
FLYTEMOLO

Flytemolo er vår største bølgedemper 
som på mange lokasjoner kan erstatte 
en tradisjonell steinmolo.
Rom under dekk kan eksempelvis 
brukes til lagerrom, møterom, 
plassering av tanker for 
bunkringsanlegg m.m

På dekk støpes brystningsvegg 
i 1 meters høyde for å redusere 
overskylling. Her kan en også bygge 
småboder til bruk for båteiere.

Flere flytemoloer kan sammenkobles til 
ønsket totallengde. 

VÅR STØRSTE
BØLGEDEMPER

UNIK BØLGEDEMPER 
MED ROM UNDER DEKK
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FLYTTBAR
LANG LEVETID
HAVNEPROMENADE
SVÆRT GOD BØLGEDEMPING
FLERE FLYTEMOLOER KAN SAMMENKOBLES TIL ØNSKET LENGDE
KJELLER MED LAGERPLASS/MØTERROM/TEKNISK ROM/FASCILITETER TIL GJESTER

 

Type Lengde  
(m)

Bredde 
(m)

Høyde 
(m)

Innvendig 
høyde (m) Egenvekt

Beregnet 
fribord uten 

nyttelast (m)

Beregnet 
ned

dykk (m)

Flytemolo 50,6 4,6 3,5 2,98 ca 750 tonn ca 0,65 ca 2,85 

Forankring og sammenkobling av flytemoloer utføres av Marina Solutions

 

Flytemolo gir god utnytting av landnære 
sjøområder, uten store inngrep i strandsonen. 
Flytemoloen gir effektiv og miljøvennlig 
skjerming av småbåthavner og marinaer. De har 
kort byggetid og har en levetid på over 50 år. 

Tilkomst under dekk skjer gjennom 2 åpninger.; 

et trappehus i betong med værtett dør og en 
værtett nødluke på betongoppkant. Det leveres 
trapp ved døren og leider under nødluke. 
 
På dekk bygges brystning/skvettvern i betong 
med høyde 1,0 m.
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TILBEHØR/DETALJER
STANDARD LEVERANSE:

Trappehus i betong med værtett dør, 
samt trapp

Værtett nødluke på betongoppkant, 
leider under nødluke

Skvettvern i betong

Dekkfendring på ytre langside

Limtre på indre langside

Redningsleidere

MaSo20 havnepullert ytre langside

EKSEMPEL PÅ TILBEHØR:

Utriggere og fortøyningsbommer

Strøm- og vannsøyler

SOS-post med brannslukningsapparat, 
livring, fotocelle og lys

Benk og søppeldunker

Spesiallandgang

Lyktestolper
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GOD UTNYTTELSER AV ROM UNDER DEKK
SVÆRT GOD BØLGEDEMPENDE EFFEKT
DEKKFENDRING SLIK AT BÅTER KAN LIGGE LONGSIDE
UTRIGGERE DIREKTE PÅ INNSIDEN TIL SMÅBÅTPLASSER

Ønsker du å vite mer om flytemoloer og muligheter? 
Kontakt oss direkte på 70 30 08 90


