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Byggeprinsipp – SMARTBLOC SYSTEM II V2 
Tegning under er garasje ferdig utstøpt 
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I denne beskrivelsen skal vi gjennomgå prinsippene for hvordan bygge i SMARTBLOC 

SYSTEM II V2, på en allerede utstøpt ringmur. Dette eksempelet er frittstående garasje 

tilpasset  SMARTBLOC SYSTEM II V2 

Prinsippet blir det samme også for andre bygg, men statikk må ivaretas i forhold til last, 

vindlaster og eventuell tilbakefyll. 

Utvendige mål: 7,8 x 6,2m høyde 2,35m. BTA = 48,36m2  

Utvending diagonal: 9963,93mm 

Innvendige mål: 7,4m x 5,8m høyde 2,25m NTA = 42,92m2  

Ringmuren på eksempelet har en høyde på 25cm, før oppstart kontroller ringmurens 

diagonaler, høyder. Store avvik avrettes før start av blokking, dvs. større en 2-3cm.  

Lysåpninger:  

Port: 5 x 2,25m (11,25m2)   

Material forbruk:  

SMARTBLOC System II V2 

N-BLOC: 168 stk. (ca. 40m2) 

U-BLOC: 28 stk. (ca. 6,7m2) 

Armering: 

(vegger) 

56 stk. 0,7m Ø12mm = 39,2m 

56 stk. 2,08m Ø12mm = 116,48m 

(murkronen) 

6 stk. 7,7m Ø12mm = 46,2m 

3 stk. 6,1m Ø12mm = 18,3m 

12 stk. bøyler 0,5 x 0,6m Ø12mm 

Sum antall meter armeringsjern = 235m 

 

Betongforbruk: 

B30 Betong ca. 1700L 

Slump 220 med 0,8 korn. 

Ideelt antall personer. 2 stk.  
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Første lag med SMARTBLOC i denne beskrivelsen brukes som kuldebro bryter mellom 

ringmur og innvendig kjøre plate. 

Bilde under viser prinsipp. 

 

For uisolert gulv kan gulvet støpes mot ringmur eller første rad med SMARTBLOC. 

  

Støpt 

kjøreplate 

Isolasjon 

Området hvor 

gulvisolasjon overlapper 

med SMARTBLOC, 

fungerer utmerket som 

kuldebro bryter 

 

Fundament/ringmur 
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Utstyr som kan benyttes: 

 

Bajonettsagblad for LECA 

 

Håndsag for LECA og porøs sement. 

Ev. Motorsag. 
Slagdrill, betongbor Ø12mm 400mm langt. 
Hammer og forskalings spiker. 
Rekylfri hammer. 

 
Betongspiker (festing av skråbord) 
Trekiler. 

Betongbor 12x400mm 
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1. Oppstart 

 

Ringmur klar for blokking. Kontroller diagonalen, i denne beskrivelsen er den 9963,93mm 

 

Sett ut hjørnestolpe med skråbord i hvert hjørne. Fest disse med betong spiker el. 

Hjørnestolpene loddes nøye. Hjørnestolpene gir deg god kontroll på mur-høyden, og lages 

av 2”x4” plank (disse må være rette). Hjørnestolpene loddes og avstives med skråbord. På 

hjørnestolpene avmerkes toppen av muren (2,1m) fra topp ringmur. Den overfører du med 

nivelleringskikkert eller laservater til de andre hjørnestolpene.  

Bilde 1 

Bilde 2 
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Når du har markert toppen, lager du merker for hver skifthøyde nedover. Smartbloc 

System II V2 er 30 cm, som er ett skift. 

 

Slå i en spiker for hvert skift, og trekk en muresnor mellom hjørnestolpene, ett skift av 

gangen. Bruk snor som kan strekkes og stram den godt. Deretter er det enkelt å mure etter 

snoren både høydemessig og retningsmessig. Muresnoren gir deg både høyde- og  

retningsanvisning for det som kommer nå; muringen av blokkene.  

  

Bilde 4 

Bilde 3 
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Nå legger vi første skift  

Du har satt opp hjørnestolper og strukket muresnor. Da skal du legge ut første skift med 

standard N-BLOC. Blokkene må settes riktig i forhold til muresnoren (ca. 2mm klaring til 

snoren). Hver blokk settes tett inntil foregående blokk. Muren blir helt tett når den pusses 

etter at den er ferdig murt.  

 

I dette eksempelet begynner vi i venstre hjørne med port åpning. N-BLOC kappes ned til 

60cm og 20cm kapp settes inntil, blokk så videre med hele blokker. 

Ta ut styrepinner etter hvert som du setter blokkene på plass. 

TIPS: Legg merke til at blokken er fin kuttet på toppen, det blir finere resultat visst 

den siden er opp når du legger ut blokken. 

 

  

Bilde 5 
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Slik anbefaler vi fremgangs metoden med forbante hjørner, som gir minst mulig kapp.  

  

Bilde 6 
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2. Setting av styrepinner. 

 

Første rad med blokker satt ut, vi er nå klar for å sette styrepinner. 

 

(Bilde viser tverrsnitt) Nå starter vi med å sette halve styrepinner (15cm lange) Start i 

første hull etter hjørnehull og deretter annethvert hull (40cm) fortsett helt rundt. 

  

Styrepinne delt i 2 

(15cm) 

 

Bilde 8 

Bilde 7 
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3. Boring for armering 

 

Setting av armering. Bruk slagbormaskin og Ø12mm betong bor med lengde 40cm 

Bor 10cm ned i hjørnehull i senter og alle ledige hull (40cm). Gjør reint i hullet og slå ned et 

Ø12mm armeringsjern som er 70cm langt ned i hulet. Disse skal brukes som forankring til 

seinere armeringsjern. 

 

Plasser ut alle armeringsjern i resterende hull. 

Bilde 9 

Bilde 10 
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2. Rad med blokker. Flytt muresnor opp til neste merke. Vi begynner med en hel blokk, 

den overlapper forrige blokk vi kappet, og låser hjørnet.  

 

Sett ut alle blokker i 2. Rad, kontroller med vater og lodd. Med korrekt utført ringmur er det 

lite eller ikke behov for justering. 

Bilde 12 

Bilde 11 
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(Bilde viser tverrsnitt) Etter 2. Rad med blokker er satt ut, så setter vi hele styrepinner. 

Styrepinner følger etter med et halvt skift, for hvert skift med blokk. 

 

3. Rad er 1. Rad gjentatt. Når det er satt opp tre rader kontrolleres lodd og vater før 

videre blokking. Samvirke mellom blokker og låsepinner gir god avretting av store 

veggflater, trekiler skal alltids settes i blokk skjøten, ikke midt under blokken. 

Bilde 13 

Styrepinner 

(30cm) 

 

Bilde 14 
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4. Avretting med trekiler. 

 

I dette eksempelet heller veggen innover noen millimeter. Plasser først ut en trekile der det 

er mest helling (!) Slå den litt inn med en rekylfri hammer, plasser ut trekiler på hver side, 

og slå dem forsiktig inn. Juster til veggen er i lodd. Kontroller alle vegger. Trekiler som 

benyttes bør være 10cm bred. 

 

Vatre også horisontalt, ved avvik settes trekiler parallelt mot hverandre, avvik større en 

1,5cm bør det avrettes før blokking. trekiler skal alltids settes i blokk skjøten, ikke midt 

under blokken. Mur så videre, følg med på muresnor og vater. 

Bilde 15 

! 

 

Bilde 16 
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Ferdig blokket med normal blokk. Nå skal vi sette ut U-BLOC skiftet. 

 

  

Bilde 17 
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Begynn i venstre hjørne med en hel U-BLOC som kappes ned til 60cm 

 

Ferdig blokket, klart for avstivning. 

Bilde 17.1 

v 

Bilde 17.2 

 

Bilde 17.3 Bilde 17.4 

Bilde 17.5 

17.1 Kapp blokken ned til 60cm 

17.3 Sett kappet mot siden, og lag et 

riss etter formen. Bruk gjerne en stikk 

sag med langt blad. 

17.5 Bruk kappet i enden av blokken, 

denne kan limes med en smal stripe 

med fasade lim. Eller midlertidig med et 

forskalings bord, og grovgjenget 

treskrue som festes i blokken. 
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Ende kutt som på bilde 17.4 kan lages av rester for avslutning mot port åpning. 

Skulle arbeidet stoppe opp underveis, eller mye nedbør så bør blokken tildekkes på 

toppen med en strimmel med plast / papp for å unngå oppsamling av vann. 

Avstiving av port åpning gjøres enkelt med 98x48mm plank. 

 

Forslag til avstivning av port. 

Bilde 19 

Bilde 18 
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5. Armering.

 

1 x Ø12mm senkes sentrisk ned i tomme søyler, bindes sammen med armering i U-BLOC, 

som er det i dette prosjektet 3 x Ø12mm. (2 i bunn og 1 i topp) NB! Ikke slipp disse fra 

toppen, dem kan «sprette» opp igjen! 

 
Armering i U-BLOC. for denne beskrivelsen 3 x Ø12mm. 

 

  

Bilde 21 

Bilde 20 
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6. Fylling av betong. 

Fylling av betong i veggsøyler. Bruk B30 betong med 220 slump og 0.8 korn. 

Begynn i et hjørne og fyll opp til 3. skift og fortsett rundt, deretter fylles opptil 6. skift, til 

slutt fylles resterende i søyler og U-BLOC. For å unngå luft i betongsøylene, stauk eller 

bank på armeringen, vibrator kan brukes på armeringen, men ikke bruk vibrator nede i 

søylene. Fyllingen gjøres i en operasjon. 

 

Ferdig støpt, glatt fint over toppen. 

 

Bilde 22 

Bilde 23 
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Forskaling fjernes tidligst etter ca. 24 timer.  

Utvendig / innvendig pusses veggene med Smartbloc Fiberpuss (diffusjonsåpen) eller 

annen type fiberpuss, med fibernett. Utvendig males det med vanntett pustende 

(diffusjonsåpen) maling. 

HUSK! Værnebriller og hansker. 
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Ekstra bilde. 

 
 
Bilde viser hvordan betong søyler, bjelker og låsepinner ville sett ut, uten SMARTBLOC. 
 
Skrevet av BS1 AS. 
 

Bilde 24 


