
NCC  
Cattle  
Guard 



En bærekraftig 
løsning tilpasset 
ditt behov

Hvorfor velge  
NCC Cattle Guard
• Unngå skader/beinbrudd på beitedyr
• Ingen støy for omgivelsene
• Enkelt vedlikehold
• Ikke utsatt for brøyteskader.



Vår ferist består i grove trekk av et armert betong
element med slisser og utsparinger formet slik at 
rustfritt flatstål er forankret inn i overflaten med 
et ikkeledende materiale. 

Bortsett fra tilførselen er strømgjennomgangen 
i overflaten på elementet/feristen solid forbundet 
uten løse ledninger som kan skades gjennom de 
forskjellige årstider.

Der hvor strøm ikke er tilgjengelig kan risten 
benyttes sammen med et batteridrevet gjerde
apparat, som igjen kan få strøm via et solcellepanel.

En er heller ikke avhengig av god jording via for 
eks. jordspyd da +/ blir ført rett i skinnene oppe 
på risten. 

Ferist tilpasset vei
Feristen produseres i to deler, delt midt i kjøre
banen i en standardbredde på 2 m, lengden på 
feristen tilpasses den aktuelle veibredden på det 
aktuelle sted.

Fordelen med at feristen er delt midt i kjøre
banen er flere, men hovedtanken bak dette er at en 
lettere kan tilpasse risten til veibanens kuving for 
å unngå støy. Disse to delene blir solid forbundet 
med hverandre via innstøpte hylser og sammen

føyningsstag, for å skape den stabiliteten som skal 
til for at den skal virke som en enhet etter 
montering.

Materialene og utførsel av risten tilsier at den 
er beregnet på å ligge utildekket på vinterhalvåret, 
sette strøm på om våren, koble fra om høsten og 
risten er klar for vinteren. Det er lite eller ingen 
støy ved passering av kjøretøy, og det er en jevn 
fordeling av strøm på overflaten av risten. 

NOEN DETALJER 

• 4 stk løftepunkter
• Betongkvalitet: B 45 (C 55) SV-40 Prosesskode 2
• Armering: 2 lag nett K 257 + ekstra armering i løftepunkter
• Forankring rustfritt flatjern i topp: Ikke-ledende materiale 

Ved strøm fra 
solceller er dette en 
god og bærekraftig 
løsning for ferist.

Vil du vite mer?  
Gå inn på ncc.no/cattleguard

Denne type ferist 
utgjør ingen fare 
for bufe eller 
myke trafikanter
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NCC er et av Nordens ledende bygg og eiendomsutviklingsselskaper. 
Med Norden som hjemmemarked driver NCC virksomhet innen hele 
verdikjeden – vi utvikler næringseiendommer og bygger boliger, 
kontorer, industrilokaler og offentlige bygg, veier og anlegg samt øvrig 
infrastruktur.

NCC tilbyr også tilskuddsvarer for byggproduksjon og er ansvarlig for 
asfalt og veiservice. NCC skaper fremtidens miljøer for arbeid, beboelse 
og kommunikasjon gjennom en ansvarsfull byggevirksomhet som gir et 
bærekraftig samspill mellom mennesker og miljø.

ncc.no/cattleguard


