
 

  

Se alle våre prefabrikkerte betongelementer til bygg her.  

 

Se alle våre betongprodukter og byggevarer til hage, park og gate her.  

 

PREFABRIKKERTE BETONGELEMENTER  

NOBI BYGG 

 

Kortreist og lokalprodusert:  

www.nobi.no 

 

 Trykk her for:  

Skjema for uforpliktende tilbud  

og forespørsler 

 

https://www.nobi.no/bygg/
https://www.nobi.no/hage-parkprodukter/
www.nobi.no
https://www.nobi.no/pristilbud-fra-nobi/
https://www.nobi.no/pristilbud-fra-nobi/


 

 

  

PRISTILBUD FRA NOBI 

 

PRISTILBUD FRA NOBI 

KONTAKT BYGG 

 

KONTAKT - BYGGEVARER 

FDV - BETONGELEMENT 

KONTAKT - BYGGEVARER 

NOBI Bygg  – Prefabrikkerte betongelementer 

 

NOBI Proff – Belegningsstein 

Tribuneelementer til  

Brann Stadion: 

 

NOBI Proff – Belegningsstein 

Kjetil Gulbrandsøy 

Gruppeleder Salg 

kjetil.gulbrandsoy@nobi.no  

954 17 137 

Eilif Rådmannsøy  

Salg / Prosjektutvikling 

eilif.raadmannsoy@nobi.no  

407 69 924 

 

E-post: post@nobi.no 

Nettsted: www.nobi.no 

FDV: Betongelementer 

 

Betongprodukter til bygg:      
Totalleverandør av prefabrikkerte betongelementer til bygg & anlegg. 

 

 

 

Kortreist og lokalprodusert:    
NOBI tilbyr belegningsstein til både proff og privat. Steinen er lokalprodusert  

fra vår fabrikk på Askøy, rett utenfor Bergen.  

 

 

«Ingen hylleløsninger»:  

Betongløsninger fra NOBI 

kombinerer beste praksis med 

dine unike spesifikasjoner. Våre 

prefabrikkerte løsninger er 

anerkjent i markedet for høy 

målnøyaktighet og kvalitets-

messig fremstilling.  

Man tenker gjerne at 

prefabrikkert er standardiserte 

og enkle løsninger- men i NOBI 

har vi i utgangspunktet ingen 

hylleløsninger. Selv standard 

løsninger krever stor grad av 

skreddersøm innen bygg: 

Det ønskes til tider utfordrende 

løsninger med tanke på prefab, 

men NOBI som aktiv aktør 

innen bransjen evner å 

imøtekomme de fleste ønsker 

fra våre kunder. 

Erstatt tidkrevende forskaling 

med prefabrikkerte betong-

element fra NOBI. Les mer om 

kostnadseffektiv skreddersøm 

av betongelementer her.  

Tett på kundene:  

Vi er tett på hele Vestlandet 

med prosjektering, produksjon 

og montering av betongelement. 

NOBI Bergen har prosjekterings-

kontor med dyktige fagfolk for 

prosjektledelse-, utvikling og 

prosjektering. 

Gjennom samspill med vår 

kompetanse og tekniske 

ressurser skaper vi gode 

prosjekter i fellesskap. Våre 

betongelementer er kortreist fra 

vår fabrikk på Voss – og leveres 

effektivt til store deler av landet. 

Ansvarlige leveranser: 

For å gjennomføre dette 

verdiløftet «kvalitet for 

generasjoner» er HMS og 

kvalitet godt integrert i alle våre 

aktiviteter. Les mer her… 

Å være sertifisert forplikter!  

Vi jobber etter beste praksis for 

miljøledelse og arbeider aktivt 

med å redusere miljøbelastning 

til et minimum. Les mer her…  

 

Vi setter høye krav til oss selv, 

men har også tydelige 

forventninger til involverte 

samarbeidspartnere. Les mer her.. 
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Hulldekke ................................................................................................................. 3 
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Trapper og repos .................................................................................................... 5 
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Balkonger................................................................................................................. 7 

Brystning og svalganger ........................................................................................ 8 
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NOBI Bygg – Prefabrikkerte betongelementer 

 

NOBI Proff – Belegningsstein Hulldekke fra NOBI:      
Vi kan prosjektere, produsere, levere og montere hulldekker for våre kunder. Et hulldekke er et 

plant, forspent dekkeelement særlig egnet for store belastninger og lange søylefrie spenn. 

 

 

 

 

Kortreist og lokalprodusert:    
NOBI tilbyr belegningsstein til både proff og privat. Steinen er lokalprodusert  

fra vår fabrikk på Askøy, rett utenfor Bergen.  

 

 

Hulldekker fra NOBI:  

Hulldekker har en standardbredde på 1200 

mm, og NOBI leverer hulldekker med høyder 

fra 200 til 500 mm.  

NOBI kan også levere hulldekker med 20 mm 

ekstra overdekning, noe som gir mulighet for 

økt brann- og eksponeringsklasse. 

Kort montasjetid kombinert med mulighetene 

for lange spenn bidrar til at hulldekker også er 

et økonomisk gunstig alternativ.  

NOBI tilbyr følgende tverrsnitt: HD200-, 220, 

265, 285, 320, 340, 400, 420, 500 og 520.  

Trykk her for å lese mer om hulldekker på nettsiden vår. 

 

Hvorfor HD fra NOBI?  

En av fordelene med våre hulldekker er at de 

store tverrsnittene har fem kanaler (HD 200 har 

seks kanaler), noe som gir stor fleksibilitet med 

tanke på kjerneboring og tilpasninger, samt at 

kanalene kan benyttes for fremføring av el- og 

VVS-installasjoner. 

NOBI tilbyr HD både med og uten montering. 

Vi benytter oss av kvalifiserte og erfarne 

montører, noe som sikrer deg god planlegging, 

fremdrift og sikkerhet i monteringsfasen. 

 FDV – Hulldekke 

 EPD – Hulldekke  

 Montasjeguide (PDF)  

 Mål- og tverrsnitt (PDF) 

 Krav til adkomstvei (PDF) 

Ta kontakt med NOBI Bygg: 

www.nobi.no 

 

La oss bygge kvalitet for generasjoner - 

sammen. 

Skjema for uforpliktende tilbud og forespørsler 

 

 

Kjetil Gulbrandsøy 

Gruppeleder salg 

954 17 137 

kjetil.gulbrandsoy@nobi.no  

 

Eilif Rådmannsøy 

Salg / Prosjektutvikling 

407 69 924 

eilif.raadmannsoy@nobi.no  

 

https://www.nobi.no/bygg/hulldekke/
https://www.nobi.no/wp/wp-content/uploads/2021/12/fdv-hulldekke.pdf
https://www.nobi.no/wp/wp-content/uploads/2021/06/nepd-2394-1132-hulldekke-element-265.pdf
https://www.nobi.no/wp/wp-content/uploads/2019/11/montasje-av-hulldekke.pdf
https://www.nobi.no/wp/wp-content/uploads/2016/01/Tverrsnitt-Hulldekke-NOBI.pdf
https://www.nobi.no/wp/wp-content/uploads/2016/01/Krav-adkomstveg_tr
www.nobi.no
https://www.nobi.no/pristilbud-fra-nobi/
https://www.nobi.no/pristilbud-fra-nobi/
mailto:kjetil.gulbrandsoy@nobi.no
mailto:eilif.raadmannsoy@nobi.no


 

  

NOBI Bygg – Prefabrikkerte betongelementer 

 

NOBI Proff – Belegningsstein000 Veggelement fra NOBI:      
NOBI leverer både isolerte og uisolerte veggelementer.  

 

 

 

 

Kortreist og lokalprodusert:    
NOBI tilbyr belegningsstein til både proff og privat. Steinen er lokalprodusert  

fra vår fabrikk på Askøy, rett utenfor Bergen.  

 

 

Prefabrikkerte veggelementer:  

De prefabrikkerte veggene skreddersys til hvert 

enkelt prosjekt, noe som gjør tilpasninger og 

plassering av åpninger relativt fritt.  

Det kan lages utsparinger for vinduer, dører, 

porter, etc., og om ønskelig med innstøpt 

spikerslag. Bokser og rør for el-installasjon kan 

også støpes inn.  

Kompaktvegger:  

Vanlig brukes gjerne uisolerte veggelementer 

som skillevegger til bolig.  

Fasader: 

Synlig overflate leveres standard som glatt grå, 

men vi tilbyr også andre utførelser tilpasset en 

rekke ulike fasader, som for eksempel:  

 Frilagt singel 

 Uttrykk som bordforskaling 

 Trykk med relieffer 

 Trykk med gummimatrise, mange varianter. 

 

 

 

Ta kontakt med NOBI Bygg: 

Kjetil Gulbrandsøy 

Gruppeleder salg 

954 17 137 

kjetil.gulbrandsoy@nobi.no  

 

Eilif Rådmannsøy 

Salg / Prosjektutvikling 

407 69 924 

eilif.raadmannsoy@nobi.no  

 

La oss bygge kvalitet for generasjoner - 

sammen. 

Skjema for uforpliktende tilbud og forespørsler 

 

 
www.nobi.no 

 

Sandwichelement:  

Isolerte veggelementer brukes nesten 

utelukkende som fasadeelementer.  

Sandwichelementer består av to betongsjikt 

med mellomliggende isolasjon. NOBI kan tilby 

forskjellige tykkelser basert på krav til U-verdi, 

elementenes bærende konstruksjon, samt 

størrelse sett opp mot kran- og byggekapasitet. 

Brystningselementer:   

Brystningselementer benyttes ofte ved 

stålbygg, og gir en solid, pen og tilnærmet 

vedlikeholdsfri konstruksjon. 

Elementene leveres i ønsket høyde og utførelse, 

og typisk med skråkant på yttersjikt slik at det 

er klart for montering av dryppbeslag. 

Brystninger kan leveres både med og uten 

isolasjon, ut fra ønske og u-verdi-krav 

Les mer om veggelementer her… 

 

 

 

 

 

 

mailto:kjetil.gulbrandsoy@nobi.no
mailto:eilif.raadmannsoy@nobi.no
https://www.nobi.no/pristilbud-fra-nobi/
https://www.nobi.no/pristilbud-fra-nobi/
www.nobi.no
https://www.nobi.no/bygg/veggelementer-og-fasader/


 

  

NOBI Bygg – Prefabrikkerte betongelementer 

 

NOBI Proff – Belegningsstein 

www.nobi.no 

 

Ta kontakt med NOBI Bygg: 

Kjetil Gulbrandsøy 

Gruppeleder salg 

954 17 137 

kjetil.gulbrandsoy@nobi.no  

 

Eilif Rådmannsøy 

Salg / Prosjektutvikling 

407 69 924 

eilif.raadmannsoy@nobi.no  

 

La oss bygge kvalitet for generasjoner - 

sammen. 

Skjema for uforpliktende tilbud og forespørsler 

 

 

Trapper og repos fra NOBI:      
NOBI har lang erfaring med produksjon av elementtrapper til prosjekt.  

 

 

 

 

Kortreist og lokalprodusert:    
NOBI tilbyr belegningsstein til både proff og privat. Steinen er 

lokalprodusert  

fra vår fabrikk på Askøy, rett utenfor Bergen.  

 

 

Prefab trapper:   

Trappene leveres i ubehandlet, glatt, grå utførelse, klar for 

maling, fliser eller belegg. Som standard leveres rette trinn, 

men andre profiler kan også leveres på forespørsel. 

Mellom- og etasjerepos kan leveres med skyvekonsoll, med 

eller uten trinnlydsdemping. For å sikre en rask og effektiv 

montering av trapp og repos bør alle utsparinger for 

skyvekonsoll i trappesjakten planlegges og utføres under 

støpning av sjakten. 

 

 

 

Prefabrikkert buet trappeløp til Veidekke. Les mer her.  

 

 

 

 

Kortreist og 

www.nobi.no
mailto:kjetil.gulbrandsoy@nobi.no
mailto:eilif.raadmannsoy@nobi.no
https://www.nobi.no/pristilbud-fra-nobi/
https://www.nobi.no/pristilbud-fra-nobi/
https://www.nobi.no/wp/wp-content/uploads/2022/01/prefabrikkert-buet-trappelop-d13-veidekke-haukeland-holdeplass.pdf


 

  

Ta kontakt med NOBI Bygg: 

Kjetil Gulbrandsøy 

Gruppeleder salg 

954 17 137 

kjetil.gulbrandsoy@nobi.no  

 

Eilif Rådmannsøy 

Salg / Prosjektutvikling 

407 69 924 

eilif.raadmannsoy@nobi.no  

 

La oss bygge kvalitet for generasjoner - 

sammen. 

Skjema for uforpliktende tilbud og forespørsler 

 

 
www.nobi.no 

 

NOBI Bygg – Prefabrikkerte betongelementer 

 

NOBI Proff – Belegningsstein Søyler og bjelker fra NOBI:      
Prefabrikkerte søyler og bjelker gir effektive bæresystemer med kort monteringstid. 

 

 

 

 

Kortreist og lokalprodusert:    
NOBI tilbyr belegningsstein til både proff og privat. Steinen er lokalprodusert  

fra vår fabrikk på Askøy, rett utenfor Bergen.  

 

 

Søyler gjennomgående over flere etasjer gir en særlig kort monteringstid. 

 

 

 

 

Kortreist og 

Prefab søyler:   

NOBI konstruerer og produserer søyler i 

de fleste dimensjoner og tverrsnitt.  

Prosjektets egenart bestemmer 

utformingen, hvor vi er tilpasningsdyktig 

etter ønske fra kunde.   

Vi tilbyr med- og uten konsoll, både over 

én- og flere etasjer. I tillegg til å være et 

arkitektonisk element, innehar produktene 

en svært bærende funksjonalitet 

 Rektangulære søyler: 

Produseres i finèrform, og oppsiden i 

formen brettskures. 

 

 Runde søyler: 

Produseres i plastbelagt engangsforskaling, 

noe som gir søylen en fin overflate. 

 

 

Prefab bjelker:   

NOBI kan tilby slakkarmerte bjelker – både 

kontinuerlige lagt på søyletopp og enkle 

lagt på søyler med eller uten konsoll. 

Bjelkene produseres i finèrform, og 

oppsiden i form brettskures. Hovedtypene 

NOBI leverer er RB-, LB- og DLB, men 

andre typer kan leveres etter forespørsel. 

 RB-Bjelker:  

RB er rette bjelker med rektangulært 

tverrsnitt. Les mer på nettsiden vår her...  

 

 LB- og DLB-Bjelker: 

LB- og DLB brukes gjerne for å redusere 

den totale konstruksjonshøyden ved at 

dekkeelementer bæres av en langsgående 

oppleggshylle på bjelkene. Les mer her…  

mailto:kjetil.gulbrandsoy@nobi.no
mailto:eilif.raadmannsoy@nobi.no
https://www.nobi.no/pristilbud-fra-nobi/
https://www.nobi.no/pristilbud-fra-nobi/
www.nobi.no
https://www.nobi.no/bygg/bjelker/
https://www.nobi.no/bygg/bjelker/


 

 

  

www.nobi.no 

 

Ta kontakt med NOBI Bygg: 

Kjetil Gulbrandsøy 

Gruppeleder salg 

954 17 137 

kjetil.gulbrandsoy@nobi.no  

 

Eilif Rådmannsøy 

Salg / Prosjektutvikling 

407 69 924 

eilif.raadmannsoy@nobi.no  

 

La oss bygge kvalitet for generasjoner - 

sammen. 

Skjema for uforpliktende tilbud og forespørsler 

 

 

NOBI Bygg – Prefabrikkerte betongelementer 

 

NOBI Proff – Belegningsstein 

Moderne balkongutforming. 

 

 

 

 

Kortreist og 

Balkonger og svalganger fra NOBI:      
NOBI kan tilby balkongelementer i de fleste fasonger og utførelser, konstruert og tilpasset 

hvert enkelt prosjekt. 

 

 

 

 

 

Kortreist og lokalprodusert:    
NOBI tilbyr belegningsstein til både proff og privat. Steinen er lokalprodusert  

fra vår fabrikk på Askøy, rett utenfor Bergen.  

 

 

Prefabrikkerte balkonger i betong:   

NOBI kan levere balkonger i glatt utførelse 

med fall mot renne, fall i flere retninger, 

med innstøpt avløp og rør, eller med 

mønstret overflate.  

De konstruktive løsningene vil være ulik ut 

ifra hvilken av disse utførelsene som blir 

valgt. Balkongens størrelse og øvrig 

konstruktivt system i bygget er også med 

på å påvirke hvilken løsning som velges. 

Vanlig måter å bære balkonger på er 

opplagt på egne vegger. Det kan også 

være et eget bæresystem for balkongene, 

uavhengig av selve bygget. Bæresystemet 

kan være søyler, konsollsøyler, rammer 

eller egne vegger. 

 

 

NOBI har også vist seg svært tilpasningsdyktig til detaljer som 

ble valgt i forprosjektet, og har bidratt i prosessen med egne 

smarte og kostnadsbesparende løsninger. 

 

www.nobi.no 

Svalgangselementer:   

Svalgangselementer leveres som regel 

med ensidig fall med dryppnese, og kan 

leveres med glatt eller mønstret utførelse. 

De kan også leveres med fall mot renne, 

samt innstøpt avløp og rør. Opprettholder 

krav til rømningsvei og lave kostnader for 

vedlikehold.  

Dersom du bygger svalgang i trevirke, vil 

det medføre økte forsikringskostnader for 

kunde ettersom tak vil være ekstra 

brannfarlig. Ved å benytte svalganger 

betongelementer kan du derimot bygge 

raskt, enkelt og tryggere. Les mer her… 

 

 

www.nobi.no
mailto:kjetil.gulbrandsoy@nobi.no
mailto:eilif.raadmannsoy@nobi.no
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NOBI Bygg – Prefabrikkerte betongelementer 

 

NOBI Proff – Belegningsstein 

Ta kontakt med NOBI Bygg: 

www.nobi.no 

 

La oss bygge kvalitet for generasjoner - 

sammen. 

Skjema for uforpliktende tilbud og forespørsler 

 

 

Kjetil Gulbrandsøy 

Gruppeleder salg 

954 17 137 

kjetil.gulbrandsoy@nobi.no  

 

Eilif Rådmannsøy 

Salg / Prosjektutvikling 

407 69 924 

eilif.raadmannsoy@nobi.no  

 

Plattendekker:       
Plattendekker er et minimumsarmert forskalingsdekke som 

leveres i størrelse og utførelse tilpasset hvert enkelt prosjekt. 

 

 

 

 

 

 

Kortreist og 

lokalprodusert:    
NOBI tilbyr belegningsstein til både proff og privat. Steinen er 

lokalprodusert  

fra vår fabrikk på Askøy, rett utenfor Bergen.  

 

 

Plattendekker til kaianlegg- og broer: 

Tykkelsen på betongen er normalt fra 6 cm, hvor utstikkende 

armering og gitterdragere sikrer en god forankring i 

plasstøpt konstruksjon.  

For plattendekker leverer NOBI i hovedsak til kaianlegg og 

broprosjekter.  

 

 

www.nobi.no
https://www.nobi.no/pristilbud-fra-nobi/
https://www.nobi.no/pristilbud-fra-nobi/
mailto:kjetil.gulbrandsoy@nobi.no
mailto:eilif.raadmannsoy@nobi.no


 

  

NOBI Bygg – Prefabrikkerte betongelementer 

 

NOBI Proff – Belegningsstein 

Tribuneelementer til Brann Stadion 

 

 

 

 

Kortreist og 

Ta kontakt med NOBI Bygg: 

Kjetil Gulbrandsøy 

Gruppeleder salg 

954 17 137 

kjetil.gulbrandsoy@nobi.no  

 

Eilif Rådmannsøy 

Salg / Prosjektutvikling 

407 69 924 

eilif.raadmannsoy@nobi.no  

 

La oss bygge kvalitet for generasjoner - 

sammen. 

Skjema for uforpliktende tilbud og forespørsler 

 

 
www.nobi.no 

 

Annet:       
Våre prefabrikkerte betongelementer har høy fleksibilitet ift. dimensjonering og tilpasninger. Hos 

oss får du stedlig tilpasning – levert direkte fra fabrikk.  

 

 

 

 

 

 

Kortreist og lokalprodusert:    
NOBI tilbyr belegningsstein til både proff og privat. Steinen er lokalprodusert  

fra vår fabrikk på Askøy, rett utenfor Bergen.  

 

 

Kostnadseffektiv skreddersøm: 

NOBI kan også være behjelpelig med andre 

typer betongelement. Ved å kombinere beste 

praksis, dine unike spesifikasjoner og et av 

verdens mest formbare materialer – er det 

uendelige muligheter. 

Betong gir tilpasningsmuligheter for valg av 

form, overflater og profilering. Å benytte 

betongelementer gir høy kvalitet og kort 

byggetid, og vil derfor være et svært godt 

alternativ i mange tilfeller. 

Les mer om tilpasningsmuligheter for betongelement.  

Les mer om fordeler med prefab elementer fra NOBI. 

 

 

 

mailto:kjetil.gulbrandsoy@nobi.no
mailto:eilif.raadmannsoy@nobi.no
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NOBI Bygg – Prefabrikkerte betongelementer 

 

NOBI Proff – Belegningsstein 

 

Ta gjerne kontakt med oss for spørsmål eller prising av betongelementer til ditt prosjekt. 

Vi er behjelpelig nå – og for prosjekter i fremtiden.  

 

Med vennlig hilsen: 

 

 

Kjetil Gulbrandsøy 

Gruppeleder salg 

954 17 137 

kjetil.gulbrandsoy@nobi.no  

 

Eilif Rådmannsøy 

Salg / Prosjektutvikling 

407 69 924 

eilif.raadmannsoy@nobi.no  

 

Fra A-Å med NOBI som ett-stopp leverandør:       
Totalleverandør av betongelement. Komplette leveranser fra grunnarbeid til hage, park og gate.  

 

 

 

 

 

 

Kortreist og lokalprodusert:    
NOBI tilbyr belegningsstein til både proff og privat. Steinen er lokalprodusert  

fra vår fabrikk på Askøy, rett utenfor Bergen. 

 

 

Vann og avløp: 

Rør og rørdeler 

Slisserenner 

Inntaksløsninger 

Drensrenner 

Kummer 

Trekkekummer 

Utskillere 

Gatemiljøprodukter 

Kontakt vann & avløp 

 

Samferdsel: 

Kulvert 

Kabelkanaler 

Tunnelelement 

Plattformelement 

Støttemur L-element 

Vegrekkverk 

Mastefundament 

Treplantekummer 

Trekkekummer 

Fartsputer 

Ledelinjer 

Kontakt Samferdsel 

 

Bygg: 

Hulldekke 

Trapper og repos 

Søyler 

Bjelker 

Veggelementer 

Balkonger 

Svalganger 

Brystning 

Plattendekker 

Andre element 

Kontakt Bygg 

 

 

Byggevarer: 

Belegningsstein 

Støttemur 

Heller 

Industristein 

Drensrenner 

Treplantekummer 

Fotskraperist i 

prefabrikkert kum 

Ledelinjer 

Kontakt byggevarer 

 

NOBI ER ET LEDENDE BETONG- OG INDUSTRIKONSERN.  

Vi produserer og leverer tjenester innen følgende virksomhetsområder:  

VANN OG AVLØP BYGG SAMFERDSEL 
FERDIGBETONG & 

SANDTAK 
BYGGEVARER 

www.nobi.no 
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