
 

For å kvalifisere til Kompetansebevis i de forskjellige 

kompetanseklasser må man i tillegg til U3 kurset inneha 

den nødvendige utdannelse og praksis som beskrevet i 

dette skjemaet. 

 
Kompetansekrav betongutførelse NS-EN 13670:2009-NA:2010 

 

 Gren seo ppg a ng mello m ” pla sstø pte a rbeider” (p kt. 9 .6 .2 ) o g ” eleme nt mo nta sje” (NA 4 .1 ):  

 

Plasstøpte arbeider er alt betongarbeid på byggeplass, unntatt elementmontasje. Til elementmontasje 

hører alt av montasjearbeid, samt støping av fuger, knutepunkter og sammenføyninger. Påstøp på 

elementer er ikke en del av elementmontasjen, men ligger under pkt 9.6.2. 
Kompetansen knyttet til støping av elementsammenføyninger er ivaretatt i kurset U5. 

Montering av ”engangsforskaling”, type ”Conform” eller tilsv. regnes i denne sammenheng som forskaling, 

mens 
støpearbeidene (påstøper og fylling av vegger) ligger under pkt. 9.6.2. 
 

 

 

1. Generelle betongarbeider 
 Kompetanseklasse Forkunnskaper, 

utdannelse 
Praksis Kurs Merknader 

Henvisninger er til NS-EN 13670 

Krav til entreprenør: 
1 Produksjonsleder og 

kontrolleder i 

utførelsesklasse 3 

UPK3 

Ing. kompetanse 
(Bygg/anlegg med statikk 
og konstruksjonsfag fra: 

Universitet, Ing.høgskole, 
eller Teknisk fagskole) 

Praksis fra byggeplass: 
2 år i utførelsesklasse 3 
eller 

3 år i utførelsesklasse 2 pluss 6 
mnd i utførelsesklasse 3 

 

Bestått 

eksamen i 
U3- kurs 

eller i 
U1 og U2 - 
kurs 

Pkt. NA.4.1.1 og NA.4.1.3 

2 Kontrolleder i alle klasser 

UK 
Ing. kompetanse som for 

UPK3 
Praksis fra rådgiverkontor: 

2 år i utførelsesklasse 1,2, 3 
For  kontroll av spennarbeider: U4- 

kurs i tillegg 

For kontroll elementmontasje: U5- 

kurs i tillegg. 

Pkt. NA.4.1.3 

3 Produksjonsleder og 

kontrolleder i 

utførelsesklasse 1 og 2 

UPK2 

Ing. kompetanse 
(Bygg/anlegg med statikk 
og konstruksjonsfag fra: 

Universitet, Ing.høgskole, 
eller Teknisk fagskole) 

Praksis fra byggeplass: 
6 mnd i utførelsesklasse 1,2,3 

Pkt. NA.4.1.1 og NA.4.1.3 

Fagbrev / yrkesbevis fra 
et av betongfagene 

(forskaling, armering, 

betong). 

Fra 2010: Betongfaget 

Er dekket opp i utdanningen 

Fagbrev / yrkesbevis fra 
et annet byggfag (tømrer 

etc. ) 

Praksis fra byggeplass: 

3 år i utførelsesklasse 1, 2, 3 

4 Formann og bas i alle 

klasser 

UFB 

Se UPK2 Se UPK2 Pkt. NA.4.1.2 

5 Oppgradere til nye klasser 

fra gml. klasser etter 
NS3465 (UPKU/UPKN), 
NS 3420( F.eks 

SLU/SLN) : 

Nytt kort kan utstedes mot 

et administrasjonsgebyr 
(BOR) 

    

 


