
NCC Profilbetong



Mobil støping  
av kantstein
NCC Profilbetong er en løsning som erstatter 
tradisjonelle kantstein. NCC Profilbetong er 
kantstein som legges, armeres og støpes på 
stedet i én operasjon. Ved hjelp av NCCs 
maskinteknologi glidestøpes kantsteinen i 
ønsket profil. Kantsteinen er perfekt tilpasset 
veiforholdene, og man får dermed en flott, 
gjennomført løsning. Ved rehabilitering kan den 
nye kantsteinen støpes oppå den gamle, og man 
slipper kostbar graving og avhending.

NCC Profilbetong er vesentlig rimeligere enn 
tradisjonelle kantstein, og jobben gjøres langt 
raskere fordi man slipper tidkrevende utgraving 
og legging av løse, forhåndsstøpte stein.



Økonomi  En løsning med NCC 
Profilbetong er vesentlig 
rimeligere enn tradisjonelle 
kantstein.

Tid  Legging av NCC Profilbetong 
går raskere enn legging av 
tradisjonelle kantstein. Dermed 
forstyrres trafikken mindre og 
prosjektet er fortere ferdig.

Arbeidsmiljø  Glidestøping på stedet gjør at 
man unngår tunge løft.

Bærekraft  NCC Profilbetong er en sterk 
fiberbetong med lang levetid. 
Fiberbetongen tåler både tung 
belastning, uvær, veisalt og 
ugressbekjemping.

Slik legges  
NCC Profilbetong
1 To–tre personer jobber rundt NCCs mobile 

støpevogn.

2 Den mobile støpevognen legger ut armeringsjern 
og vibrerer betong ned i støpeformen i én 
operasjon, og den ferdige kantsteinen formes 
mens vognen kjører forover.

3 Teamet kan legge 600–800 meter per dag, 
inklusive avsperring og opprydding.

4 Kantsteinen tåler normal bruk etter cirka et døgn.

 

Fordeler med  
NCC Profilbetong



Rehabilitering 
Støp ny kantstein 
oppå den gamle
Ved rehabilitering av eksisterende kantstein kan den 
nye NCC Profilbetong-kanten støpes oppå de gamle 
kantsteinene. Denne metoden har flere fordeler. Man 
slipper tidkrevende og tungt arbeid med fjerning av 
gamle kantstein og ny utgraving. Samtidig kan materia-
lene brukes om igjen og man slipper å betale for 
avhending. 



Nye prosjekter 
Slipp utgraving  
og støp direkte  
på asfalten
I nye prosjekter legges NCC Profilbetong direkte oppå 
asfalten. Denne metoden har flere fordeler. Man slipper 
tidkrevende graving og legging. Samtidig støpes 
betongen helt ned til asfalten uten den typiske spalten 
som samler vann og ugress.

Les mer om  
NCC Profilbetong

ncc.no/profilbetong
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Avvisende kantstein nr. 131
Høyde: 130 mm   Bredde: 130 mm
Denne kantsteinen benyttes som fortauskant på 
mindre trafikkerte veier – i boligfelt o.l. – hvor det 
er liten slitasje.

Avvisende kantstein nr. 161
Høyde: 160 mm   Bredde: 130 mm 
Den mest benyttede kantstein til fortauskant, 
trafikkøyer o.l. på veier med stor trafikk og slitasje. 

Avvisende kantstein nr. 191
Høyde: 190 mm   Bredde: 130 mm
Denne benyttes hvor det er mest hensiktsmessig å 
støpe kantstein før asfaltering av slitelag.

Ikke avvisende kantstein nr. 103
Høyde: 100 mm   Bredde: 170 mm
Dette er en solid, bred kantstein beregnet for 
rundkjøringer o.l. hvor det skal være enkelt å 
forsere kanten. Støpes på slitelag.

Ikke avvisende kantstein nr. 142
Høyde: 140 mm   Bredde: 170 mm
Samme som nr. 103, men beregnet støpt på bindelag.

Ikke avvisende kantstein nr. 143
Høyde: 140 mm   Bredde: 250 mm
Denne kantsteinen er ekstra kraftig og solid. 
Benyttes hvor det er store påkjenninger og krav til 
styrke og stabilitet er avgjørende.

Typer



Fender nr. 300
Høyde: 300 mm   Bredde: 200 mm
Denne fenderen kan benyttes som vern for kabler 
i tunneler og hvor det er hensiktsmessig med en 
mellomting mellom kantstein og fender, ved jord-
oppfylling o.l. Fenderen er armert med 2 stk.  
10 mm armeringsjern.
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Fender nr. 270 
Høyde: 270 mm   Bredde: 350 mm
Tradisjonell fender, benyttes som kantfender eller 
som skille mellom kjørebane og fortau/gang- og 
sykkelsti. Kan påmonteres bøyle/rekkverk.
Fenderen er armert med 3 stk. 10 mm armerings-
jern. Fender 270 påmontert flettverksgjerde med 
rør i bunn og topp. Fender 270 påmonert 
bøylerekkverk. 
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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.
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