstoff trenger opp i forsterkningslaget og på den måten reduserer materialets bære-
evne. Hvilke krav som skal settes til geotekstilene som brukes, avhenger av hvor bløt 
grunnen er og hvor grove steinmaterialer det skal brukes i forsterkningslaget.

Dersom anleggstrafikken på forsterkningslaget er betydelig, vil det på bløte leirer ofte 
være nødvendig å anvende større tykkelser enn det som er angitt i dimensjonerings- 
tabellene. For slike forhold er det et krav at tykkelsen på forsterkningslaget skal vurde-
res spesielt.

Et alternativ til tykke forsterkningslag på bløte underlag kan være å anvende geonett 
i underkant av forsterkningslaget. Ved anvendelse av geonett angir Håndbok 018 at 
tykkelsen på forsterkningslaget kan reduseres med opp til 15 cm. En slik reduksjon er 
imidlertid betinget av at det for det nettet som brukes, foreligger en dokumentasjon av 
geonettes forsterkningsegenskaper.
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�.� Dimensjonering av industriarealer og    
  terminalanlegg
Ett av de største utfordringene ved dimensjonering av industriarealer og terminalanlegg, 
er å få klarlagt hvilke påkjenninger dekket og fundamentet utsettes for.

Dersom vi skal dimensjonere en overbygning på en containerterminal, må vi vurdere 
både de påkjenninger dekket får ved lagring av containerne, og påkjenningene fra 
containerhåndteringsutstyret. 

En 40 fots container kan ha en totalvekt i størrelsesorden 40 tonn. Det er imidlertid 
relativt vanlig å anta en dimensjonerende totalvekt i størrelsesorden 21 tonn. I hvert 
hjørne av containeren er det en fot med areal 288 cm2. Dersom vi antar at det lagres 
fire containere i høyden, får vi en påkjenning på dekket i størrelsesorden 7,3 MPa.

       21.000x4x10
          4x0,0288     

=7,3MPa

Dimensjoneringshåndboken til de engelske havnemyndigheter1 angir at denne belast-
ningen skal multipliseres med to faktorer. En faktor tar hensyn til at alle fire contain-
erne i høyden som regel ikke er like tunge, en annen faktor tar hensyn til at underlaget 
som regel ikke er perfekt flatt og at man derfor får noe skjevbelastninger på de fire  
føttene. Med disse faktorene angir håndboken en dimensjonerende påkjenning på 
7,27 MPa. 

Et vanlig asfaltdekke vil ikke tåle påkjenninger i denne størrelsesorden uten plastiske 
deformasjoner. Selv etter relativt kort tids lagring vil containerens føtter presses ned i 
asfaltdekket slik at belastningene blir fordelt på et vesentlig større areal. Dersom man 
ønsker et dekke uten ”fotavtrykk”, vil som regel valget stå mellom belegningsstein eller 
et betongdekke.

Det finnes en rekke forskjellig utstyr for håndtering av containere på et terminalanlegg. 
Det mest vanlige er RTG-kraner (Rubber Tyred Gantry Cranes), Straddle Carriers og 
Reachstackere. Et bilde av den sistnevnte er vist i bildet til venstre. I tabellen nedenfor 
er det også vist noen typiske data for to typer reachstackere fra Kalmar.

Utstyret har en egenvekt på mellom 70 og 100 tonn avhengig av type. Med en con-
tainer på 45 tonn får man dermed en aksellast i størrelsesorden 95 tonn, som vist i 
tabellen nedenfor. Man kan imidlertid legge merke til at lufttrykket i dekkene ikke er 
spesielt høyt, noe mer enn 900 kPa som er tillatt på tunge kjøretøy på offentlig veg.

Data for to Reachstackere fra Kalmar

DRD420-60S5 DCD420-12G
Lufttrykk i dekk 1.000 kPa 1.000 kPa
Aksellast 40 tonn last 94,7 tonn 92,0 tonn
Antall hjul på drivakselen 4 stk 4 stk
Kontaktflate pr. hjul 440 * 538 mm 440 * 523 mm
Senteravstand mellom hjul 0,60 m 0,60 m
Senteravstand mellomhjulpar 3,03 m 3,03 m

Med de belastninger som overbygningen på en containerterminal blir utsatt for, blir et 
dekke av belegningsstein og et bærelag av betong en svært aktuell løsning ut fra dimen-
sjoneringsreglene i håndboken fra the British Ports Association.

11Britis Ports Association: The Structural Design of Heavi Duty Pavements for Ports and other Industries, 1996

Ålesund havn, Skutevika, eksempel 
fra en containerhavn.

Skade på asfaltdekket etter  container.
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Belegningsstein låsestein

Settelag, knust �ell 0/8
Bærelag, knust �ell 0/32

Forsterkningslag knust �ell 0/150

t= 8 cm

t= 3 cm
t= 10 cm

t= 29 cm

�.� Tre eksempler på tidligere utførte anlegg med  
  bærelag av knust fjell
Nedenfor er det vist tre eksempler på dimensjonering av arealer med dekke av   
belegningsstein. Alle tre er utsatt for relativt store påkjenninger.

SAS, Teknisk base, Gardermoen

Utført     : 1998
Område    : Flyside (flyoppstilling)
Areal med betongstein  : 77 000 m2

Type betongstein  : Låsestein
          Tykkelse 80 mm
Dimensjonerende last : Boeng 767 (nesehjul)

SAS Cargo, Gardermoen

Utført     : 1998
Område    : Godsterminal
Areal med betongstein  : 12 500 m2

Type betongstein  : Låsestein
          Tykkelse 80 mm
Dimensjonerende last : Trailere/containere

NSB-Gods, Narvik

Utført     : 2001
Område    : Lastegate 3l
Areal med betongstein  : 17 300 m2

Type betongstein  : Låsestein
          Tykkelse 80 mm 
Dimensjonerende last : Containertrucker, aksellast 110 tonn

Belegningsstein låsestein

Settelag, knust �ell 0/8
Øvre bærelag, knust �ell 0/32

Nedre bærelag knust �ell 0/100

Forsterkningslag knust �ell 0/150

t= 8 cm

t= 3 cm
t= 10 cm

t= 25 cm

t= 40 cm
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�.� Vannavrenning
Av hensyn til så vel de kjørendes som de gåendes sikkerhet og komfort, er det nød-
vendig å etablere et tilstrekkelig stort fall på veien eller plassen slik at det blir en effektiv 
fjerning av vannet fra overflaten. Et dekke med vanndammer med tilhørende sølesprut 
vil i sommerhalvåret være et problem og til stor iritasjon for både eier og brukere. I 
vinterhalvåret vil det i tillegg innebære en risiko for glatte og isete områder. Å etablere 
et godt system for overflatevannet er en viktig del av prosjekteringen.

God avrenning kan sikres ved:
• fall mot tilstøtende terreng
• fall mot sluk
• fall mot slisserenner

For å sikre en tilfredsstillende vannavrenning må dekket ha et fall på minimum 2,0 %. 
Dersom dekket har et mindre fall, vil selv ubetydelige svanker i dekket føre til vann-
dammer. Norsk Standard NS 3420 angir følgende krav til resulterende fall:

- Kjørearealer minimum 2,5%
- Andre arealer minimum 2,0%

Dette er minimumskrav som ikke gir en 100% sikkerhet mot at det oppstår vann-
dammer. Av den grunn anbefales det å øke fallet til minst 2,5% nær inngangspartier og 
andre områder hvor vanndammer vil være til særlig stor irritasjon.

På dekker av belegningsstein vil riktig valg av fugeretning i forhold til fallretningen 
bidra positivt til en rask horisontaltransport av overflatevann. Dette er spesielt viktig å 
ta hensyn til ved prosjektering av plasser hvor man ønsker å ha så lite fall som mulig.

Det finnes flere måter å oppnå en tilfredsstillende vannavrenning på. Den viktigste for-
skjellen er mellom linjefjerning og punktfjerning. Begge metodene har fordeler og ulem-
per. Linjefjerning har en fordel ved at det er enklere å etablere tilfredsstillende fall. 
Ulempen kan være at systemet er krevende med hensyn til slamtømming som bør ut-
føres regelmessig. Punktfjerning, hvor det etableres et mønster av sluk på området, er 
mer krevende med hensyn til etablering av gode fallforhold. På den annen side vil som 
regel slamtømmingen være enklere og den behøver normalt ikke å bli utført så ofte.

Terminaler for containere et ett av de stedene hvor linjefjerning av overflatevann kan 
ha en fordel fremfor punktfjerning. I tillegg til de forhold som er omtalt ovenfor er 
det på slike områder viktig å ha mest mulig ensartede fallforhold, både av hensyn til 
lagring og håndtering av containerne.

God vannavrenning må også sikres for snøsmeltingen om våren når brøytekantene ofte 
stenger for avrenning ut til sidene.

I tillegg til å få et tilfredsstillende avløp for overflatevannet, må selve vegfundamentet 
dreneres. Det er blant annet svært viktig å unngå at settelaget under belegningssteinene 

Belegningsstein låsestein

Settelag, knust �ell 0/8
Bærelag, knust �ell 0/34
forkilt med knust �ell 0/32, 3 cm

Nedre forsterkningslag, knust �ell 10/250

Øvre forsterkningslag, knust �ell 0/100

t= 8 cm

t= 3 cm

t= 18 cm

t= 20 cm

t= 60 cm

Minimum fall for vannavrenning.

Linjeavrenning
(fall mot en linje)

Punktavrenning
(mot et punkt)

Punktfjerning eller linje-
fjerning av vann

Gartnerier benytter belegningsstein 
som dekke inne i butikkene, en av 
grunne er dekkets dreneringsevne.
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blir mettet av vann. Hvis dette skjer, reduseres lagets bæreevne vesentlig, med setninger 
og spordannelse som en følge av dette. Riktig fuging og vedlikehold av fugene er en 
forutsetning for tilstrekkelig tetthet i belegningssteinslaget. 

På et nylagt dekke med belegningsstein kan man anta at ca 30% av vannet på overflaten 
trenger ned i settelaget gjennom fugene og må dreneres ut. Etter en tid vil fugene bli 
tettere og andelen av vann som trenger ned i settelaget vil bli redusert til ca 5%. Ved 
bruk av spesialmidler til fugeforsegling vil denne andelen bli enda lavere, men over tid 
må man forvente at noe vann trenger ned i settelaget og må dreneres ut.

�.� Kantsikring
En forutsetning for at underlag med belegningsstein får lang levetid, er at det lages en 
god kantsikring. Kantsikringens oppgave er å holde sammen underlaget, slik at trafik-
ken ikke dytter steinene fra hverandre og underlagets bæreevne blir redusert.

Hvis belegningen grenser til en bygning eller liknende, er det normalt ikke noe behov 
for ekstra kantsikring. Hvis dette ikke er tilfelle, kan kantsikringen for eksempel bestå 
av en betongkantstein som settes i tørrbetong, eller det kan støpes en kant i betong. 
Selv om belegningen avsluttes med en spesiell kantstein som går inn i den øvrige beleg-
ningen, er det likevel nødvendig å lage en kantsikring.

Der hvor dekket av belegningsstein støter mot andre fleksible dekker ( f.eks asfalt) vil 
det normalt ikke være behov for noen spesiell kansikring. Det tilstøtende dekket vil 
fungere som en fullgod kantsikring i seg selv. Erfaring med betongdragere mellom slike 
fleksible dekker er mindre god. Over tid kan man få setninger i de fleksible dekkene 
mens betongdrageren blir liggende i ro. Resultatet blir oppstikkende kanter som kan 
være til ulempe for vannavrenningen, snøbrøytingen om vinteren og på annen måte 
være uheldig for bruken av arealene.

�.7 Dekke på stive kontruksjoner
Dersom det benyttes et dekke av belegningsstein på konstruksjoner, f.eks som et park-
eringsdekke på en bygning, ligger det en stor utfordring i å sikre et godt avløp for det 
vannet som siger ned i settelaget, samtidig som man skal ha en tett membran som be-
skytter konstruksjonen under mot fuktighet. En mulig løsning er vist i skissen til høyre. 

Et viktig moment er at det i konstruksjonsbetongen etableres et godt fall med lavpunkter 
hvor det legges drensledninger for vannet. 

Forsenkningene med drensledninger bør ikke ha en innbyrdes avstand større enn  
20 meter.

På konstruksjonsbetongen etableres det en vanntett membran. Membranen må være 
av en type og ha en utførelse som gjør det mulig å ha et drenslag av finpukk over 
membranen uten risisko for at membranen punkteres. Alternativt må det legges ut et 
beskyttelseslag mellom drenslag av finpukk og membran.

Drenslaget bør ha en minste tykkelse på 40 mm og kan bestå av finpukk i sorteringen 
2/8 mm. Materialet i drenslaget må ha en permeabilitet som er minst like høy som 
permeabiliteten til materialet i settelaget, eller helst noe høyere. Materialet i drenslaget 
må komprimeres godt med vibrasjonsutstyr, men en må være oppmerksom på at 
konstruksjonsbetongen kan sette begrensinger i valg av utstyr og utførelse av kompri-
meringen.

Kravene til settelaget er de samme som til settelaget ved andre utførelser. Materialene 
bestemmes ut fra om dekket består av betongheller eller belegningsstein, samt de for-
ventede belastninger på dekket. Selv om man bruker samme materialer i drenslag  
og settelag, anbefales det å legge ut materialene  og komprimere disse som to lag.

Synlig kantavslutning.

Ikke synlig kantavslutning.

Belegningsstein

Settelag

Evt. Fiberduk
Drenslag

Membran

Konstruksjonsbetong

Mellom dekke og fuktmembran må 
man ha et lag av materiale som er 
stabilt samtidig som det slipper vann 
igjennom.

Permeabilitet: evnen til å slippe vann 
igjennom.
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Strengere krav til jevnhet

Det er særdeles viktig å påse at avløpssystemet for vann får en tilfredsstillende løsning 
både med hensyn til å lede bort vannet på belegningen og det vannet som kommer ned 
i settelag og drenslag. Det anbefales å forsegle fugene i dekket slik at  mengden vann 
ned i underlaget blir minst mulig.

�  Uførelse av belegninger
Det er viktig at arbeidene med både selve belegningen og fundamentet for dekket blir 
korrekt utført dersom man skal få en belegning med lang levetid og gode funksjonsegen-
skaper. I de følgende avsnittene er noen av de viktigste forholdene beskrevet nærmere.

�.� Bærelaget
Som angitt under dimensjoneringen, finnes det til bærelag flere alternativer som alle 
kan fungere godt i forhold til bærelagets funksjon.

Bærelaget kan bygges opp med mekanisk stabiliserte, sementstabiliserte eller bitumen-
stabiliserte masser.  På arealer med dekke av belegningsstein eller heller av betong er det 
hovedsakelig mekanisk stabiliserte bærelag som er benyttet. På grunn av god tilgang til 
materialer av høy kvalitet, er erfaringene med dette svært god også etter lang tids bruk.

En viktig egenskap for et bærelag er at lagets permeabilitet er større enn permeabiliteten 
til materialet i settelaget, slik at det ikke oppstår ansamlinger av vann i settelaget. Der-
som det benyttes et bærelag av asfalt eller betong, er det viktig at materialet er drenerende. 
For både asfalt og betong vil det bety å velge en sammensetning av materialene som 
sikrer en god permeabilitet både på kort og på lang sikt.

For asfalt vil det bety å velge et bærelag av asfaltert pukk eller drensasfalt. Dersom asfaltert 
grus skal benyttes i bærelaget. må steinmaterialet ha en åpen kurve. Vanlig asfaltert grus 
kan ikke anvendes. En asfaltmasse med hulrom større enn 12% vil normalt gi et til-
fredsstillende bærelag. Det er viktig at dette hulrommet oppnås gjennom proporsjonering 
/massesammensetningen, ikke gjennom en dårlig utført komprimering.

Med unntak av de forhold som er presisert med hensyn til sammensetningen av asfal-
tert grus, anbefales det at kravene gitt i Statens vegvesens Håndbok 018, følges.

�.� Avretting av bærelaget 
Hvorvidt det i kontraktssammenheng er ønskelig å etablere et eget avrettingslag, eller 
om dette inngår som en del av bærelaget, er det forskjellige oppfatninger om innen de 
berørte fagmiljøer. Der som det i beskrivelsen bli angitt et eget avrettingslag, må man 
som en hovedregel forvente at kostnadene ble større enn om avrettingen inngår som en 
del av det laget som skal avrettes.

Kravene til jevnhet for et dekke av belegningsstein eller heller er relativt strenge, det er 
også strenge krav til tykkelsen på settelaget. Dette innebærer at også bærelagets over-
flate har relativt strenge jevnhetskrav. 

Dersom bærelaget består av grov pukk eller kult, må dette laget som regel avrettes for å 
oppfylle kravene til jevnhet og teoretiske høyder. I de fleste tilfeller vil knust fjell 0/32 
fungere godt til avretting. Det må settes maksimalkrav til finstoffinnholdet (andel min-
dre enn 0,063 mm) for å sikre at avrettingsmaterialet ikke blir for tett. Det anbefales et 
krav om maksimalt finstoffinnhold på 7%, dvs UF7. 

Med hensyn til mekaniske egenskaper, innhold av humus, kismineraler og svake mine-
raler, må materialet til avrettingsmaterialet oppfylle de samme krav som materialet i 
bærelaget.

Bærelaget må slippe vann 
gjennom



Norsk Kommunalteknisk Forening ��

Temahefte 
Belegningsstein og 

heller av betong

Andre viktige krav er at avrettingslaget ikke skal være for tykt og det må være uten åpne 
partier. Laget bør ingen steder være tykkere enn 100 mm. Avrettingen må komprimeres 
godt. Separasjoner i avrettingsmassene med tilhørende åpne partier i overflaten, bør 
ikke aksepteres.

�.� Settelag
Settelaget er underlag for belegningssteinene og har flere formål. Det primære formå-
let er å utjevne mindre ujevnheter som alltid vil være tilstede på bærelagets overflate. 
Utover dette skal det utlikne små variasjoner i tykkelsen (normalt + 2,5 mm) som 
steinene har, og virke som et trykkfordelende lag mellom belegningsstein og bærelag.

Materialet
Det vil ofte være nødvendig å benytte forskjellige materialer til settelag for dekker av 
belegningsstein og heller. For begge typer settelag er det viktig at materialet ikke er for 
tett. Dette oppnår man ved å sikre at finstoffinnholdet i materialet ikke er for høyt. 
Andelen mindre enn 0,063 mm bør ikke være mer enn 5%, dvs. UF5.

Med hensyn til de mekaniske egenskaper, må dette uttrykkes gjennom krav til materia-
ler Los Angeles verdi. Det anbefales å sette krav om en maksimalverdi på 35, dvs. LA35.

Til settelag for belegningsstein bør det brukes knust fjell 0/8. Det anbefales å sette krav 
til materialets kornkurve slik det er angitt i nedenstående figur.

For heller vil selv små ujevnheter i settelagets overflate innebære en risiko for at 
hellene knekker. Dette kan man unngå ved å bruke et enskornet materiale i settelaget. 
”Korning” er en mye brukt betegnelse på denne type sortering. De mest aktuelle sort-
eringer er 2/5 eller 2/8. Ved bruk av ensgraderte materialer i settelaget, er det mulig å 
vibrere hellene på plass uten risiko for at de knekker.

Bruk av ensgradert materiale er mer aktuelt jo større hellene er. Samtidig skal man være 
oppmerksom på at ensgradert materiale har dårligere indre stabilitet enn ett velgradert 
knust materiale. Det blir derfor spesielt viktig at tykkelsen på settelaget er innenfor 
toleransene.

Grensekurven for settelag av knust stein 0/8 mm.

Korning
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De nye standardene for tilslagsmaterialer, inkl. NS-EN 13242, skiller ikke mellom 
knust fjell og knust grus slik vi har vært vant til i Norge. For å sikre en tilfredsstillende 
kornform, må det settes et krav om kategori C90/3 med hensyn på andelen knuste korn.

Før settelaget legges ut, må det kontrolleres at materialet i bærelaget er riktig avstemt i 
forhold til materialet i laget under, slik at settelaget ikke forsvinner ned i bærelaget. 

Tykkelse
Settelaget skal være 30 + 10 mm. En mindre tykkelse på 20 mm er nødvendig for å 
kunne utlikne de små ujevnhetene som er i bærelaget og høydeforskjeller som kan være 
på steinene. Maksimal tykkelse på steinene, mens maksimal tykkelsen på 40 mm er 
nødvendig for å minimere spordannelse. Forsøk viser at spordannelse øker vesentlig 
når tykkelsen på settelaget økes. 

Jevnhet
Jevnhetskravet til overflaten på dekke av belegningsstein eller heller er ± 3 mm eller ± 5 
mm avhengig av type areal, målt med en 3 m rettholt. For å oppfylle dette kravet, må 
også overflaten av settelaget ha en tilsvarende jevnhet.

Da settelagets tykkelse og de tillatte variasjoner er begrenset, må også bærelaget oppfylle 
dette kravet. Hvis overflaten av bærelaget ikke oppfyller kravet, skal bærelaget justeres 
– det må ikke benyttes tykkere settelag.

Komprimering
Settelag av 0/8 for belegningsstein bør komprimeres godt. Det anbefales som et mini-
mum å bruke vibrerende plate med vekt 200 kg eller mer, med 2 passeringer. En lett 
vibrovalse, vekt ca 2,0 tonn, er mye brukt på litt større arealer. Også med dette utstyret 
vil normalt 2 passeringer være tilstrekkelig.

Dersom det benyttes settelag av ensgradert materiale, er det viktig å komprimere med 
vibrerende utstyr, men materialet lar seg ikke komprimere på samme måte som et vel-
gradert materiale. Det er derfor tilstrekkelig med lett komprimering, f.eks 2 passeringer 
med vibrerende plate med vekt 100 kg.

�.� Laget av belegningsstein
Belegningssteinens tykkelse og form har innvirkning på stabiliteten og levetiden på  
belegningen og skal velges ut fra den forventede belastningen på underlaget. Den  
minste anbefalte steintykkelse avhenger av trafikkbelastningen.

Statens vegvesens Håndbok 018 anbefaler at det ved større vridningslaster, f.eks på veg-
banen i rundkjøringer, brukes belegningsstein med tykkelse 100 mm.

Forventes det store horisontale belastninger, for eksempel fra bremsing og akselerasjon 
av store lastebiler og busser (for eksempel ved bussholdeplasser, vegkryss, snuplasser 
osv.), bør det brukes låsestein.

Legging av belegningsstein
Ved legging av steinene skal det forsikres om at fugebredden er 2-5 mm. Risikoen for 
kantavskallinger er dermed redusert ved at fugene i belegningen kan oppta små beveg-
elser. Fugene gjør det også enklere for den utførende å holde linjene ved leggingen. Før 
fugene fylles, kontrolleres det om fugeskjøtene framstår tilfredsstillende.

Det er viktig å påse at også belegningsstein uten avstandsknaster får nødvendig fuge-
bredde.

Før leggingen skal det kontrolleres at settelaget har riktig fall mht. fjerning av vann, og 
om lengdeprofilen svarer til den prosjekterte. Settelaget skal ha en høyde slik at beleg-
ningen etter komprimeringen har en overhøyde på 5 – 10 mm ved kumlokk o.l.

Ujevn tykkelse på settelaget gir stor 
risiko for setninger.
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På steder hvor det er vanskelig å oppnå en tilfredsstillende komprimering av under-
laget, f.eks inn mot kummer og sluk, kan det være nødvendig å øke overhøyden av 
belegningssteinene før komprimering av dekket til 10 – 15 mm.

Overflatejevnheten kontrolleres ved bruk av en 3 meters rettholt. Kravene nedenfor er 
hentet fra NS 3420, Del K2: ”Utendørs belegg, kanter og renner”.

Type avvik Lengde av rettholt Toleranseklasse 2 Toleranseklasse 3
Typisk bruksområde Gangarealer Kjørearealer
Planhet (svanker og bulninger) 3,0 m ± 3 mm ± 5 mm
Sprang ved fuger 2 mm 3 mm

Leggingen kan foregå med håndlegging eller maskinlegging/manuelt betjent legge-
utstyr. Leggehastigheten er avhengig av leggemetoden. Det er først og fremst ved store 
arealer at maskinlegging vil være økonomisk mest fordelaktig. 

Det er viktig å forhindre at belegningssteinene forskyver seg etter at fugelinjene er kon-
trollert og godkjent. Dersom det skal tillates trafikk på et nylagt dekke av belegnings-
stein eller heller, er det viktig at fugene fylles med fugesand etterhvert som arbeidet går 
frem. Dette er også viktig for å forhindre at uegnet materiale kommer ned i fugene.

Tilpasning
Det er som regel nødvendig å utarbeide en plan over hvordan leggearbeidet skal utføres, 
bl.a for å minske skjærearbeidet og derved høyne det estetiske inntrykket. Eksempelvis 
bør avstanden mellom kantsteinene på en veg tilsvare et helt antall stein. Foruten at 
tilpassingsarbeidet minimeres, høynes det estetiske inntrykket også når belegningen 
ikke skjemmes av for mange tilpassede steiner. 

Hvis det er nødvendig å bruke tilpassede stein ved å skjære eller klippe hele stein, skal 
disse være større enn 30 % av en hel stein. Dessuten bør man unngå å spisse tilpassede 
stein. For å kunne oppfylle disse kravene kan det være nødvendig å forandre leggemøn-
steret i nærheten av tilslutninger eller kanter. I figuren/bildet er det vist eksempler på så 
vel gode som dårlige løsninger.

Med litt planlegging bør det være mulig å unngå løsninger som vist i bildet til venstre.

Belegningsstein i svinger
I sterkt trafikkerte svinger skal man være oppmerksom på at det kan oppstå store hori-
sontale krefter fra tunge kjøretøyer. Det er derfor viktig at steinene her har en god låse-
virkning. Det må også legges spesiell vekt på alle kantavslutninger. 

Egnede platevibratorer
For å oppnå en optimal belegning skal man sikre seg at vibreringen skjer med riktig 
utstyr. Platevibratoren må ikke være så tung og gi så store slag at det er risiko for at 
dekkeoverflaten ødelegges. På belegningssteiner med farge og steiner med en spesiell 
overflatebehandling, bør man vurdere bruk av en platevibrator med en kunststoffplate 
under vibratoren.

�.� Fuger i belegningen 
Korrekt utførte fuger mellom belegningsstein/heller er av stor betydning for et varig og 
funksjonelt dekke.

De fleste belegningsstein og heller støpes med knaster som er ca. 1,5 mm. Knastene 
skal sikre ønsket fugebredde og unngå direkte kontakt mellom belegningssteinene. For 
smale fuger vil også være vanskelig å fylle med fugesand,

25 18 20


1 2

Tegnforklaring:  1 Svank  2 Bulning

Måling av avik fra planhet ved hjelp av 
rettholt.

Dårlige løsninger                               Gode løsninger

Dårlig tilpasninger er stygt, kostbart, 
med stor risiko for kort levetid.

Gode løsninger krever dyktige fagfolk.

Måling av avik fra planhet med rett-
holt på veier og flyplasser:

Rettholt med føtter, som gir mulighet 
for å måle både kuler og svanker, er 
nesten enerådende i Norge.

NS-EN 13036-7, som er gjort gjeld-
ende fra 1.10.2003, har krav om at 
avvik fra planhet skal måles med 
rettholt uten føtter.

Belegningsstein med knaster
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En fuge mellom belegningsstein og heller har mange funksjoner. I det følgende gjen-
nomgås de viktigste.

Overføre belastninger
En korrekt utført fuge sikrer at deler av belastningen på en belegningsstein overføres 
til de omkringliggende steiner. Denne lastoverføringen er medvirkende til at plasser og 
veier med belegningsstein kan oppta meget store trafikk- og punktbelastninger.

Målinger har vist at vertikalspenningen på bærelaget under en belastet stein bare er 1/2 
- 2/3 av den lasten som hviler på selve steinen, forutsatt en korrekt utført fuge.

Forhindre kantavskalning
Hvis steinene er lagt feil og ligger helt tett, kan det oppstå kantavskalninger i toppen og 
bunnen. Fugene skal kunne ta opp små elastiske deformasjoner uten at påkjenningene 
på kantene av steinene eller hellene blir for store. Fugene må også ta opp mindre setnin-
ger som skyldes variasjoner i komprimeringen og i tykkelsen på bærelaget og settelaget.

Hvis steinene ligger helt tett vil en liten lokal setning medføre at noen av steinenes 
kanter støter mot hverandre – og det er disse kantene som stort sett skal ta hele belast-
ningen. Når en belegning påvirkes av et hjul på et tungt kjøretøy, vil overflaten få en 
elastisk nedbøyning. Denne bevegelsen skal også fugene kunne ta uten at det oppstår 
kantavskalning. Horisontale laster fra eksempelvis bremsende kjøretøy kan også gi kant-
avskalninger hvis steinene ligger helt tett.

Tette dekket
Rett etter fugefyllingen vil ikke fugen være helt vanntett. Organiske og uorganiske for-
vitringsprodukter, gummistøv, oljerester mm. vil med tiden fylle ut alle hulrom i fuge-
materialet og øke tettheten i fugen. Dette kan kalles en ”naturlig forsegling”. På trafikk-
belastede belegninger vil vibrasjonene fra trafikken og lastoverføringen gjennom fuge-
materialet bety at fugematerialet komprimeres og oppnår stor tetthet i løpet av kort tid.

Målinger viser at det er stor forskjell på hvor tette fugene er. Tettheten avhenger blant 
annet av fugemateriale, alder, vedlikehold, trafikken på dekket mm. De vannmengder 
som trenger ned i riktig utførte fuger på belegninger med riktig fall, er meget små, og 
erfaringer viser at det ikke gir anledning til problemer.

Det kan i noen tilfeller være ønskelig å forsegle fugen med et bundet fugemateriale på 
plasser og veier hvor man ønsker en særlig sikkerhet for at belegning er tilnærmet tett. 
Det finnes på markedet forskjellige former for forseglingsvæsker og bundne fugemate-
rialer. Dette kan f.eks bestå av voksholdig sand eller polymerholdig sand. 

Slike spesialmidler kan gi et tett dekke den første tiden. Uten en relativt hyppig fornyelse 
vil man som regel måtte regne med at det kommer noe vann også gjennom en forseglet 
fuge.

Sikre mønsteret
Fylte fuger holder belegningen på plass. Hvis fugene ikke er fylte, er belegningen sår-
bar overfor horisontale forskyvninger. Det kan hovedsakelig forekomme på steder der 
kjøretøy bremser opp, akselererer eller snur.

Ta opp formvariasjoner
Sammenliknet med f.eks gatestein har belegningsstein og heller av betong presise mål. 
En fugebredde på 2 – 5 mm vil med god margin kompensere for de små variasjonene 
som oppstår i steinenes form under fremstillingen.

Fugesand øker stivheten i dekket.

Fugesand reduserer risikoen for 
kantavskalning.

Tette fuger sikrer et stabilt mønster.
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6.5.1 Fugemateriale
Det bør benyttes 0,5/2 eller 0/2 tørket fugesand. De største sandkornene vil kile seg fast 
i fugene og sikre god kraftoverføring mellom steinene og bidra til å låse fugematerialet. 
Det er viktig at det skjer en kraftoverføring mellom steinene slik at trykket fra trafikken 
fordeles mest mulig. Ved prosjektert fugebredde større enn 3 mm, bør fugesand 0,5/4 
benyttes.

Fugesanden bør være knust fjell eller skarpkantet sand og bestå av sterke korn som ikke 
knuses ned i noen særlig grad. Det finnes få metoder til å teste finkornede materialers 
mekaniske egenskaper, slik at man bør i hovedsak støtte seg på petrografiske analyser 
av materialet.

6.5.2 Utførelse
Fugesand feies ned i fugene, og steinene feies helt rene før dekket vibreres og kompri-
meres med en platevibrator. Ved vibreringen presses litt sand fra settelaget opp i fug-
ene. Avhengig av sandtype og vibrering fylles fugene 5-20 mm nedenfra og opp ved 
vibreringen. Det må derfor frarådes å bruke geotekstiler umiddelbart under beleg-
ningssteinene.

Det er ofte nødvendig å fylle sand i fugene i flere omganger. I fuktig vær kan det være 
nødvendig å vanne ned fugematerialet. Men det skal gjøres med så små mengder vann 
som mulig, for å unngå oppbløting av settelaget.

Grensekurver for fugesand 0,5/2 mm.

Fuging med sand.
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7  Drift og vedlikehold
Kravene til drift og vedlikehold av områder med belegningsstein eller betongheller er 
relativt små dersom arbeidet er riktig utført. I den forbindelse er det ikke mulig å over-
drive betydningen av å ha et dekke hvor det er lagt vekt på en god planlegging, dimen-
sjonering, materialvalg og utførelse. I praksis kan de fleste større vedlikeholdsbehov 
føres tilbake til mangler ved planleggingen og/eller utførelsen. 

Et godt vedlikehold vil både kunne lette orienteringen for synshemmede og fremkom-
meligheten for bevegelseshemmede. 

Sikkerhet i bruk er også påvirket av vedlikeholdet. Valg av feil dekke i forhold til bruks-
område, og manglende eller utilstrekkelige vedlikeholdelsesrutiner utgjør en ikke ube-
tydelig risiko for fallulykker. Kravet til sikkerhet er hjemlet i teknisk forskrift til plan- 
og bygningsloven kapitell om Brukbarhet §10.2 (Generelle krav til utearealer). Et godt 
vedlikehold vil kunne bidra til et jevnt høyt nivå på det offentlige uterom.

Små krav til drift og vedlikehold er ikke det samme som å hevde at dekker av beleg-
ningsstein og heller er 100% vedlikeholdsfrie. I dette avsnittet beskrives noen forhold 
som kan ha innflytelse på belegningens levetid og utseende over tid.

Det viktigste vedlikeholdet av selve betongbelegningen består i etterfylling av fuger, 
og oppretting av eventuelle fordypninger. Begge deler er helt avgjørende for å opprett-
holde belegningens funksjonsevne. Utover det kommer det en annen type vedlikehold 
som bl.a. omfatter renhold og bekjempelse av ugress.

7.� Vedlikehold av fuger og kanter
Intakte fuger og kantsikring er en forutsetning for en lang levetid av betongbelegninger. 
Dette stiller selvfølgelig krav til selve utførelsen, men det er også nødvendig med et 
visst vedlikehold av fugene og eventuelt reparasjon av kantsikringen, hvis den skades. 
På plasser hvor det ved rengjøring brukes feie-/sugemaskiner, skal det kontrolleres at 
maskinen ikke suger opp fugematerialet. Spesielt det første året bør det kjøres med 
begrenset sug og trykk på børstene. Det skal kontrolleres jevnlig at fugematerialet ikke 
fjernes. Etter en tid er fugene som regel rimelig forseglet og kan klare et større sug fra 
feie-/suge-maskinene. 

Hvis kjøretøy kommer tett inn til kanten av en belegningsoverflate, som ikke er sikret 
tilstrekkelig med kantstein, betong eller på annen tilfredsstillende måte, kan lasten på 
kjøretøyet forårsake at steinene flytter seg. Dette ser ikke pent ut og belegningens bære-
evne blir betydelig redusert. Den manglende bæreevnen kan forårsake setninger. Det er 
derfor viktig å reetablere kanten raskt etter en skade og eventuelt forsterke denne. 

Det er generelt viktig å sørge for at dekkekanten ikke ”vokser” over belegningen. Sand, 
grus og ugress medfører at kanten blir høyere, og vannavstrømningen fra belegningen 
hindres.

7.� Rengjøring 
På plasser og veier vil fargen på heller og belegningsstein endres med tiden på grunn av 
organiske og uorganiske urenheter i luften, og fordi det legges igjen gummi fra trafik-
ken med videre i overflaten. Overflaten vil bli en anelse mørkere med tiden. Regelmessig 
rengjøring med vann og kost eller høytrykkspyler kombinert med et rengjøringsmiddel 
fjerner de fleste urenheter. Det er helt grunnleggende at det er bedre å ”holde det rent” 
i stedet for å ”gjøre rent”, dvs. jevnlig feie belegningen i stedet for å høytrykkspyle den 
en gang i året.

Feiebil med sug vil kreve etterfylling av 
fugesand, spesielt det første året.

Skrå vannstråle for ikke å få opp 
fugesand.
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Ved høytrykkspyling må man unngå å skade betongen, dvs. lavt trykk og/eller stor avstand 
fra dyse til stein. Det er viktig å sikre at betongens overflateruhet ikke økes, eventuelt 
ved å prøve på et ikke synlig sted. Hvis betongens overflateruhet økes, blir den mer 
mottakelig for urenheter. Hvis høystrykkspyler brukes, må vannstråleretningen høyst 
ha en vinkel på 30 grader med belegningsstein-overflaten, idet større vinkel kan med-
føre at fugesanden virvles opp.

Det har i de senere år kommet nye metoder for å vedlikeholde belegningsstein og heller. 
Dette systemet baseres på varmt vann (100 °C) sammen med spesialvaskere for hori-
sontale betongoverflater. I motsetning til den normale metoden som ofte er basert på 
børster og feiemaskiner som kun tar toppen på overflaten, vil man med denne type ren-
sing trenge ned i overflaten og få en større del av forurensningen ut av belegget. 

Det ingen grunn til at eldre belegg skal se nedslitte ut, fordi betongen som oftest er like 
bra, men kun har behov for en skikkelig rehabilitering. Fordelen med det varme vannet 
er at det dreper alger og soppsporer, samt at mosefjerningen vil fortone seg vesentlig 
enklere. Det varme vannet løser større deler av skitten som ligger nede i belegget. 

Metoden er effektiv og meget rask å jobbe med. Avhengig av arealets beskaffenhet bør 
man kunne regne med å rehabilitere mellom 700 til 1000 m2 pr. arbeidsdag, avhengig 
av arealets tilstand. Metoden er også meget miljøvennlig da det kun benyttes rent varmt 
vann til renseprosessen. På problemarealer som er nedgriset med mye olje, finnes det i 
dag gode og helt miljøvennlige produkter til oljesanering sammen med varmt vann. 

På et rehabilitert areal kan det i enkelte tilfeller være aktuelt å påføre dekket en impreg-
nering (sealing) som er fremstilt til bruk på belegningstein og heller. Dette vil gi tilbake 
fargen i belegget samtidig som det fremtidige vedlikeholdet vil fortone seg vesentlig mye 
enklere. Fordelene vil blant annet være at olje, bensin, diesel, skitt og annen forurens-
ning ikke trekker ned i belegget som tidligere. Tyggegummi blir enklere å fjerne samt 
at snø og is ikke biter seg like godt fast i overflaten på belegget. Betongoverflaten vil også 
tåle salting om vinteren uten at overflaten brytes ned og forvitrer.

Nedenstående er en oversikt over hvordan forskjellige urenheter kan fjernes.

Urenheter Rengjøringsmetode

Tyggegummi Fjernes ved bruk av varmt vann under høyt trykk. Dette krever normalt etter-
fuging. Kan også fjernes ved skraping eller fryses bort.

Olje
Olje skader ikke belegningen, men gir stygge flekker. Fersk olje kan vanligvis 
tas opp med papir eller absorberende pulver. Eldre oljeflekker fjernes med olje-
oppløsende midler og varmt vann.

Mose og
algevekster

Alger og mose vokser på skyggefulle steder i fuktige omgivelser. Alger og mose 
skader ikke belegningen. Det kan fjernes ved bruk av plantegift, fortynnet klorin 
eller 10% saltsyreoppløsning. Husk alltid for- og ettervanning. Noen mose-
fjerningsmidler inneholder jernsulfat som setter rustflekker som ikke kan fjernes.

Maling

Vannbasert våt maling suges opp med papir eller klut. Vaskes deretter av med 
vann. Våt maling på oljebasis suges opp med papir eller klut, og dekkes med 
sagflis eller annet oljeabsorberende produkt i ett døgn. Tørr maling skrubbes 
av med skurepulver. Maling som har trengt dypt inn, brennes forsiktig av med 
blåselampe.

7.� Fjerning av alger og andre vekster
Det forekommer normalt to former for alger på betongbelegninger. Den ene er den 
grønne som er svært alminnelig og forholdsvis lett å fjerne. Den andre typen forekom-
mer som flekker og er litt vanskeligere å fjerne, men det finnes forskjellige midler som 
klarer dette. Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til produsentene.

Impregnering av overflaten

Rengjøring med varmt vann

Maskin til rengjøring av belegnings-
steinsdekker.

Vask av belegningssteinsdekke før 
og etter.
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7.� Kalkutslag
Kalkutslag kan forekomme på nye betongbelegninger og består av kalciumkarbonat, 
som dannes av kalsiumhydroksyd og kulldioksyd ved tilstedeværelse av vann. Vann i 
form av regn, kondensvann eller dugg trenger inn i betongens porer og oppløser kalken 
delvis. Oppløsningen går opp til betongens overflate, hvor vannet fordamper og etter-
later seg et hvitt tungtoppløselig kalkslør.

Da betongens, og dermed kalkandelens sammensetning, er underlagt visse variasjo-
ner, og værforholdene også endrer seg, vil som regel fenomenet opptre med vekslende 
styrke.

Kalken nedbrytes langsomt fra betongens overflate og vaskes vekk av regn og andre vær-
påvirkninger i løpet av 1-2 år. Når utslagene er forsvunnet, kan denne effekten som 
regel ikke oppstå på ny. Det er derfor ikke nødvendig å skifte ut steinene eller ta andre 
forholdsregler mot utslag.

Kalkutslag skader ikke betongen på noen måte, men er en naturlig prosess i betongens 
herdeforløp. Vil man ikke vente 1-2 år på at regn mm. fjerner utslagene kan det hjelpe 
å feie belegningen noen ganger med grov strandsand. I vanskelige tilfelle kan man børste 
overflaten med en 10% saltsyre oppløsning. Husk grundig etterskylling med vann. Hvis 
saltsyre benyttes kan steinoverflaten bli noe mer ru og fargen kan endre seg. Noen pro-
dusenter foreskriver også andre midler, kontakt leverandøren for nærmere informasjon.

7.� Bekjempelse av ugress
Som med rengjøring er det også ved ugressbekjempelse bedre å forebygge enn ”helbrede”. 
Det er flere tiltak som kan begrense problemet:

- En god avgrensing opp til eventuell beplanting.
- Fylte fuger vanskeliggjør ugressets mulighet for å etablere seg:
 • det er vanskeligere for ugressfrø å feste seg i fugen.
 • ugresset kan ikke vokse uforstyrret mellom steinene.
- God drenering og dermed forholdsvis tørre fuger.

Ved å feie belegningen ofte, stresses ugresset. Der hvor det er slitasje/trafikk vokser det 
ikke ugress. Det ugresset som vokser opp, skal bekjempes så ofte som mulig så det ikke 
utvikler seg og sprer flere frø.

Anvendelse av spesialmørtel i fugene vil også virke hemmende for etableringen av ugress 
i fugene.

Eldre, helt fylte fuger har stor motstand overfor ugress. Den naturlige forseglingen av 
fugene gir en tett og forholdsvis hard overflate i fugene og gjør det vanskelig for ugress-
frø å spire. Hvis fugene ikke er helt fylt, samles det ugressfrø i fugene, som kan spire i 
fred mellom steinene. Det er derfor meget viktig å sørge for at fugene til stadighet er 
fylt med et egnet fugemateriale.

Det finnes flere metoder til ugressbekjempelse. Disse kan deles opp i ikke-kontakt og 
kontakt metoder:

Ikke-kontakt metoder:
- Sprøyting
- Brenning
- Damping
- Frysing
- Infrarød bestråling

Helt fylte fuger er viktig for å unngå 
ugrass i fugene.
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Kontakt metoder:
- Børsting
- Spyling
- Manuell bekjempelse

Tidligere var det relativt vanlig å bekjempe ugresset med plantegift. På grunn av mil-
jøproblemer med sprøytegift er kommuner, stat, fylker og mange private gått over til å 
benytte alternativer til plantegift. Ugrassbekjempelse uten bruk av kjemiske midler er i
dag som regel en del av etatens, kommunens eller firmaets miljøprofil.

De mest aktuelle metoder til ugrassbekjempelse er termisk bekjempelse (brenning)  
og børsting med stålbørster montert på traktor. Prinsippet ved den termiske ugress- 
bekjempelsen er at en gassflamme, infrarød stråling eller damp bringer ugressets 
temperatur opp til ca. kokepunktet. Cellestrukturer sprenges, og roten som forsøker 
å forsyne planten med vann, tørker ut og dør pga. av den krafige fordampningen som 
skjer fra den ødelagte celleveggen.

Bruk av stålbørster montert på traktor bør benyttes med forsiktighet da belegningen 
slites og dermed endrer utseende. Det er viktig å løpende kontrollere stålbørstens effekt. 
For stort trykk på børsten påfører belegningens overflate en unødig stor slitasje.

7.� Reetablering etter gravearbeider
Oppgravninger i områder med belegningsstein eller heller kan reetableres uten synlige 
arr og senere setninger hvis arbeidet utføres korrekt og nøyaktig. Det forutsetter at 
belegningen er lagt med korrekte fugebredder. Er fugene for smale er det nesten umu-
lig å få stenene på plass igjen. Er fugene for brede, har en normal belegning ikke den 
innspenning som er forutsatt, og det er fare for at skader kan gjenoppstå.

Ved reetablering av et dekke av belegningsstein eller heller av betong er det flere for-
hold man må ivareta:

• Belegningen skal i størst mulig grad ha samme utseende som utenfor det   
 reetablerte området.

• Risikoen for fremtidige setninger/fordypninger skal være så liten som mulig.

Dette kan man oppnå bl.a ved å legge vekt på følgende forhold:

• Dekket av belegningsstein eller heller fjernes i et område som minst er 0,5 meter  
 utenfor det området som skal graves opp.

• De masser som føres tilbake etter oppgravingen, er av samme type og kvalitet som  
 de masser som er fjernet. Tilbakeføringen av sammenblandede, tidligere oppgravde  
 masser aksepteres ikke.

• Fundamentet bygges opp med den samme laginndeling som før gravearbeidet.  
 Det legges spesiell vekt på en omhyggelig komprimering av alle lagene. Dette  
 omfatter lagtykkelser, komprimeringsutstyr og antall passeringer.

• Belegningssteinen bør ligge med samme side opp slik at man unngår å få farge- 
 forskjeller på belegget.

• Belegningssteinen som legges tilbake, må legges 10-15 mm høyere enn det om 
 kringliggende belegget. Belegningssteinene vil ved komprimering presses ned i  
 samme høyde som det tilstøtende belegget.

• Fugene etterfylles med fugesand og dekket komprimeres godt.

Dekket fjernes minst 0,5 m 
utenfor det arealet som skal 
graves opp
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Ved å påse at disse punktene er oppfylt, bør man kunne forvente en reetablering av 
dekket hvor gravearbeidene knapt kan synes og er helt uten problemer.

7.7 Fjerning av fordypninger og kuler i dekket
Svanker eller forhøyninger i dekket kan med tiden oppstå av flere årsaker:

- Betongbelegningen setter seg pga. et for svakt bærelag.
- Betongbelegningen utsettes for større belastninger enn forutsatt.
- Trerøtter løfter opp belegningen.
- Issvuller eller telehiv løfter belegningen opp om vinteren.
- Vann siver inn pga. dårlige fuger.

Større fordypninger og sporkjøring er uønsket av flere grunner. Utseendet blir dårligere 
og man får sjenerende vannansamlinger etter regnvær og om vinteren isglatte områder.

Utvikling av fordypninger og sporkjøring kan akselerere dersom det blir stående vann 
på dekket og en del av vannet vil sive ned gjennom fugene og svekke bæreevnen til 
settelaget og bærelaget. Spor og lokale fordypninger utbedres ved å ta dekket opp og 
justere bærelag, med fjerning av trerøtter hvis det er påkrevet.

Et godt resultat er avhengig av at man følger de råd som er omtalt i avsnittet om  
reetablering etter gravearbeider.

Dersom telehiv eller issvuller er problemet, vil det normalt være nødvendig med helt 
andre tiltak. Ved telehiv kan det bli nødvendig med frostisolering av hele området. 
Dette er både kostbart og tidkrevende. Før man går til et så omfattende tiltak, bør  
man som regel vurdere effekten av enklere tiltak. 

7.� Vinterdrift
Et dekke av belegningsstein setter ingen spesielle krav til vinterdriften i forhold til andre 
dekker. Belegningsstein som er et betongprodukt, tåler i prinsippet ikke ubegrenset av 
salt til snøsmelting, men i praksis vil all normal salting ikke føre til noe problem selv 
etter svært mange år. Dette ser vi bl.a fra andre land i Europa hvor både belegningsstein 
og bruk av salt til fjerning av snø er langt med vanlig enn i Norge.

Belegningsstein er godt egnet som dekke på arealer med snøsmelteanlegg, enten det  
består av varmekabler eller vannbåren varme. Den optimale dybden fra dekkeoverflaten 
til overkant av rørene/kablene er 12 – 14 cm. Ved denne dybden får man et varmeanlegg 
som kan reagere rimelig raskt ved temperatursvingninger, og man får ikke for store 
forskjeller i dekketemperaturen rett over og mellom varmesløyfene.

I detaljutformingen av arealene med belegningsstein og heller, kan planleggeren med-
virke til en effektiv, enkel og god vinterdrift. Riktig plassering av sluk med tanke på 
snøsmeltingen om våren er viktig. Et jevnt dekke uten oppstikkende steiner eller  
kumlokk er også viktig.

Utstyr til opptak av belegningsstein.

Varmekabler
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�  Produksjon av belegningsstein
Produksjon av belegningsstein og heller kan grovt beskrives i to trinn. Det første trin-
net omfatter produksjon av betong som er egnet til utstøpning i former for belegnings-
steing og heller. Det andre trinnet omfatter selve utstøpningen, herdningen og etter-
behandlingen frem til det foreligger et ferdig produkt på markedet.

Det brukes ofte flere forskjellige sand- og steinfraksjoner for å oppnå en optimal sam-
mensetning. Dette er viktig for å oppnå riktig densitet og tetthet i betongen, som er av 
betydning for produktets levetid og funksjonsegenskaper. Betongblandingen kan settes 
sammen slik at produktet får bestemte egenskaper, f.eks høy styrke. 

Sementen gir betongen den karakteristiske grå fargen. Tilsetning av farge, for eksempel 
jernoksider, bruk av hvit sement, eller spesielle grus- eller sandmaterialer kan gi mange 
forskjellige fargenyanser.

Til betongvareproduksjon brukes såkallt  jordfuktig betong, som muliggjør en rask  
utstøping av produktene. Dette kalles tørrstøpemetoden og er den ledende og mest  
utbredte støpeteknikken på verdensbasis.

Den forholdsvis tørre betongen har et vann/sement-forhold som gir en meget høy  
betongstyrke, 50-65 MPa. Det er ca. det dobbelte av hva som kreves av en vanlig  
konstruksjonsbetong.

Bruk av bløt betong betegnes som våtstøpeteknikken.  Her støpes produktene ut med 
flytende betong i formene for deretter å trekke deler av vannet ut av betongen gjennom 
filter, før produktene tas ut av fomene.  Metoden benyttes ikke i Norge.

Belegningsstein og heller støpes i former med strenge krav til toleranser. I fersk tilstand 
kan betong formes til mange forskjellige formater. Figuren nedenfor viser prinsippet 
for produksjon av belegningsstein og heller.

Betongen fylles i støpeformen. Formen vibreres og former belegningssteinens/hellens 
overflate.

Belegningssteinene/hellene avformes umiddelbart etter og transporteres på støpeplaten 
til herdehallen. Etter et døgn i herdehallen transporteres belegningssteinene/hellene ut 
for palletering og kjøres til ferdigvarelageret der den siste del av herdingen foregår.

I betongvaremaskiner vil betongen bli påført stor vibrasjonsenergi, slik at en forholds-
vis tørr betong kan komprimeres til en tett og meget sterk betong. Følgende figur viser 
en form til produksjon av 100 x 200 x 60 mm belegningsstein.

Maskin for produksjon av belegnings-
stein og heller av betong.

Tørrstøp

Våtstøp




