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BETONG

Stor gulvjobb i Bamas 
nye produksjonshall
Stenseth & RS har hatt betongentreprisen for både fundamentering og gulv i Bamas nye produksjonslokaler 
på Lierskogen ved Drammen.

Truls Tunmo
tt@bygg.no

BETONGGULV

Entreprenørselskapet Alento har 
totalentreprisen for prosjektet der 
Bama er byggherre. Stenseth & 
RS har støpt 23.000 kvadratme-

ter grunnflate i den nye produk-
sjonshallen, i tillegg til cirka 5.000 
kvadratmeter ute. Alle betongleve-
ranser er fra Unicon, og hittil er 

7.600 kubikkmeter av totalt 9.300 
kubikkmeter levert.

– Vi har benyttet den samme 
betongresepten som ble brukt un-

Savner du å møte bransjekollegaer for faglig oppdatering?

BLI MED PÅ NORSK BETONGDAG 2021
Clarion Hotel&Congress, Trondheim 20.-22. oktober

Les mer på betong.net

GODT SAMARBEID. Geir Stenseth i Stenseth & RS takker Bent Nygren i Unicon for samarbeidet om betongleveransene til gulvet i den nye Bama-hallen.
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der støpearbeidet i lokalene til Tine 
Meierier i Oslo i 2010, B45-M40. 
I 2010 var vi med på å teste ut 
denne blandingen, og det som er 
spesielt med denne resepten, er 
at vi praktisk talt ikke får riss i be-
tonggulvet. Det skyldes både be-
tongen i seg selv, og ikke minst 
godt utført håndverk. Det stilles 
store krav til de som utfører en 
slik støp, og blant annet store krav 
til herdetiltak i utføringsfasen, sier 
deleier Geir Stenseth i Stenseth & 
RS til Byggeindustrien.

– Store krav
Han forteller videre at de har job-
bet etter publikasjon 15 fra Norsk 
Betongforening, som er delt opp 
i gulvklasser basert på rissvidder.

– Gulvene her er produsert et-
ter gulvklasse 2, som er et flyten-
de gulv med dobbel minimumsar-
mering. Deler av arbeidet er også 
fastholdte gulv, som innebærer fi-
redoblet minimumsarmering, sier 
Stenseth.

Industriavdelingen i den nye 
Bama-hallen har nærmere 1.000 

løpemeter med avløpsrenner som 
er faststøpt med fall mot renner. 
Gulvet er stålglattet med pusse-
maskiner, noe som bidrar til en 
blank overflate.

– Yrkesstolthet
– Jeg må gi ros til fagarbeiderne 
våre, som virkelig har utført en 
god jobb. Vi har en gjeng med 
gulvstøpere og forskalingssnek-
kere med stor yrkesstolthet, og 
resultatet er blitt kjempebra, sier 
Stenseth.

Salg- og markedsdirektør i Uni-
con, Bent Nygren, sier til Bygge-
industrien at samarbeidet med 
betongentreprenøren har vært 
utmerket.

– Alt fra reseptproduksjon til 
logistikk har gått på skinner. Vi er 
stolte av å kunne levere betong 
til et gulv som har fått et så bra 
resultat, sier Nygren.
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Brødrene Østbye AS 
produserer betongvarer til bedrifter, 
private og offentlig sektor.

• Fotgjenger og jernbane- 
 undergang
• Deltabloc vegrekkverk
•  Støttemurer
•  Kabelkanaler
•  Sperremateriell
•  L-element
•  Balkongdekker
•  Forskalingsblokk

•  Bruer/bekkekrysning
•  New Jersey vegrekkverk
•  Plansilo
•  Plattformelementer og 
 dekkelementer
•  Spesialprodukter
•  Brystningselementer
•  Kompaktvegger

BETONGVARER TIL ALLE FORMÅL

GIR ROS. Geir Stenseth (til venstre) berømmer arbeidet til kollegene sine, 
Daniel Pedersen, Svein Ivar Åsen og Oddbjørn Hansen.  Foto: Bent Nygren

FIN OVERFLATE. Betonggulvet i de nye produksjonslokalene til Bama er 
stålglattet.


