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SOLID BÆREEVNE OG 
SKLISIKKERT GANGFELTTRYGG FERDSEL OPP OG NED FRA KAI

Marina Solutions lagerfører landganger i Ålesund og 
i Bergen. 

Landgangene har gode, funksjonelle kvaliteter og er 
produsert i sjøvannsbestandig aluminium. Overflaten 
og gangfeltet er sklisikkert og gir god drenering av 
vann. 

Rekkverket har høy fotlist. Standard landgang i 
de korteste lengdene har knelist, mens 10 og 12 
meters standard landgang leveres forsterket med 
Z-rekkverk, i samme rørutførelse som de kortere 
modellene. Høy fotlist og trygt rekkverk sikrer ferdsel 
for brukere i alle aldre, i tillegg til rullestolbrukere. 

Landgangen leveres med varmgalvanisert 
skinneføring for montasje på flytebrygge. Denne 
holder landgangen i posisjon på bryggen. 

Landgangssikring er tilleggsutstyr. Dette er stolper 
som monteres på hver sin side for å hindre at 
landgangen faller i sjøen. 

Heavy Duty landganger er modeller for havbruk, 
fiskeri og industri. De har forsterket sveiset 
fagverkskonstruksjon/ Z-rekkverk i firkant-utførelse. 

Vi tilbyr også større landganger for flytekaier og 
flytemolo etter forespørsel. Kontakt oss for mer 
informasjon.



Lengde
STANDARD

Bredde Vekt Belastning Rekkverk
antall/høyde

4 meter 1,0 m 89 kg 200 kg/m2 1 side/ 1m

5 meter 1,0 m 122 kg 200 kg/m2 2 sider/ 1m

6 meter 1,0 m 142 kg 200 kg/m2 2 sider/ 1m

8 meter 1,0 m 189 kg 200 kg/m2 2 sider/ 1m

10 meter 1,0 m 300 kg 200 kg/m2 2 sider/ 1m
z-rekkverk 

12 meter 1,0 m 370 kg 200 kg/m2 2 sider/ 1m
z-rekkverk

STANDARD MODELL

Bildet til venstre viser standard 6m landgang med rekkverk på begge sider. 
Bildet til høyre viser 10 meters standard landgang med z-rekkverk i rørutførelse. 



STANDARD MODELL
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LAV VEKT 
SOLID BÆREEVNE
SKLISIKKERT GANGFELT
REKKVERK MED HØY FOTLIST

SJØVANNSBESTANDIG ALUMINIUM
TILPASSET RULLESTOLBRUKERE

VEDLIKEHOLDSVENNLIG
STILREN DESIGN

Bildet viser Heavy 
Duty landganger med 
12 meters lengde 
og 1,60 meters 
innvendig bredde. 
Landgangen er sveiset 
til en sterk og god 
fagverkskonstruksjon og 
har langsgående fotlist 
for universell utforming.

Lengde
HEAVY DUTY

Bredde
innvendig

Vekt Belastning Rekkverk
antall/høyde

12 meter 1,25 800 kg 300 kg/m2 2 sider/ 1m
Z-rekkverk

12 meter 1,60 900 kg 300 kg/m2 2 sider/ 1m
Z-rekkverk

HEAVY DUTY MODELL



TILBEHØR

Lengde
Mellomland-

gang

Bredde
 

Vekt 
inkl flaps

i begge ender

Belastning Rekkverk
antall/høyde

2,5 meter 1,0 m 50 kg 200 kg/m2 nei

Vi tilbyr ulike løsninger for mellomlandgang. 
Standard mellomlandgang er 2,5m lang og 1,0 m 
bred. Den har flaps i begge ender. Fundament i 
forlengelsen av kort landgang er også en mulighet 
(se høyre bilde). 

Bildet nederst til høyre viser landgangssikring 
på hver side av landgangen. Dette er for å 
hindre at landgangen faller i sjøen ved uvær. Til 
venstre vises flaps som er en god løsning for 
rullestolbrukere. Det er tilbehør.

Ulike portløsninger tilbys, kontakt oss for mer 
informasjon.



LANDGANGER
FOR FLYTEKAI OG FLYTEMOLO 
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Marina Solutions leverer også større flytekaier og 
flytemoloanlegg, med tilhørende spesiallandganger.

Vi har levert og installert i størrelser fra 15 meter 
- 22 meter, i ulike bredder. Disse landgangene 
produseres i stål og prosjekteres i henhold 

til spesifikasjon og ønsker.  Ved behov kan 
spesiallandgangene også dimensjoneres for 
kjøretøy.

Kontakt oss for ditt prosjekt.

Bildet viser en 22 meter 
landgang levert til Munkholmen 
i Trondheim. Stor forskjell på 
flo og fjære, samt ivaretaking 
av stigningsforhold med tanke 
på universell utforming var 
hovedårsak for valg av lang 
rampe.



SPESIALLANDGANGER

Ved Lensvik hurtigbåtkai i Sør-
Trøndelag leverte vi en 21m 
x 2,7m landgang i stål med 
profilrister og beskyttet med 
fasadepaneler. 

I Harstad sentrum i Troms har vi installert 
landgang tilhørende flytemoloanlegget. Dette 
er fagverk i metallisert og lakkert stål med 

platekledning. Landgangen er 15,1 meter lang x 
2,2 meter meter bred.
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