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MARINA SOLUTIONS
Marina Solutions representerer medarbeidere og nære samarbeidspart-

nere med mer enn 30 års erfaring. Dette har bidratt til et meget høyt 

kompetansenivå i bransjen og god markedskunnskap. Vi opplever at 

klimaet er under endring, med mer uforutsette værforhold enn tidligere.  

Marina Solutions har tatt dette som en utfordring, og tilpasset marina-

anlegg og flytekaier i forhold til dette. 

Fremst på løsninger 

Vår visjon er: "Fremst på løsninger".  Vårt mål er hele tiden å være i for-

kant, 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!

Vi tilBYr en reKKe tJenester 

Marina Solutions  dekker dine behov helt i fra planleggingsfasen, enten 

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

ankerhåndtering eller service og vedlikehold av eksisterende anlegg. 
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prOsJeKtering

Med høg kompetanse på prosjekte-

ring, kan vi hjelpe deg med å komme 

vekk fra “båten i bøya”. Du får en 

moderne marina som er trygg å 

ferdes i for alle. 

KValitet Og siKKerhet

Det er viktig for oss at ditt opphold 

i marinaen skal være så trygt som 

mulig. Derfor har vi utviklet gode 

og smarte løsninger som ivaretar 

sikkerheten til brukerne.

mOntering Og serVice

Vi har egne montører som, foruten å 

montere nye anlegg, også kan utføre 

service- og vedlikeholdsoppdrag på 

alle typer anlegg.

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.
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lengDe (m) 12,50 15,00 17,5  20,00

BreDDe m/treFenDer (m) 2,70  2,70 2,70 2,70

tOtal høYDe (m) 1,00  1,00 1,00 1,00

DYBDe på renne, 90 mm

Solid betongbrygge med 

unik renneløsning; klar for 

montering av strøm- og 

vannposter.



UNIKE MUlIghETER 
MED RENNEBRyggENBetong

FOranKring

alle brygger over 15 m har doble 

forankringsklyss / rør for monte-

ring av kjettingstrekk. Dette sikrer 

nødvendig fleksibilitet og styrke i en 

totalforankring. 

Sammenkobles med spennwire i hele bryggepirens lengde. dette er et sterkt sammen- 

koblingsprinsipp 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.
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UniK renneløsning - 90 mm DYBDe

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

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

på rennen. 

Unik festemetode for trefendere, med  gjennomgående bolt som er lett tilgjenge-

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

meD Utriggere Fra triamarina

Utriggere og fortøyningsbommer kan 

monteres til de kraftige trefenderne.

les mer om utriggere, fortøynings-

bommer og annet utstyr på side 

12-16.

BrUKsBetingelser

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

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

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

rundt bryggene.



Funksjonell brygge 

med lang levetid 

og minimalt 

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



 

BrYgger på lager

Produksjon i tempererte lokaler gir 

kontrollerbar, stabil kvalitet. 
Industrialisert bryggeproduksjon 

gjør oss leveringsdyktige på kort tid.

sammenKOBling

Betongbryggene kobles sammen 

med korte eller lange wirer. I skjøten 

legges det inn buffere som har høy 

styrke og elastisitet.

BølgeDemper

Bølgedemper med skjørt. Vi prosjekterer og dimensjonerer bølgedemperen ut fra 

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

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

Ekstrautstyr kan støpes inn etter ønske.

ETNEBRygga
SOlID alTERNaTIV Betong

FleKsiBilitet

Bryggene kan tilpasses med ulike 

vinkler i sammenkoblingene.  

Vinkelendring, T-kobling, l-kobling, 

lengder fra 10 - 22 meter og bredde 

fra 2,4 til 5 meter er mulig.

Trefenderen på etnebrygga har syrefast bolteinnfestning, der syrefaste gjengehylser er 

bundet sammen med gjennomgående kamstål gjennom brygga. etnebrygga leveres til de 

fleste formål, fra hyttebrygga og mindre anlegg, til større bølgedempere. Spesialtilpasnin-

ger på forespørsel.
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hYtteBrYgga, 6 - 7 - 8 m

Brygge med rette ender. Fendere av 

trevirke rundt hele brygga, trekkerør 

for montering av tilleggsutstyr og 

forankringsbrønn i hvert hjørne.



lengDe (m) 50,0 

BreDDe m. treFenDer (m)  4,6  

tOtal høYDe (m)  3,5  

egenVeKt (tOnn) 750,0 

Flytemolo er vår største bølgedemper 

som på mange lokasjoner kan erstatte en 

tradisjonell steinmolo. Rom innvendig gir 

deg gode muligheter for oppbevaring.



BODer UnDer DeKK

Med eget “naust” inne i moloen, er 

alt du trenger til fisketuren innen 

rekkevidde.

FOrtrinn meD FlYtemOlOen

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

flere båtplasser kan flytemoloen utvides, uten hensyn til grunnforhold.

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

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

Flytemoloen er utstyrt med en renne for legging av strøm- og vannkabler.

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. 

FlYtemOlO meD Utriggere

Flytemoloen ligger stødig i sjøen og egner seg ypperlig som tilflott for de største 

båtene i havna. 

Utriggere eller betongbrygger kan monteres direkte til flytemoloen.
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gOD lagerplass UnDer DeKK

200 m² som kan brukes til boder for 

lagring av fiske- og båtutstyr, garde-

robe, toalett, møterom osv. leveres 

med trappenedgang og nødutgang. 

Tilrettelagt for ventilasjonsanlegg.



Lang brygge med rolige bevegelser,  

god bæreevne og høyt fribord.  

Sklisikkert sidefelt og vedlikeholdsfritt 

midtfelt i komposittmateriale. 

lengDe (m) 6,0 12,0 

BreDDe (m)  2,0 - 2,5  2,0 - 2,5

OppDriFt (liter) 3000  6000

FriBOrD (cm) 50 50



FleKsiBelt sYstem

Vår spesialutviklede skinneprofil som 

danner sidevanger på brygga, gir en 

trinnløs og lydløs innfesting av utrig-

ger og fortøyningsbom.

lYs Og Vann

Bryggens midtfelt i kompositt er 80 

cm bredt og inndelt i seksjonsflak. 

Flakene kan enkelt løsnes for tilgang 

til strømkabler og vannslanger.

sammenKOBling

Ved sammenkobling av flere brygger 

benyttes spesielle koblinger som 

er gummidempet og lydløse ved 

bevegelser.

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 utriggerneflyter i samme 

gode høyde som brygga uten behov for ekstra flyteelement.

staBile FlOttører

Flottørene er laget i polyetylen med 

fylt kjerne av ekspandert poly-

estyren. alle bolteforbindelser har 

gjennomføringer med innstøpte 

syrefaste stålhylser.

åpen OVerFlate

Stålbryggene kan også leveres med 

en åpnere overflate. like trygg og 

sklisikker, men snø slipper lettere 

gjennom.

STålBRyggE MED  
SKlISIKKER OVERFlaTE Stål

KValitet Og siKKerhet

Sklisikker overflate gjør at du ferdes 

trygt i et anlegg levert av Marina 

Solutions. Sommer som vinter.

Behagelig også om du går barfot. 
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Stødige utriggere gir 

trygg tilkomst til båten. 

Leveres kun med 

sklisikkert ståldekke.

lYDløse tOrsJOnshengsler 

Utrigger og fortøyningsbom har 

integrerte torsjonshengsler.

› Fjærende

› Torsjonsdempende

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

OppDriFt (liter) 1 x 580  1 x 580 2 x 580 3 x 580 3 x 750

heaVY DUtY Utrigger 

Vår største utrigger er beregnet for 

de største båtene i havna.

lengde 12 m, 

bredde 1,1 m, 

oppdrift 3x750 l.



KValitet Og siKKerhet

Redningsleider ligger i egen skinne 

under rød fenderkasse. Trekkes lett 

ut av en person i vannet. Stigtrin-

nene er i sklisikker utførelse.

FOrlenges enKelt

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

Fleksibelt system med god økonomi.

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.
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UTRIggER

UTRIggER MED 
SKlISIKKERT STålDEKKE Stål



lYDløse tOrsJOnshengsler 

Utrigger og fortøyningsbom har 

integrerte torsjonshengsler.

› Fjærende

› Torsjonsdempende

lengDe (m) 5,0  6,0 8,0 10,0 

BreDDe (m)  0,3  0,3  0,3 0,3 

egenVeKt (Kg) 135 149 177 272  

OppDriFt (liter) 1 x 280 1 x 280 1 x 280 2 x 280 

Fortøyningsbommene har 

god oppdrift og kan brukes 

som utriggere. Dette gir 

tilkomst på begge sider.



gOD BæreeVne

Våre fortøyningsbommer har god 

bæreevne og kan brukes som utrig-

gere for å spare plass i havna.

FOrlenges enKelt

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

Fleksibelt system med god økonomi.

Fortøyningsbommene har, som stålbrygga, sklisikkert ståldekke. Fortøyningsbommene er 

30 cm brede. Flytepontongen er utformet for å beskytte båten. lukkede hjørnefelt og god opp-

drift gjør at en til to personer kan ferdes på en fortøyningsbom samtidig. 
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FORTøyNINgSBOM MED
SKlISIKKERT STålDEKKE Stål

FORTøyNINgSbOM, gANgbAR, 30 cM



dette er fortøyningsbommen du velger dersom havnebas-

senget 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 beskyt-

ter båten. lukkede hjørnefelt og god oppdrift gjør at en person 

kan gå på fortøyningsbommen. 

ENKEl FORTøyNINgSBOM,
SKlISIKKERT STålDEKKE Stål

ENKEL FORTøyNINgSbOM, 15 cM

lYDløse tOrsJOnshengsler 

Utrigger og fortøyningsbom har 

integrerte torsjonshengsler.

› Fjærende

› Torsjonsdempende

lengDe (m) 6,0 8,0  

BreDDe (m)  0,15  0,15  

egenVeKt (Kg) 125 136   

OppDriFt (liter) 1 x 180 1 x 180  

Enkle fortøyningsbommer 

for havneanlegg med beg-

renset plass.  god oppdrift 

og sklisikkert dekke.



forankring
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påleFøring

For forankring av stålbrygger ved 

rett kaikant eller lignende.

påleFøring FOr FlYteKai

Kraftige påleføringer for de største 

flytekaiene.

BarDUnBOlt

Dimensjonert for belastning inntil 

45 tonn.

Forankringen er selve grunn-

muren 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.
rYKKDemper

Kan fåes som enkel, dobbel og 

trippel.

lanDstag

leveres i lengder på 4, 5, 6 og 8 

meter.

plOglODD

1800 og 2500 kg.

sanDanKer

god festeevne i sand- og mudder-

bunn. leveres i fire størrelser: 

75, 300, 700 og 1800 kg.

KlippanKer

Brukes på ulike bunnforhold.

leveres i størrelser opp til 3500 kg.



Landganger utformet 

og dimensjonert for 

sikker ferdsel til- og 

fra flytebrygga

stanDarD lanDganger

lengde Bredde Egenvekt Rekkv., ant./høyde Belastning

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

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

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

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

10 meter  1 m 300 kg 2 sider / 1m 200 kg/m²

12 meter  1 m 370 kg 2 sider / 1m 200 kg/m²

Flaps 

Flaps på enden av landgangen mot 

brygga, gir bedre tilgang for bl.a. 

rullestolbrukere. 

Dette er tilleggsutstyr.

stOrmsiKring

hindrer landgangen i å falle i sjøen 

ved dårlig vær. Produsert i syrefast 

stål.

Dette er tilleggsutstyr.

repOs 

Brukes der det er store tidevanns-

forskjeller. løsningen med repos gir 

en slakkere helning og dermed en 

tryggere tilkomst til brygga. Spesielt 

utviklet for funksjonshemmede.



Kan KJøres på meD atV

Denne landgangen tåler en belast-

ning på 300 kg pr m². Derfor kan du 

fint bruke aTV for å frakte utstyr til  

og fra brygga.

landganger
Triamarina landgang er utført 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

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

lengde Bredde Egenvekt Rekkv., ant./høyde Belastning

12 meter  1,80 m  900 kg  2 sider / 1m  300 kg/m²

12 meter  1,25 m  800 kg  2 sider / 1m  300 kg/m²
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stanDarD lanDganger

lengde Bredde Egenvekt Rekkv., ant./høyde Belastning

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

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

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

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

10 meter  1 m 300 kg 2 sider / 1m 200 kg/m²

12 meter  1 m 370 kg 2 sider / 1m 200 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.



når mørKet Faller på

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

belysning i tillegg til sikker strømforsyning til båten.

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 sjøvanns-

bestandig aluminium, mens bolter, akslinger og skruer er i 

syrefast stål. Kontaktene leveres med iP-klasse 67.

Tallykey tilbyr tre forskjellige løsninger til avregning av strøm-

forbruk. 

strøm, Vann Og lYs i ett

Vi er opptatt av forbedringer i alle 

ledd. Med våre strømsøyler er du 

sikret stabil forsyning i marinaen.

aVregning aV strømFOrBrUK

Den enkleste måten er strømmålere 

til manuell avlesning. Vi kan også 

tilby kortsystem og system for fjern-

avlesning.



reDningsstige FOr Fast Kai

Med forlengingsstykke kan vår 

redningsleider for flytebrygge også 

monteres på fast kai.

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.
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reDningsleiDer på BrYgge

Solid, fastmontert redningsleider 

med sklisikre stigtrinn. Utført i  

pulverlakkert varmgalvanisert stål. 

reDningsleiDer Kant-i-Kant

En variant av redningsleideren over, 

men denne går bak fenderlisten. Ut-

ført i syrefast stål og pulverlakkert.

sOs-pOst

SOS-post med livbøye og plass for 

brannslukningsapparat i søyle. 

gult markeringslys på toppen.

sOs-pOst

En variant av SOS-post med livbøye 

og skap for brannslukningsapparat.

reDningsleiDer i Utrigger

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

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

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



tilleggsutstyr

eKstra FOrtøYningsøYe

Denne kan plasseres hvor som helst 

på utrigger og fortøyningsbom.

pOntOng

Vi leverer også pontonger til den nevenyttige som vil bygge sin egen brygge.

Pontongen er 420 l.

stOrmsiKring

hindrer landgangen i å falle i sjøen 

ved dårlig vær. 

Produsert i syrefast stål. 

lYsmast

leveres i 3 meters lengde og ut-

styres med ledlys.

streKKaVlaster

Med våre strekkavlastere får du en 

trygg fortøyning for båten din.

FOrtøYning ii

Elegant utformet fortøyningspullert, 

syrefast stål. Monteres på betong-

brygge ved hjelp av innstøpte hylser.

FOrtøYning i

Fortøyningspullert for stålbrygger. 

Monteres på lokket til forankrings-

brønnen.



tilleggsutstyr
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DeKKFenDring

Brukes på betongbrygger der større 

båter skal legge til.

BaUgFenDer

FenDere

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

Vedlikeholdsfri og monteringsvennlig.



lengDe Og BreDDe tilpasses etter 

KUnDens BehOV.

Flytende kaianlegg egner seg ypperlig 

som avgangs-/ankomstterminaler for 

hurtigbåter. Marina Solutions skredder-

syr løsninger etter kundens ønske.



FlyTENDE 
KaIaNlEgg Betong
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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. Bilde: flytende kaianlegg i lensvik.



referanser

estetiKK Og siKKerhet

Flytekaia ved Munkholmen er 

spesielt tilrettelagt for funksjons-

hemmede.

mUnKhOlmen 

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

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

stiller krav både til komfort og funksjonalitet.

høYt FriBOrD

Solide rekkverk og redningsleidere 

er detaljer som sikrer trygg ferdsel 

på kaia.

eKspressBåtBrYgge på stJernøYa i alta

alta havn KF fikk levert ny Ekspressbåtbrygge i 2013. Brygga er 4 meter bred og 20 

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

er utstyrt med landgang som er dimensjonert for lette transportmiddel.

FOrneBU

hurtigbåtkaia  i Fornebu, Bærum kommune ble levert i 2014. 

Denne er forankret på peler.

lanDgang FOr atV

landgangen er 12 m lang og 0,8 m

bred, utført i sjøvannsbestandig 

aluminium.



rønViKa haVn Og marina i BODø

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

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

Totalt er det plass til 300 båter i anlegget.

FlYtemOlO FOr De største

ytterst er vanlige utriggere erstat-

tet med betongbrygger. her kan det 

ligge båter på opp til 60 fot. 
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sJøVerDig KJellerneDgang

Båtforeningen har innredet kjelleren 

i moloen med boder til båtforeningen 

sine medlemmer.

VinKelenDring

Med vår bryggeløsning ble det opti-

mal utnytting av hamnebassenget i 

Brosundet.

ålesUnD, BrOsUnDet 

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

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

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

FlYtemOlO til cap clara i mOlDe

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

lengde på 100 meter. På flytemoloen er det montert utriggere på hhv 10 og 12 

meters lengde.



siKKerhet

Sikkerheten er satt i høysetet ved 

grilstad Marina, med bl a fender-

kasser med redningsleider.

grilstaD marina

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

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

siKKerhet

Bryggen er utrustet for å ivareta 

sikkerheten til de som går i land.

steinshamn småBåtlag på harøYa

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

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

216 med stålbrygge, med plass til ca 70 båter.

siKKerhet

her er også sikkerheten ivaretatt 

med sklisikre overflater og fender-

kasser med redningsleidere.

UrKe

Betongbrygge som blir benyttet ved ilandstigning av passasjerer fra hurtigruten. 

Utriggere på landsiden gir god småbåthavn for båtene på Urke.
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siKKerhet

Med tanke på sikkerheten for båteier, 

er alle utriggerene levert med skli-

sikkert ståldekke. 

nYhaVn i sanDViKen, Bergen

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

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

utlegging, vedlikehold av infrastruktur for marinaen raskt og kostnadseffektivt.

FlERE REFERaNSER På 
www.MaRINaS.NO

stranDhagen i åsenFJOrD, leVanger 

Bryggen er levert med gangbare bommer og utriggere på 6 meters lengde, til 25 

båtplasser. alle disse utriggerene kan enkelt utvides til 8 meter om behovet skulle 

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

stOrmsiKring

Kraftige stolper skal hindre land-

gangen å arbeide seg av bryggen 

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.



“Marina Ocean”, 

kranbåt med stor 

kapasitet. 

L: 15m, b: 8 m.

DeKKsKran: løFt 50 tOnn/meter, løFter 1 tOnn på 20,7 meter arm.

anKerVinsJ: 15 tOnn

nOKKer: 2 stK. nOKKer OmBOrD, hhV. 5 Og 3 tOnn.

KartsYstem: Olex KartsYstem FOr nøYaKtige BUnnUnDersøKelser

DeKKslast: inntil 40 tOnn

BrannKanOn: 1500 liter/min.



marina Solution er oppdatert på moderne utstyr, spesielt tilpasset de ulike oppdragene vi hån-

deterer. 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
DeKKsKran: løFt 50 tOnn/meter, løFter 1 tOnn på 20,7 meter arm.

anKerVinsJ: 15 tOnn

nOKKer: 2 stK. nOKKer OmBOrD, hhV. 5 Og 3 tOnn.

KartsYstem: Olex KartsYstem FOr nøYaKtige BUnnUnDersøKelser

DeKKslast: inntil 40 tOnn

BrannKanOn: 1500 liter/min.

sOliD Båt - sOliDe BrYgger

“Marina Ocean” ved kai etter endt 

oppdrag.

“marinas” Og “marå”

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

rOmslig arBeiDsDeKK

“Marina Ocean” har stor kran-

kapasitet og håndterer de fleste 

forankringsjobber i havna.
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“marina Ocean” Opererer langs hele KYsten

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

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

trygge arbeidsforhold for våre operatører.

“Marina Ocean” er også tilgjengelig for andre oppdrag. Ta gjerne kontakt med oss 

på tlf 70 30 08 90.



marina sOlUtiOns as

rYstene 24

6037 eiDsnes

t: (47) 70 30 08 90

www.marinas.no

w
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w
.tegneren.no

Bodø Havn, Rønvika  

Alstahaug Havnevesen KF, Sandnessjøen

Alta Havn Flytekai, Hurtigbåt

Bogen Båtforening, Bogøy

Borgarøya, Ulstein Kommune

Brekstad Gjestebrygge, Brekstad

Båt og Motor, Rypefjord

Eidsfjord Sjøfarm AS, Sortland

GA Maritim DA , Dønna

Gassco AS, Karmøy

Giske Fisk AS, Ellingsøy

Giskegjerde SMBF, Giske

Grieg Seafood AS, Laksefjorden i Finnmark

Gryllefjord, Torsken Kommune

Havnegården, Arendal

Havnevik Båtforening, Nessjestranda

Havøysund Havn

Helnessund AS, Leines

Henda Småbåtlag, Averøy

Hent AS, Brattøra Terminal

Holsand Marina

Hovlia Marina, Ellingsøy

Iglandsvik Utvikling, Bremanger

Kilsfjord Båtforening, Straumshavn

Kjellingstraumen Sjøhusferie, Nygårdsjøen

Kokkenes Utvikling, Lillesand

Kvarøy Båtforening, Indre Kvarøy

Lødingen Kommune

Magne Grotle, Smørhamn i Bremanger.

Cap Clara Småbåthavn, Molde

Mosjøen Båtforening

Møre Dykkerservice AS, Ørsta

Neshamn Båtforening, Lødingen

Nordfjord Havn KF, Måløy

Nordkapp Havn, Smørfjord

Nordlaks Oppdrett AS, Stokmarknes

Norheimsund Båtforening, Norheimsund

Nothaugen FiskeCamping ANS, Foldfjorden

Olex AS

Røst Sjømat, Røst

Salmus AS, Leirfjord

Sandvigå Båtforening, Sandnes

Selje Kommune

Sjøkanten Marina, Sogndal

Smørhamn Fritid, Bremanger

Stokkasjøen Båtforening, Vevelstad

Stokmarknes båtforening, Stokmarknes

Stranda havn

Suløen Båtforening, Langevåg

Sørfjorden Velforening, Andfiskå

Tjongsfjord Båtforening, Tjongsfjorden

Tomma Turistsenter

Tornes Båtforening, Fræna

Tørrfjord Båtforening

Urke Utvikling , Urke i Hjørundfjorden

Vadsteinsvik Båtforening, Vadsteinsvik

Vadsø havn

Valldal Marina, Valldal

Vatne Båtforening, Vatne

Veibustvågen Båtforening, Eidsnes

Vik Båtforening, Vik i Sogn

Ørnes Båtforening, Ørnes

Øydegard Marina, Tingvoll

Ålesund Friluftsråd

Årdal Båtforening, Øvre Årdal

Åse Brygge, Ålesund


