
TERRAZZO  
–mulighetenes materiale– 

 
En kort innføring om terrazzo 



Hva er støpt terrazzo? 

• Terrazzo omtales av mange også som sementmosaikk, 

kunst betong eller kunst stein. 

 

• Dette er tradisjonelt sett en type betong som består av 

sement, vann, stein og som regel også pigment.   

 

• Overflaten på den herdede overflaten slipes slik at 

mosaikken dannes. 

 

• Uten avbrudd kan den støpte, slipte og jevne overflaten 

strekke seg ut uendelig langt. 

 

• I en mer moderne form for terrazzo er sementen erstattet 

med epoxy. Dette belegget er tynnere (6-8mm) og legges 

ofte når det er begrensninger i byggehøyden.  



Røtter langt tilbake i tid 

• Historien om terrazzo strekker seg helt tilbake til antikkens 

Hellas.  

 

• I området rundt Middelhavet la de gamle grekerne mosaikk i 

husene sine, hvor de hadde lett frem steiner med perfekte 

farger for akkurat det motivet de ønsket å skape. 

 

• De skapte helt fantastiske og vakre gulvmønstre som var 

veldig funksjonelle - svale å gå på i den sydeuropeisk 

varmen og i tillegg lette å holde rene.  

 

• Disse egenskapene, i kombinasjon med sementen som 

Etruskerne oppfant, gjorde at gulvene kunne lages enda 

slettere og var nesten umulige å slite ut. 

 

• Dette har gjort terrazzo til et klassisk materiale som fortsatt 

er moderne. 



Hvor legger man terrazzo i dag? 

• På samme måte som i antikken benyttes terrazzo i dag 

svært ofte i bygg hvor det er hard belastning og man 

samtidig ønsker et vakkert, tidløst og lettstelt gulv. 

 

• Materialet finnes i svært mange norske trappoppganger, og 

ligger gjerne som fliser i butikker og kjøpesentre. 

 

• Du finner også terrazzo på en lang rekke skoler, sykehus, 

ulike offentlige bygg og kontorbygg. 

 

• Der det er aktuelt å gi en kunstner muligheten til å påvirke 

bygget, gir terrazzomaterialet helt unike muligheter. Det er 

rett og slett et kunsthåndverk som vever sammen det 

estetiske med det praktiske.  

 

  

Bilder: (Kv Aglaurus - Stockholm, Hersleb skole - Oslo  og Bærum Kulturhus - Sandvika) 



Hvordan legger vi et terrazzo gulv? 
PLANLEGGINGSFASEN 

• Som for alt byggearbeid må man også  når man planlegger et  

terrazzo gulv tenke igjennom hva man vil oppnå med arbeidet:  

• Estetikk,  

• Funksjon,  

• Holdbarhet,  

• Miljø etc.  

 

• I planleggingen påvirker man i stor grad hvor godt 

sluttresultatet skal bli. 

 

• Før man starter med utformingen av selve gulvet må man 

derfor ha klart for seg hva lokalet skal benyttes til:  

• Hvor stor blir slitasjen 

• Hvilke krav til miljø og arbeidsmiljø foreligger 

• Kommer flatene til å bli skitne 

• Hvordan skal de rengjøres 

• Krav til lyshet på overflaten 

Bilder: (Odentologen -Bergen og Volvo kontorbygg -Gøteborg) 



Hvordan legger vi et terrazzo gulv? 
PLANLEGGINGSFASEN (forts.) 

• Når man har grunnforutsetningene på plass 

gjenstår kun noen holdepunkter for selve 

terrazzogulvet: 

1. Underlaget 

2. Tykkelsen på terrazzo sjiktet 

3. Fargevalget 

4. Slipegraden 

5. Inndelingen av fuger 

6. Estetikk og mønster 

 

Bilder: (St.Olavs Hospital– Trondhjem, Audi – Kristianstad) 



1) Krav til underlaget  

• Underlaget for terrazzo må være stabil 

konstruksjons betong eller fiberarmert 

avrettingsmasse med toleranseklasse PB. 

 

• Man kan legge terrazzo på både 

grunndekket og oppover i etasjene.  

  

• Tradisjonell terrazzo er en type høyverdig 

betong, som er diffusjonsåpen og kan derfor 

ikke fuktskades.  

 



2) Tykkelsen på terrazzo   

• Tykkelsen på terrazzobelegget avhenger i all 

hovedsak av størrelsen på steinene i terrazzoen. 

  

• For å legge en tett og sterk terrazzo, med normal 

størrelse på steinene (8-10mm) behøver man et 

12 mm tykt belegg.   

 

• Velger man større stein, opptil 12-15 mm, legges 

terrazzoen 18 mm tykk.  

 

• I en del prosjekter velger man å benytte epoxy 

som bindemiddel istedenfor sement. Disse 

beleggene er gjerne ikke mer enn 6-8 mm tykke. 

(med 3-7mm store steiner) 

 

• Avhengig av byggets karakter og flatenes størrelse 

velger man den metoden som er best egnet. Det 

finnes i hovedsak tre metoder: Tynnlegging, To 

sjikts vedheft og Flytende to sjikts vedheft.  



• Terrazzoen legges i et tynt sjikt, 

med kun den høyden som 

steinstørrelsen gir (12-18mm).  

 

• Denne innebærer at belegget blir 

en god løsning der man har 

begrenset høyde i rommet – f.eks 

ved ombygginger.  

 

• Det er viktig at underlagsbetongen 

er av god kvalitet, og at denne 

også organiserer den naturlige 

krympingen slik at ureglementerte 

sprekker unngås.  

 

• Underbetongen inndeles med 

fugelister  i større ruter, eller 

lineære delinger med innbyrdes 

avstand på ca 3 meter.  

 

• Der bygg prosjekterende anviser, 

legges det inn dilatasjonsfuger. 

2) Tykkelsen på terrazzo belegget 
TYNNLEGGING 



• Terrazzogulvet legges med denne 

metoden i to sjikt, der det 

underste dels fungerer som et 

avrettingslag og dels som base for 

krympekontroll og fugeinndeling. 

  

• Metoden egner seg f.eks ved 

nybygg og der terrazzo skal 

legges på et hulldekke.  

 

• Tykkelsen på denne 

konstruksjonen er 50 – 60 mm.  

 

• I områder der gulvet utsettes for 

stor belastning, anbefaler vi også 

at det underste gulvet armeres. 

Da bygger konstruksjonen  60-80 

mm. 

 

• Der bygg prosjekterende anviser, 

legges det inn dilatasjonsfuger. 

 

2) Tykkelsen på terrazzo belegget 
TO SJIKTS VEDHEFT 



• Terrazzogulv kan også legges 

som såkalt flytende gulv.  

 

• Denne metoden ligner på To sjikts 

med vedheft.  

 

• Den krever på samme måte et 

stabilt underlag, men ligger avskilt 

fra dette med folie, sand eller en 

form for lyddempende isolering.  

 

• Tykkelsen på denne 

konstruksjonen, som alltid 

armeres, er minimum 75 mm.  

 

• Der bygg prosjekterende anviser, 

legges det inn dilatasjonsfuger. 

2) Tykkelsen på terrazzo belegget 
TO SJIKTS VEDHEFT – FLYTENDE MED TRINNLYDSDEMPING 



3) Fargevalg 

• Det kan være flott å kombinere farger i terrazzobelegget. Det er imidlertid 

viktig at dette er nøye gjennomtenkt, med tanke på at de valgte fargene må 

stå seg lenge. Gulvet blir jo ikke utslitt med det første.  

 

• I vårt sortiment har vi pr i dag tilgjengelig over to tusen ulike ferdige farger – 

dvs unike kombinasjoner mellom steinmaterialer, sement og pigment. 

 

• Med hjelp av prøver som støpes og slipes etter ønske fra arkitekt eller 

byggherre, kan en ide testes ut. Vi kan enkelt skreddersy fargene etter 

spesifikke ønsker.  

 

• Steinmaterialet utgjør normalt rundt 65-70% av terrazzoflaten og er dermed 

en viktig del av fargevalget.  

 

• Sementen som utgjør basen for alle terrazzofarger utgår alltid fra gråskalaen 

– fra hvitt, til sementgrått, og videre til mørkt grått og svart.  

Ved å tilsette fargepigmenter til disse hovedbasene kan man i realiteten få 

den fargen man vil. 

 

• For rehabilitering eller legging av nye terrazzo flater mot gamle eksisterende, 

har vi stort sett de samme mulighetene. Får vi tatt en prøve fra det gamle 

gulvet kan vi som oftest etterligne denne, så fargeforskjellen mellom gammelt 

og nytt blir minimal – noen ganger helt usynlig. 

 

• Å tilpasse en terrazzofarge mot et annet materiale (fliser, tre, linoleum, 

naturstein etc) er heller ikke spesielt komplisert, ettersom vi i slike tilfeller kan 

skape en passende nyanse i terrazzoen.  

 

 



4) Slipegrad, 5) Fugeinndeling og 6) Mønster 

• Ytterligere momenter i prosjekteringen er å 

bestemme seg for hvilken slipegrad (finhet) 

terrazzoen skal ha, med hensyn på rengjøring og 

skinn i gulvet.  

 

• Et annet er fugeinndelingen som på ett nivå tar for 

seg fargevalg og mønster og på et annet nivå tar 

hånd om krymping og bevegelser i 

betongkonstruksjonen. 

 

• For at få til en bevisst og estetisk god utforming av et 

terrazzogulv, kreves en kunnskapsrik arkitekt eller 

muligens en farge eller design innrettet byggherre. 

  

• Det er samarbeidet mellom de ulike 

prosjektansvarlige  (byggherre, konsulenter og bygg 

entreprenør) som skaper de vakre gulvene. 

 

• Respo Terrazzo sin rolle er å bistå med materialer og 

materialkunnskap, teknikker for legging og slipning 

og ikke minst dyktige håndverkere 

 



Hva kan vi gjøre med terrazzo ?  

• Selv om mye er utprøvd finnes det ennå massevis med ideer 

igjen å knekke, og som venter på og overrumple verden.  

 

• Som tidligere nevnt kan man arbeide med rette linjer og 

store felt og benytte fugelister og varierende farger. 

Fugelistene kan også bendes, bøyes, legges i sirkler eller 

sikk sak.  

 

• På samme måte som fugelistene kan man også støpe inn 

andre materialer i terrazzoen. F.eks speil, naturstein, tegl, 

farget glass eller en firmalogo i metall osv.  

 

• Alt som legges inn blir slipt til en jevn og lettstelt flate. 

Terrazzo som er en  form for betong, kan også la seg formes 

som betong. Du kan med andre ord la terrazzoen «vokse» 

opp fra gulvet for å bli til en hulkilssokkel, en mur eller til og 

med en skulptur. 

 

• En annen unik mulighet med terrazzo er at man kan lage 

myke overganger fra en fargenyanse til en annen, så det 

nesten ikke blir merkbart. Og uten at man legger fugelister 

mellom nyansene. På denne måten kan man skape 

skyggevirkninger og «bølger» av organiske former. 





Terrazzofliser og prefabrikkerte elementer 

• Der det på grunn av fremdrift eller økonomi 

ikke er hensiktsmessig å støpe terrazzo, 

kan terrazzo fliser være et godt alternativ.  

 

• I tillegg til å være svært slitesterke  kan man 

med fliser legge store arealer svært raskt og 

effektivt.  

 

• Også disse gulvene kan enkelt slipes opp 

igjen selv etter mange tiår med røff 

behandling.  

 

• Med fliser kan man også få et terrazzogulv 

med svært store stener som tilslag.  

 

• Terrazzofliser er tilgjengelig i en rekkes 

størrelser og utforminger.  Ønsker man 

terrazzo lagt i trapp er det ofte 

hensiktsmessig å prefabrikkere elementer i 

terrazzo som limes på trappen av betong 

eller metall.  

Bilder: Østbanehallen Oslo 



 
For ytterligere informasjon: 
www.respo.no  

post@respo.no 

22 15 55 50 

 


