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BESTANDIGHET, FRA RIB-ENS PERSPEKTIV

> Betong har svært god bestandighet – det er armeringsstålet som er «problemet»

> Når en RIB vurderer tilstanden av en eldre betongkonstruksjon så er det avskalling av 
betongen som følge av korrodering av stål som er hovedfokus

> Bestandighet av en betongkonstruksjon = beskyttelse av armeringsstål for å 
hindre/utsette korrodering

> ..og å unngå frysesprenging av betong

> I eurokode (PBL) defineres tiltak mot dette med utgangspunkt i ulike 
eksponeringsklasser

> Fra valgt eksponeringsklasser bestemmes
– Bestandighetsklasse

– Overdekning

– Krav til rissevidde



1. VALG AV EKSPONERINGSKLASSE



1.NA. VALG AV EKSPONERINGSKLASSE ETTER DET NYE NASJONALE 
TILLEGGET



2. VALG AV BESTANDIGHETSKLASSE

> Betongfasthet og armeringsmengde er ofte en følge av krav fra beregninger, men kan 
ved lavt utnyttede konstruksjoner være en følge av bestandighetsklassen

> All overdekning som er større enn cmin,b er såkalt «dø betong» – altså ingen 
beregningsmessig funksjon



EKSEMPEL XC1 KONTRA X0

Eksponerings-
klasse

Bestandighets-
klasse

Overdekning
cnom = cmin+10mm

Betong-
fasthet

Minimumsarmering
(innervegg 200mm)

As.vmin /2xAs.hmin

XC1 M60 25 B25 400/312

X0 M90 20 (Ø10) B20 400/264

X0 M90 30 (Ø20) B35 ??

XD3 M40 50 B30 ??

ø8c300BS = 336
ø8c350BS = 288



HVA SER VI AV DETTE?

> En presisering i nye NA gir økt mulighet til å velge X0 der det tidligere ble valgt XC1
– Mao. har dette en miljøeffekt uten at bestandigheten av bygget reduseres

> Bestandigheten kan økes ved å lage grove betongkonstruksjoner, men dette er 
miljømessig uheldig

> Riktig valg av eksponeringsklasse med alle følgende parametre er dermed et miljøtiltak

> Viktig at vi RIBere benytter oss av det spillerommet vi har til å ikke beskriver bedre 
betong enn det vi må
– dyrt for kunden

– ikke miljøvennlig

> Bruk riktig betong på riktig sted – det er bestandig og det er et miljøtiltak



TAKK FOR MEG! SPØRSMÅL?


