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Introduksjon til støpning av benkeplate i betong 
 

Hensikt og mål 
Dette notat er en inventarliste og manual for å støpe én benkeplate til 
utekjøkkenunderstellet fra HyggeForm AS. Men prosessen er den samme for andre 

benkeplater der bunnen i forskalingen blir benkeplatetoppen ved bruk. 

 

Sikkerhet – ditt ansvar: 
Sørg for: 

- Les gjennom denne manualen og sementprodusentens instrukser innen du starter 
arbeidet og sørg for å ha alt materiell er på plass innen du starter arbeidet 

- Bruk hansker under hele støpeprosessen og munnbind i omgang med støv fra sement 

Plan: 
TID: Sett av 2 timer for å støpe én forskalingsform og 3 timer dersom du skal støpe to 

benkeplater beregnet fra du har alt på inventarlisten klart på byggeplassen. 

ANTREKK: Bruk arbeidshansker, støvmaske og sikkerhetsbriller. Sko og klær må tåle noe 

søl fra uherdet betong som ikke går av i vask. 

MENGDE / FORSKALING: Dersom du har valgt en benkeplate som skal inneholde vask 
eller grill er det tilstrekkelig med én sekk 25 kg sement pr benkeplatemodul (65x65 cm). 
Dersom du skal ha en benkeplate i betong uten vask eller grill vil du behøve ca 1,5 sekk 

á 25 kg sement. 

 

Tips: 
Rigg og klargjøring tar tid! Støpning må foregå inne i vinterhalvåret, min +6 C én uke 
herding. Ikke tenk at 25 - 30 kg sement blandet på én gang i kar sparer deg for tid, det 

blir for mye! 

Bland heller for lite vann i sementen i starten og spe heller på med mer vann dersom 

betongen forblir tørr. 

Oversiden av støpen i herdeprosessen blir ujevn – det gjør ikke noe, dette blir 

undersiden når den tas ut av formen. 
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Inventar (plukkliste): 
Dette har du selv: 

 Betong / sement, én sekk pr benkeplatemodul for vask eller grill. Dersom du skal 
ha en benkeplate i betong uten vask eller grill vil du behøve ca 1,5 sekk á 25 kg 
sement. Typer og merke er anbefalt i avsnittet «Betongalternativer»  

 Drill av god kvalitet, kablet elektrisk, og dersom den er oppladbar: fulladet. 

 Vann, gjerne i hageslange slik at du kan skylle visp og bøtte etter bruk 

 Plant (vatret) underlag, fx på terrassen, men dersom du vil gjøre det på plenen 
bør du støtte opp med to lektere (2»4 eller 2»8) med lengde minst 140 cm 

 Kniv / tapetkniv 

 Arbeidshansker 

 Støvklut / rengjøringskluter 

 Munnbind for beskyttelse mot støv 

Dette kan du vurdere å velge selv: 

 Silicon til fuging inni forskalingsform for runde kanter 

 Impregnering / sealing / forsegling for tørr betong. Noen vil foretrekke å bruke 
dette for å unngå at fettmerker setter seg i betongen, men dette er litt «smak og 
behag», det vil bli patina også ved forsegling, men glattere. 

 Plankebit, 70 – 100 cm lang til å skrape av betong i støpeprosessen 

 Vater; en enkel kort, rimelig modell vil duge 

Dette er standard i leveransen fra HyggeForm: 

 Betongvisp 

 Bit til å skru ut og av forskalingen; TX20 

 Bøtte (mørtelbøtte med volum 12 liter) 

 Forskalingsform 

 Maskeringstape til skruehull der betong kan komme i berøring 

 Gummiknotter (legges mellom ferdig støp og utekjøkkenunderstell) 

 Opprettingsfliser/ vaterfliser 

 Plastunderlag, 2 stykk avfallssekk, skjæres opp, én mot søling fra betong og én 
for tildekking i herdeprosessen 

 Sandpapirkloss # 60 / #120 

 Smergelpapir, korning 120 eller finere, 320 er fint 

 Stålnett / armering 

 Vibreringsmutter (en enkel normal krok som skal settes i drillen) 

 Skruer yttervegg: 16 stykk treskrue: 4,0 x 30 (TX 20 bit) 

 Skruer innervegg: 8 stykk treskrue: 4,0 x 50 (TX 20 bit) 

 Bor til forboring i innervegg: 4 mm 
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Byggeprosessen 
1: 
Start med å montere støpeformen(e) du skal bruke. Skal du støpe både med og uten utforing 
av samme form starter du med den uten pga hullene som skapes i bunnen av formen med 
innervegg. Ytterveggen skrus fast på støpeformens ytterside, forbor gjerne veggene. 
Innerveggene forbores fra topp mot bunn. Innerveggen skal utgjøre et kvadrat og sentreres i 
formens bunn. 
2: 
Finn et noenlunde plant terrassegulv / underlag og dekk underlaget med én plastsekk skåret 
opp for å unngå søl på underlaget. Kontroller forskalingen og at armeringen passer, legg på 
plant underlag, gjerne med et par lektere under. Rengjør forskalingsformen for løse partikler 
med en fuktig klut uten såpe. 
3: 
Fyll maksimalt en halv sekk sement i bøtten, følg anvisning mht vannmengde, og bland med 
vispen på drillen din.  
Fyll betong i forskalingen halvveis opp til kanten. 
Vibrer 5 – 10 minutter med drill påmontert vibreringsnøkkelen, se illustrasjon, på siden av 
forskalingen for å sikre at luftbobler slipper ut, slik:  
 
 
 
 
 
 
 
 
4: 
Legg armeringen løst på støpen, pass på at armeringen ikke berører forskalingen 
Bland resten av sementen med vann og fyll betong i forskalingen helt opp til kanten 
Overflødig sement skrapes av. En planke kan dras over forskalingskanten. 
Vibrer til det slutter å komme opp bobler, 5 – 10 minutter 
5: 
Vatre opp forskalingen, bruk opprettingsfliser / kiler under forskalingen til å få i vater 
Dekk betong og forskaling med én splittet plastsekk 
6: 
Rengjør utstyr med vann fra hageslangen 
7: 

La tørke en liten uke før forskaling skrus av, rens og gjenbrukes hos naboen om ønskelig   

Bruk rasp / fil eller eventuelt baksiden av en kniv på eventuelle skarpe kanter. Puss så med 
sandpapirkloss (#60 - 120) på hjørner og kanter. Fukt betongoverflatens overside med vann 
og puss med smergelpapir i pusseklossen. Vurder om du vil forsegle / impregnere eventuelt. 
8: 

Plasser gummiknottene på understellet og legg benkeplaten forsiktig på plass    
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Mål på forskaling: 
Forskalingsmål slik de er produsert 

Innermål benkeplate: 650 x 650 x 38 mm høyde (gir 16 liter og 32 kg benkeplate) 

- Forutsetning: Platens tykkelse er 15 (dette er standard forskalingsbord) 

- Bunnplate, mål: 650 x 650 (ligger inne i rammen, bunnplateveggene skrus på utsiden) 

- Bunnplatevegger, 2 stykk: mål: 650 x 53 

- Bunnplatevegger, 2 stykk: mål: 680 x 53 

Utforing (lysåpning) vask og grill, OneQ: 412 x 412 (= 6 liter og 20 kg benkeplate)  

- Innerforingsvegg, 2 stykk: mål: 412 x 37 

- Innerforingsvegg, 2 stykk: mål: 382 x 37 

Skruer til ytterveggene: Treskrue 4,0 x 50, veggene forbores med 3 mm bor. 3 stykk i hver vegg 

+ én skrue fra hver side i endeveen på de korte ytterveggene, totalt 16 skruer. 

Skruer til innerveggene: Forbor hull med 4 mm bor, 2 stykk til hver vegg for 8 treskruer: 4,0 x 50 

 

Armering 
Hey’di Stålnett lukket, mål leveranse 77 x 117 cm. Kappet til forskalingsform: 
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Betongalternativer 
- Hey'di Flytstøp; gir ca. 12 liter masse, selges i 25 kg sekker 

- Weber REP 931 reparasjonsmørtel, gir ca 13 liter masse, selges i 25 kg sekker 

- Confix med PP fiber, gir ca 12 liter masse, selges i 25 kg sekker 

Det kreves én sekk pr benkeplate modul med utforing til vask/grill, 2 sekker til 

benkeplatemodul i hel betong. 

Fargeforskjeller 
De ulike produsentenes sement vil gi noe forskjellig gråfarge i ferdig støpt betong. Nyansene 
er små, men bland ikke ulike produsenters produkter på ditt utekjøkken er rådet fra oss. Det 
vil naturlig fremkomme fargeforskjeller som vil vises i støpen. Typisk vil det bli mørkere 
områder i overganger og mot hjørnene. Skjolder er helt normalt og noe av fargeforskjellene 
vil jevne seg ut etter noe tid. 

Forsegling av benkeplaten etter støpning: 
Vi anbefaler at du impregnerer benkeplaten din for å unngå «dype fettflekker» ved 
matlaging. Men bruksmerker og et rustikk utseende kan jo være sjarmerende - ditt valg. 
Impregneringsproduktene er relativt kostbare og er beregnet for langt større areal enn en 
benkeplate, men kanskje du kan dele med naboen eller bruke resten på en trapp. 

 

Alternative produsenter av impregnering: 
- Surfapore https://www.surfatech.no/surfapore-c/ 

- Planiseal WR 100 

- Hey’di Top 

For alle produsentene gjelder det å ikke være for «raus» i utblandingen / påføringen, 
dersom mulig kan dette heller gjøres i flere omganger. Husk å tørke godt av med en tørr fille 
og følge produsentens anbefaling! 


