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Til våre kunder, 
  
 
Vedrørende levering av sement fra Norcem 
Det er fremdeles en svært lav beholdning av sement i markedet og vi opplever derfor igjen utfordringer 
rettet mot betongproduksjon. Frem til vi kan opparbeide en normal sementbeholdning står vi i fare 
for å gå tom for sement. Vi kan se oss nødt til å utsette enkelte betongleveringer skulle vi nå 
kritiske nivåer, dette må vi nå avgjøre fra dag til dag. Vi holder en løpende dialog med alle som 
allerede har bestillinger inne hos oss, og jobber iherdig med alternative løsninger for at alle bestilte 
prosjekter kan gå som normalt.  
 
En annen utfordring med lav sementbeholdning er at sementen er fersk. Sement produseres ved over 
1000 grader, og når det er høy byggeaktivitet i Norge rekker ikke sementen å bli avkjølt før den blir satt i 
produksjon på betongstasjonene. Vi opplever nå sementtemperaturer over 30 grader når sementen veies 
inn i blandemaskinene våre. Når sementen er så fersk fra Norcem vil betongen oppleves som seigere og 
man vil ha en kortere tid til å bearbeide betongen enn normalt. Dette kan til dels kompenseres ved å 
bruke størkningsretarderende tilsetningsstoff som doseres inn på betongstasjonen, etter kundens ønske.  
 
Ribe Betong anbefaler alle kunder å planlegge hvilken åpentid betongen til prosjektet deres har behov 
for, slik at man unngår for tidlig størkning av betongen.  
 
Tekniske spørsmål rettes til Øystein Mortensvik Tlf: 97975363 E-post: oymo@ribebetong.no 
 
Spørsmål ang. levering rettes til Stein Harald Isaksen Tlf: 90826930 E-post: shi@ribebetong.no 
 
 
Vi håper at sementbeholdningen vil bli mer normal så snart som mulig. Vi håper på forståelse for 
situasjonen vi er i og et fortsatt godt samarbeid.  
 
 
Med hilsen 
Ribe Betong AS 
 
 
 
Roger Ribe 
Daglig Leder 
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