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MARINA SOLUTIONS

TJENESTER

Marina Solutions representerer medarbeidere og nære

KONSULENTTJENESTER

samarbeidspartnere med mer enn 30 års erfaring. Dette har bidratt til et

› Prosjektering

meget høyt kompetansenivå i bransjen og god markedskunnskap.

› Værrapporter

Vi opplever at klimaet er under endring, med mer uforutsette værforhold

› Bølgeberegning

enn tidligere. Marina Solutions har tatt dette som en utfordring, og

› Bunnanalyser

tilpasset marinaanlegg og flytekaier i forhold til dette.

› Forankringsberegning
› Tegne inn marina på digitale kart

FREMST PÅ LØSNINGER
Vår visjon er: "Fremst på løsninger". Vårt mål er hele tiden å være
i forkant, og gi kunden den nødvendige tryggheten i forhold til
funksjonalitet, sikkerhet og lønnsomhet på kort og lang sikt.
I denne brosjyren viser vi deg noen av tjenestene vi kan tilby.
Ta gjerne kontakt for en hyggelig prat om dine fremtidige planer!

› Plan og bygg (søknadsprosess)
ENTREPRISER
› Slep av brygger
› Fendring av flytekaier
› Kjerneboring
› ROV-tjenester

VI TILBYR EN REKKE TJENESTER

MONTERING

Marina Solutions dekker dine behov helt i fra planleggingsfasen, enten

› Service/vedlikehold

det gjelder et marinaanlegg, større og tyngre flytekaier/ flytemoloer,

› Nye anlegg

ankerhåndtering eller service og vedlikehold av eksisterende anlegg.

› Eksisterende anlegg
› Forankring

Torgeir Iversen
daglig leder
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SIKKER BETJENING
AV ANLEGG OG BÅT
Nye brukergrupper og utvidet brukssesong skaper nye utfordringer
for båthavnene langs norskekysten. Småbåteiere, sjarkfiskere og
bevegelseshemmede har alle et ønske om å kunne benytte båthavnen
på en funksjonell og trygg måte.

PROSJEKTERING

KVALITET OG SIKKERHET

MONTERING OG SERVICE

Med høy kompetanse på

Det er viktig for oss at ditt opphold

Vi har egne montører som, foruten å

prosjektering, kan vi hjelpe deg med

i marinaen skal være så trygt som

montere nye anlegg, også kan utføre

å komme vekk fra “båten i bøya”.

mulig. Derfor har vi utviklet gode

service- og vedlikeholdsoppdrag på

Du får en moderne marina som er

og smarte løsninger som ivaretar

alle typer anlegg.

trygg å ferdes i for alle.

sikkerheten til brukerne.
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Funksjonell brygge
med lang levetid
og minimalt

Foto: Kråkholmen Småbåtlag

vedlikehold.

LENGDE (M)

6,0 7,0 8,0 10,0 12,0 15,0 18,0 20,0 22,0

BREDDE M/TREFENDER (M)		2,70 - 3,30 - 4,30
TOTALE HØYDER (M)

0,90 - 1,20 - 1,60 - 1,80

ETNEBRYGGA
SOLID ALTERNATIV

BETONG

Etnebrygga leveres til de fleste formål, fra hyttebrygga og mindre anlegg, til større
bølgedempere. Trefenderen på Etnebrygga har syrefast bolteinnfestning, der syrefaste
gjengehylser er bundet sammen med gjennomgående kamstål gjennom brygga.
Spesialtilpasninger på forespørsel.

SAMMENKOBLING

BRYGGER PÅ LAGER

HYTTEBRYGGA, 6 - 7 - 8 M

Betongbryggene kobles sammen

Produksjon i tempererte lokaler gir

Brygge med rette ender. Fendere av

med korte eller lange wirer. I skjøten

kontrollerbar, stabil kvalitet.

trevirke rundt hele brygga, trekkerør

legges det inn buffere som har høy

Industrialisert bryggeproduksjon

for montering av tilleggsutstyr og

styrke og elastisitet.

gjør oss leveringsdyktige på kort tid.

forankringsbrønn i hvert hjørne.

BØLGEDEMPER

FLEKSIBILITET

Bølgedemper med skjørt. Vi prosjekterer og dimensjonerer bølgedemperen ut fra

Bryggene kan tilpasses med ulike

lokalitet. Bølgedempere kan ha triple koblinger (6 stk).

vinkler i sammenkoblingene.

Ved ønske om T- eller L-koblinger, lages spesialbrygger for dette.

Vinkelendring, T-kobling, L-kobling,

Ekstrautstyr kan støpes inn etter ønske.

lengder fra 10 - 22 meter og bredde
fra 2,4 til 5 meter er mulig.
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Solid betongbrygge med
unik renneløsning; klar for
montering av strøm- og

Foto: Hovlia Marina

vannposter.

LENGDE (M)

12,50

15,00

17,5

BREDDE M/TREFENDER (M) 2,70

3,30

4,30

TOTAL HØYDE (M)

1,00

1,00

DYBDE PÅ RENNE, 130 MM

1,00

20,00

1,00

UNIKE MULIGHETER
MED RENNEBRYGGEN

BETONG

Rennebryggen sammenkobles med spennwire i hele bryggepirens lengde. Dette er et sterkt
sammenkoblingsprinsipp som ikke utsetter betongen for strekkrefter, bare trykkrefter.
Montering av vann- og strømposter direkte på rennelokket, gjør at de enkelt kan flyttes ved
behov. Kabler og rør er lett tilgjengelige ved å ta av rennelokkene.

UNIK RENNELØSNING - 130 MM DYBDE

UTRIGGER OG FORTØYNINGSBOM

Med vår unike renneløsning er det god plass for legging av strøm- og vannkabler.

Utriggere og fortøyningsbommer kan

Dette gir deg mulighet for fleksibel montering av strøm- og vannposter direkte

monteres til de kraftige trefenderne.

på rennen.

Les mer om utriggere, fortøynings-

Unik festemetode for trefendere, med gjennomgående bolt som er lett

bommer og annet utstyr fra side 18.

tilgjengelig inne i renneløsningen, for etterstramming, service og evt. utskifting.

BRUKSBETINGELSER

FORANKRING

Betongbrygger er beregnet for bølgehøyde Hs opp til 1,0 m.

Alle brygger over 15 m har doble

For lokaliteter med høyere bølger og utsatte forhold kreves spesiell prosjektering.

forankringsklyss / rør for montering

På lokaliteter hvor det kan fryse til, må det settes i verk tiltak for å bryte opp isen

av kjettingstrekk. Dette sikrer

rundt bryggene.

nødvendig fleksibilitet og styrke i en
totalforankring.
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Snøfri flytebrygge i betong
har et snøfritt dekke, uten
behov for energikrevende
oppvarming.

LENGDE (M)		15,0 20,0
BREDDE M/TREFENDER (M)		2,70 3,30		
TOTAL HØYDE (M)

1,00

BREDDE PÅ RISTEN/KANALEN: 1M

Foto: Hadsel Havn KF

n stor serviceka

SNØFRI
FLYTEBRYGGE

BETONG

Vi har utviklet en betongbrygge spesielt for havner hvor is- og snødannelse på bryggedekket kan være et problem. Snøfri bryggen har en langsgående kanal med rørgjennomføringer
under. Over kanalen er det en vedlikeholdsfri og solid GRP-rist. Når bryggene er i bruk, vil
snøen falle gjennom risten, ned i kanalen hvor sjøvannet sirkulerer og dermed smelte.
Man reduserer kostnader forbundet med varmekabler, strøing og snømåking.

VEDLIKEHOLDSFRI RIST - 1 METER BREDDE

SKLISIKKER RIST

Over den langsgående kanalen ligger en sklisikker og vedlikeholdsfri GRP-rist.

Ved snøfall og vannoverskyllinger

Ved snøfall og ved bruk, vil snøen falle gjennom og ned i kanalen. Kanalen

danner det seg ofte svært glatte

fungerer også som en stor servicekanal med plass til alt som trengs av kabler

overflater på bryggedekket,

og rør. Vi har løsninger for montering av lysmaster og strømstolper på bryggen.

tilsvarnede iskupler. Dette unngår
man med snøfri bryggen.

SERVICEKANAL OG LETT TILKOMST TIL FORANKRINGSBRØNNER

SOLID OG STABIL

Snøfri bryggen sin store kanal gir god plass til service og vedlikeholdsarbeid.

Flytebryggen, med helstøpt M-profil

I tillegg er det lett tilkomst til forankringsbrønnene. Forankringskjettinger

i armert betong, har ekstra stivhet i

kommer dypere i sjøen og man unngår krysning av strekk.

hele sin konstruksjon. Den er ekstra

Bryggen har også gode egenskaper for bølgedemping.

stabil da den er støpt med bunnplate
(som kjøl på en båt).

08
09

Flytemolo er vår største bølgedemper
som på mange lokasjoner kan erstatte en
tradisjonell steinmolo. Rom innvendig gir

Foto: Hjeltefjorden Båtlag

deg gode muligheter for oppbevaring.

LENGDE (M)

50,0

BREDDE M. TREFENDER (M)	  4,6	 
TOTAL HØYDE (M)	  3,5	 
EGENVEKT (TONN)

750,0

FLYTEMOLO MED
LAGERPLASS

BETONG

Med dagens strenge miljøkrav i strandsonen vil bygging av ordinær molo være krevende både
kostnads- og tidsmessig. Mange steder vil det i praksis ikke være mulig å bygge molo pga
dybde, bunnforhold eller andre moment. Store summer til forundersøkelser går tapt om det
viser seg at molo ikke kan bygges. Flytemolo fjerner disse utfordringene og åpner for plassering
av marina-anlegg der det før ikke var mulig.

SOLID FLYTEMOLO MED LANG LEVETID

BODER UNDER DEKK

En flytemolo er en tung og dyptgående konstruksjon med disponibel kjeller,

Med eget “naust” inne i moloen, er

og hvor tyngdepunktet i konstruksjonen ligger lavt. På denne måten har den

alt du trenger til fisketuren innen

flytende konstruksjonen store fordeler med lite bevegelser og gir god stabilitet.

rekkevidde.

FORTRINN MED FLYTEMOLOEN

GOD LAGERPLASS UNDER DEKK

En tradisjonell bølgedemper blir liten ved siden av en flytemolo. Ved behov for

200 m² som kan brukes til boder for

flere båtplasser kan flytemoloen utvides, uten hensyn til grunnforhold.

lagring av fiske- og båtutstyr, garde-

Utriggere kan plasseres direkte på flytemoloen. Bak en steinmolo må en først

robe, toalett, møterom osv. Leveres

gå til innkjøp av lettere brygger før en kan montere utriggere.

med trappenedgang og nødutgang.
Tilrettelagt for ventilasjon, alarm og
elektro.
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Flytende kaianlegg egner seg ypperlig
som avgangs-/ankomstterminaler for
hurtigbåter. Marina Solutions skreddersyr

Foto: Flytende kaianlegg i Lensvik

løsninger etter kundens ønske.

LENGDE OG BREDDE TILPASSES ETTER
KUNDENS BEHOV.

FLYTENDE
KAIANLEGG

BETONG

Langs kysten trafikkerer et økende antall hurtigbåter. Våre flytende kaianlegg designes for
å møte dagens- og morgendagens krav til sikker om bord- og ilandstigning. Stabile anlegg
med konstant høyde over vann eliminerer utfordringer med flo og fjære, og gjør tillegging
enklere for styrmann og matroser. Flytekaiene kan leveres med tilgjengelig ”kjeller”/rom
under dekk, eller med isoporfylling som flytemiddel.
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Stabile flytekaier med konstant høyde
over vann eliminerer utfordringer med flo
og fjære, og gjør det enklere å legge til.

Foto: Opshaugvik Marina

Flytekaiene leveres med rom under dekk.

LENGDE OG BREDDE TILPASSES ETTER
KUNDENS BEHOV.

FLYTENDE
KAIANLEGG

BETONG

Flytekaier i betong skreddersys etter kundenes behov med hensyn til størrelse, funksjoner
og ønsket fribord. En flytekai i armert betong har levetid på minimum 50 år og er tilnærmet
vedlikeholdsfri. Under dekk har man tilgjengelig stort rom som kan benyttes til lagerrom,
tekniske rom eller annet.

VASKEROM UNDER DEKK
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Lang brygge med rolige bevegelser,
god bæreevne og høyt fribord.
Sklisikkert sidefelt og vedlikeholdsfritt
midtfelt i komposittmateriale.

LENGDE (M)
BREDDE (M)
OPPDRIFT (LITER)
FRIBORD (CM)

6,0

12,0

2,0 - 2,5	  2,0 - 2,5
3000

6000

50

50

STÅLBRYGGE MED
SKLISIKKER OVERFLATE

STÅL

Brygga er en rammekonstruksjon i stål, oppbygd av en unik skinneprofil som kombinerer
funksjon og styrke i en enhet. Samtlige stålkomponenter er i varmgalvanisert utførelse med
sklisikker overflate. Med god lengde og -oppdrift, er dette en rolig og stabil brygge med
høyt fribord. Den gode oppdriften på bryggeelementet gjør at utriggerne flyter i samme
gode høyde som brygga uten behov for ekstra flyteelement.

LYS OG VANN

FLEKSIBELT SYSTEM

SAMMENKOBLING

Bryggens midtfelt i kompositt er 80

Vår spesialutviklede skinneprofil som

Ved sammenkobling av flere brygger

cm bredt og inndelt i seksjonsflak.

danner sidevanger på brygga, gir

benyttes spesielle koblinger som

Flakene kan enkelt løsnes for tilgang

en trinnløs og lydløs innfesting av

er gummidempet og lydløse ved

til strømkabler og vannslanger.

utrigger og fortøyningsbom.

bevegelser.

ÅPEN OVERFLATE

STABILE FLOTTØRER

KVALITET OG SIKKERHET

Stålbryggene kan også leveres med

Flottørene er laget i polyetylen

Sklisikker overflate gjør at du ferdes

en åpnere overflate. Like trygg og

med fylt kjerne av ekspandert

trygt i et anlegg levert av Marina

sklisikker, men snø slipper lettere

polyestyren. Alle bolteforbindelser

Solutions. Sommer som vinter.

gjennom.

har gjennomføringer med innstøpte

Behagelig også om du går barfot.

syrefaste stålhylser.
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Stødige utriggere gir
trygg tilkomst til båten.
Leveres kun med
sklisikkert ståldekke.

LENGDE (M)

6,0

8,0

10,0

12,0

12,0

BREDDE (M)

0,6	  0,6

0,6

0,6

1,1

EGENVEKT (KG)

231

277

396

600

1062

1 x 580 1 x 580

2 x 580

3 x 580

3 x 750

OPPDRIFT (LITER)

LYDLØSE TORSJONSHENGSLER

HEAVY DUTY UTRIGGER

Utrigger og fortøyningsbom har

Vår største utrigger er beregnet for

integrerte torsjonshengsler.

de største båtene i havna.

› Fjærende

Lengde 12 m,

› Torsjonsdempende

bredde 1,1 m,
oppdrift 3x750 l.

UTRIGGER MED
SKLISIKKERT STÅLDEKKE

STÅL

Utriggerne har den samme sklisikre overflaten som stålbrygga. Utriggerne leveres komplett
med fenderkasse som beskytter båten og har rom for fortøyninger. God oppdrift gjør at flere
personer trygt kan ferdes på en utrigger samtidig. Flottøren fungerer også som fender.
Legg merke til muligheten for integrert redningsstige under fenderkassen på utriggerne.
Fenderkasser med redningsleider er markert med rød farge.

UTRIGGER

FORLENGES ENKELT

KVALITET OG SIKKERHET

Utriggere kan i ettertid enkelt utvides fra 6 til 8 meter.

Redningsleider ligger i egen skinne

Fleksibelt system med god økonomi.

under rød fenderkasse. Trekkes
lett ut av en person i vannet.
Stigtrinnene er i sklisikker utførelse.
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Fortøyningsbommene har

LENGDE (M)

5,0

6,0

8,0

10,0

BREDDE (M)

0,3

0,3

0,3

0,3

som utriggere. Dette gir

EGENVEKT (KG)

152

168

203

340

tilkomst på begge sider.

OPPDRIFT (LITER)

god oppdrift og kan brukes

LYDLØSE TORSJONSHENGSLER
Utrigger og fortøyningsbom har
integrerte torsjonshengsler.
› Fjærende
› Torsjonsdempende

1 x 280 1 x 280

1 x 280 2 x 280

FORTØYNINGSBOM MED
SKLISIKKERT STÅLDEKKE

STÅL

Fortøyningsbommene har, som stålbryggen, sklisikkert ståldekke. Fortøyningsbommene er
30 cm brede. Flytepontongen er utformet for å beskytte båten. Lukkede hjørnefelt og god oppdrift gjør at en til to personer kan ferdes på en fortøyningsbom samtidig. Fortøyningsbommene
kan brukes som utriggere i trange havner.

FORTØYNINGSBOM, GANGBAR, 30 CM

FORLENGES ENKELT

GOD BÆREEVNE

Fortøyningsbommer kan i ettertid enkelt utvides fra 6 til 8 meter.

Våre fortøyningsbommer har god

Fleksibelt system med god økonomi.

bæreevne og kan brukes som
utriggere for å spare plass i havna.
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ENKEL FORTØYNINGSBOM,
SKLISIKKERT STÅLDEKKE
Enkle fortøyningsbommer for
havneanlegg med begrenset
plass. God oppdrift og
sklisikkert dekke.

STÅL

LENGDE (M)

6,0

BREDDE (M)

0,15

0,15		

EGENVEKT (KG)

130

150

OPPDRIFT (LITER)

8,0		

1 x 180 1 x 180		

ENKEL FORTØYNINGSBOM, 15 CM

Dette er fortøyningsbommen du velger dersom
havnebassenget er trangt. Du vil likevel ha sikkerheten med
det sklisikre dekket i hele bommens lengde. Flytepontongen er
tilpasset bommens bredde på 15 cm og har en utforming som
beskytter båten. Lukkede hjørnefelt og god oppdrift gjør at en
person kan gå på fortøyningsbommen.

BRED & LUKKET PLATTFORM
Sklisikkert ståldekke, god oppdrift
og utrigger og fortøyningsbom med
integrerte torsjonshengsler.

FORANKRING
Forankringen er selve grunnmuren i et marinaanlegg.
Det er derfor viktig at du tar
dette på alvor.
I TILLEGG TIL VISTE UTSTYR, LEVERER
VI OGSÅ:
Tau i 16, 28, 32, 44 og 60 mm.
Kjetting i 16, 19, 25 og 38 mm.
Moringssjakkel i 30, 60 og 90 tonn.
BARDUNBOLT

RYKKDEMPER

Dimensjonert for belastning inntil

Kan fåes som enkel, dobbel og

45 tonn.

trippel.

PÅLEFØRING

PÅLEFØRING FOR FLYTEKAI

LANDSTAG

For forankring av stålbrygger ved

Kraftige påleføringer for de største

Leveres i lengder på 4, 5, 6 og 8

rett kaikant eller lignende.

flytekaiene.

meter.

PLOGLODD

SANDANKER

KLIPPANKER

1800 og 2500 kg.

God festeevne i sand- og mudder-

Brukes på ulike bunnforhold.

bunn. Leveres i fire størrelser:

Leveres i størrelser opp til 3500 kg.

75, 300, 700 og 2000 kg.

22
23

Landganger utformet

STANDARD LANDGANGER
Lengde

Bredde

Egenvekt

Rekkv., ant./høyde

Belastning

og dimensjonert for

4 meter

1m

89 kg

1 side / 1m

200 kg/m²

5 meter

1m

125 kg

2 sider / 1m

200 kg/m²

sikker ferdsel til- og

6 meter

1m

145 kg

2 sider / 1m

200 kg/m²

8 meter

1m

190 kg

2 sider / 1m

200 kg/m²

10 meter

1m

293 kg

2 sider / 1m

200 kg/m²

12 meter

1m

348 kg

2 sider / 1m

200 kg/m²

fra flytebrygga

FLAPS

REPOS

STORMSIKRING

Flaps på enden av landgangen mot

Brukes der det er store tidevanns-

Hindrer landgangen i å falle i sjøen

brygga, gir bedre tilgang for bl.a.

forskjeller. Løsningen med repos gir

ved dårlig vær. Produsert i syrefast

rullestolbrukere.

en slakkere helning og dermed en

stål.

Dette er tilleggsutstyr.

tryggere tilkomst til brygga. Spesielt

Dette er tilleggsutstyr.

utviklet for funksjonshemmede.

LANDGANGER
Våre landganger er produsert i sjøvannsbestandig aluminium med sklisikker overflate.
Solid rekkverk med knelist og høy fotlist. Dette sikrer ferdsel også for barn og rullestolbrukere.
Gangfelt i sklisikker utførelse med høy friksjonsfaktor og god drenering av vann. Galvanisert
skinneføring for montasje på flytebrygga gir lav friksjon mellom landgangshjul og flytebrygge
og holder landgangen i posisjon. Flaps for problemfri transport av utstyr fra land til brygge.

LANDGANGER FOR HAVBRUK OG FISKERI

KAN KJØRES PÅ MED ATV

Utført i sjøvannsbestandig aluminium og leveres med flaps på land- og bryggeside.

Denne landgangen tåler en belastning på 300 kg pr m². Derfor kan du

Lengde

Bredde

Egenvekt

Rekkv. ant./høyde

Belastning

fint bruke ATV for å frakte utstyr til

12 meter

1,40 m

547 kg

2 sider / 1m

300 kg/m²

og fra brygga.

12 meter

1,80 m

608 kg

2 sider / 1m

300 kg/m²

SPESIALLANDGANGER
Vi kan prosjektere og bygge landganger etter behov.
Våre spesiallandganger kan også dimensjoneres for lette kjøretøy.
Bildet viser en landgang som er 22 m og levert til Munkholmen.
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STRØMSØYLER
TALLYKEY STRØMSØYLER - enkel, tidløs og brukervennlig
forsyningsløsning til strøm og vann for marinaer og havner.
Søylene gir stemningsfull belysning der det legges vekt på
stilrent design og behagelig lys.
Tallykey søylene produseres utelukkende av kvalitetsmaterialer
med mange års holdbarhet. Selve søylen er laget i sjøvannsbestandig aluminium, mens bolter, akslinger og skruer er i
syrefast stål. Kontaktene leveres med IP-klasse 67.

AVREGNING AV STRØMFORBRUK

Kan leveres med vannkran og slangeholder.

Den enkleste måten er strømmålere

Tallykey tilbyr ulike løsninger til avregning av strømforbruk.

til manuell avlesning. Vi kan også
tilby system for fjernavlesning.

NÅR MØRKET FALLER PÅ

STRØM, VANN OG LYS I ETT

God belysning på brygga er en klar sikkerhetsfaktor. Våre strømsøyler gir god

Vi er opptatt av forbedringer i alle

belysning i tillegg til sikker strømforsyning til båten.

ledd. Med våre strømsøyler er du
sikret stabil forsyning i marinaen.

SIKKERHET
Vi i Marina Solutions ønsker at du skal føle deg trygg når du
ferdes i din marina. Derfor utvikler vi produkter som sikrer deg
og båten din mot uhell som lett kan oppstå i maritime miljø.
Sklisikkert dekke på stålutsyret, sklisikre rister til å montere på
glatt tredekke. Forskjellige typer redningsstiger og SOS-poster.
Mye av dette utstyret kan også monteres på marinaer som ikke
er levert av oss.
Anbefalt avstand i henhold til Redningsselskapet er maks
15 meter mellom redningsleidere.

REDNINGSLEIDER PÅ BRYGGE
Solid, fastmontert redningsleider
med sklisikre stigtrinn. Utført i
pulverlakkert varmgalvanisert stål.

SOS-POST

SOS-POST

REDNINGSLEIDER KANT-I-KANT

SOS-post med livbøye og plass for

En variant av SOS-post med livbøye

En variant av redningsleideren over,

brannslukningsapparat i søyle.

og skap for brannslukningsapparat.

men denne går bak fenderlisten.

Gult markeringslys på toppen.

Utført i syrefast stål og pulverlakkert.

REDNINGSLEIDER I UTRIGGER

REDNINGSSTIGE FOR FAST KAI

Redningsleideren i skinnen under fenderkassen trekkes lett ut, og stopper med

Med forlengingsstykke kan vår

en vinkel på 70° for enkel og trygg ilandstigning. Leideren er i aluminium med

redningsleider for flytebrygge også

sklisikre trinn, og kan enkelt monteres på eksisterende TriaMarina anlegg.

monteres på fast kai.
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TILLEGGSUTSTYR
FORTØYNING

KAIPULLERT

Vi leverer ulike varianter av

Vedlikeholdsfri havnepullert til større

fortøyningspullerter og -bøyler for

flytekaier eller havner. Kjerne av stål

brygger, utriggere og bommer.

som er støpt inne med NORSelast®.

SOLID VANNTROMMEL

STREKKAVLASTER

LYSMAST

Slangetrommelen er i rustfritt stål.

Med våre strekkavlastere får du en

Leveres i 3 meters lengde og

Stativet er varmgalvanisert og

trygg fortøyning for båten din.

utstyres med Ledlys.

pulverlakkert stål.

KAJAKKPLATTFORM

VANNSCOOTERDOKK

Vi leverer kajakkplattform som forenkler på- og avstigning fra brygge. Kan brukes

Vi tilbyr flytedokk for vannscooter;

både mot stål og betongbrygger. Justerbar og fleksibel innfestning.

et praktisk og sikkert sted for
oppbevaring av vannscooteren din.

FENDERE
Vi leverer støtabsorberende baug- og sidefendere som sikrer god beskyttelse av båten din.
Vedlikeholdsfri og monteringsvennlig.

BAUGFENDER

DEKKFENDRING
Brukes på betongbrygger der større
båter skal legge til.
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REFERANSER
MUNKHOLMEN

ESTETIKK OG SIKKERHET

I sommersesongen er øya et populært utfartssted, med muligheter for bading og

Flytekaia ved Munkholmen er

soling. Det går båt fra Ravnkloa i Trondheim ut til Munkholmen. Stor tilstrømming

spesielt tilrettelagt for funksjons-

stiller krav både til komfort og funksjonalitet.

hemmede.

EKSPRESSBÅTBRYGGE PÅ STJERNØYA I ALTA

LANDGANG FOR ATV

Alta Havn KF fikk levert ny Ekspressbåtbrygge i 2013. Brygga er 4 meter bred og

Landgangen er 12 m lang og 0,8 m

20 meter lang med gode fendring for store båter. Brygga har én meter flytehøyde

bred, utført i sjøvannsbestandig

og er utstyrt med landgang som er dimensjonert for lette transportmiddel.

aluminium.

FORNEBU

HØYT FRIBORD

Hurtigbåtkaia i Fornebu, Bærum kommune ble levert i 2014.

Solide rekkverk og redningsleidere

Denne er forankret på peler.

er detaljer som sikrer trygg ferdsel
på kaia.

FLYTEMOLO TIL CAP CLARA I MOLDE

TRAPPEHUS I BETONG

To flytemolo element er levert til Cap Clara i Molde. De er koblet sammen til en

Båtforeningen har innredet kjelleren

total lengde på 100 meter. På flytemoloen er det montert utriggere på hhv

i moloen med boder til båtforeningen

10 og 12 meters lengde.

sine medlemmer.

ÅLESUND, BROSUNDET

VINKELENDRING

I det trange Brosundet laget vi et anlegg, skreddersydd etter strandlinjen.

Med vår bryggeløsning ble

Her er ingen vinkler rette, den idylliske havna får virkelig vist seg frem fra sin beste

det optimal utnytting av

side. Og ikke minst; det blir plass til flere båter.

havnebassenget i Brosundet.

RØNVIKA HAVN OG MARINA I BODØ

FLYTEMOLO FOR DE STØRSTE

250 meter sammensatt av 5 flytemoloer, med 123 boder innvendig.

Ytterst er vanlige utriggere erstattet

470 meter med betongbrygger, type rennebrygge, 168 meter med stålbrygger.

med betongbrygger. Her kan det

Totalt er det plass til 300 båter i anlegget.

ligge båter på opp til 60 fot.
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GRILSTAD MARINA

SIKKERHET

Ett av våre større anlegg der vi skal bygge ut ca 650 båtplasser.

Sikkerheten er satt i høysetet ved

Bilde viser anlegget etter at byggetrinn 2 er fullført med ca 220 plasser.

Grilstad Marina, med bl a fenderkasser med redningsleider.

STEINSHAMN SMÅBÅTLAG PÅ HARØYA

SIKKERHET

Her har småbåtlaget foretatt en stor utbygging på land, med tilrettelegging for

Her er også sikkerheten ivaretatt

bygging av naust som også gir god skjerming for bryggeanlegget. Vi har levert hele

med sklisikre overflater og fender-

216 med stålbrygge, med plass til ca 70 båter.

kasser med redningsleidere.

URKE

SIKKERHET

Betongbrygge som blir benyttet ved ilandstigning av passasjerer fra Hurtigruten.

Bryggen er utrustet for å ivareta

Utriggere på landsiden gir god småbåthavn for båtene på Urke.

sikkerheten til de som går i land.

FLERE REFERANSER PÅ
WWW.MARINAS.NO

NYHAVN I SANDVIKEN, BERGEN

SIKKERHET

Vi har levert en 50 meter lang bølgedemper samt en betongbrygge på 55 meter

Med tanke på sikkerheten for båteier,

med totalt 36 båtplasser. Betongbryggen er av typen Rennebrygge som gjør

er alle utriggerene levert med

utlegging, vedlikehold av infrastruktur for marinaen raskt og kostnadseffektivt.

sklisikkert ståldekke.

STRANDHAGEN I ÅSENFJORD, LEVANGER

STORMSIKRING

Bryggen er levert med gangbare bommer og utriggere på 6 meters lengde, til

Kraftige stolper skal hindre land-

25 båtplasser. Alle disse utriggerene kan enkelt utvides til 8 meter om behovet

gangen å arbeide seg av bryggen

skulle dukke opp. Dette gir god økonomi og fleksibilitet for båteier.

under krevende vindforhold.

VEDLIKEHOLD
Få vedlikeholdspunkt på marinaanlegget er et viktig moment å ta hensyn
til når en velger leverandør. Dette gir lave vedlikeholdskostnader.
Noen av fordelene du vil finne på brygger fra Marina Solutions:
› Helsveiste konstruksjoner, uten skrudde sammenføyninger som må etterteites.
› Alt stål leveres med spesiell stålkvalitet, tilpasset bruk i sjø med høyt korrosjonsnivå.
› Vedlikeholdsfritt dekke.
› God oppdrift som gir god flytehøyde.
› Solide forankringsmetoder sikrer at brygger og flytekaier ligger stabilt.
› Vedlikeholdsfrie koblingssystemer med høy fleksibilitet og styrke.
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“Marina Ocean”,

DEKKSKRAN:

LØFT 50 TONN/METER, LØFTER 1 TONN PÅ 20,7 METER ARM.

kranbåt med stor

ANKERVINSJ:

15 TONN

NOKKER:

2 STK. NOKKER OMBORD, HHV. 5 OG 3 TONN.

kapasitet.

KARTSYSTEM:

OLEX KARTSYSTEM FOR NØYAKTIGE BUNNUNDERSØKELSER

DEKKSLAST:

INNTIL 40 TONN

BRANNKANON:

1500 LITER/MIN.

L: 15m, B: 8 m.

MARINA OCEAN
Marina Solution er oppdatert på moderne utstyr, spesielt tilpasset de ulike oppdragene vi
håndeterer. Et av de siste tilskuddene er spesialbåten ”Marina Ocean”, som kan benyttes
til alt fra forankring, servicearbeid, vedlikehold, sjøentreprise og ROV-inspeksjon på
forankringsstrekk og moringer.

“MARINA OCEAN” OPERERER LANGS HELE KYSTEN

SOLID BÅT - SOLIDE BRYGGER

Vi legger ut brygger og havneanlegg langs hele Norskekysten. “Marina Ocean” er

“Marina Ocean” ved kai etter endt

spesialbygget og utstyrt for rasjonell håndtering av slike oppdrag, samt sikrer

oppdrag.

trygge arbeidsforhold for våre operatører.
“Marina Ocean” er også tilgjengelig for andre oppdrag.
Ta gjerne kontakt med oss på tlf 70 30 08 90.

“MARINAS” OG “MARÅ”

ROMSLIG ARBEIDSDEKK

I tillegg til “Marina Ocean” har vi to arbeidsbåter som brukes til mindre oppdrag.

“Marina Ocean” har stor krankapasitet og håndterer de fleste
forankringsjobber i havna.
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MARINA SOLUTIONS AS
RYSTENE 24
6037 EIDSNES
T: (47) 70 30 08 90
www.marinas.no

www.tegneren.no

