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Detta är ingen vanlig tillbehörskatalog. Många av 
tillbehören finns inte ute på marknaden eller i butik-
er. Vi har samlat våra bästa tillbehör som vi själva 
använder vid kundinstallationer. Använd katalogen 
som inspiration, beställningsunderlag, kompletter-
ingsbeställningar eller om du vill göra jobbet själv. 
Alla tillbehör kan du så klart betställa med installa-
tion. Alla bilder är från våra egna installationer.
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Förankring
Betongankare
Våra betongankare har en lytögla, en fästögla och en klack som 
driver den ner i bottens underlag. 

Om man lägger ut dubbel förankring behöver man ett ankare 
med två fästöglor. Seaflexstenen har en rostfri fästögla eller om 
man vill ha rostfri kätting till bojstenen. Vi kan även tillverka spe-
cialankare på beställning

Betongankare 2000 kg 1 st fästögla 2003
Betongankare 2000 kg 2 st fästöglor 2004
Betongankare 2000 kg 1 st rostfri fästögla 2005
Betongankare 1000 kg 1 st fästögla 2002
Betongankare 500 kg 1 st fästögla 2001

Kätting
Att bryggan är tryggt förankrad är en av de viktigaste faktorerna. 
Vi är själva kräsna och köper direkt av tilllverkaren för att få den 
bästa kvalitén.

Vi kan hålla konkurrentkraftiga priser för att vi köper in så stora 
volymer. Kätting för att förankra båtbryggor har större mått än 
dem du hittar i butikerna.

Som standard använder vi 16 mm till träbetongbryggor och 19 
mm till betongpontoner. Vi har även andra typer av kättingar. 
Ställ en förfrågan till info@hamnab.se

Kätting 16 mm vfz klass 3 2012
Kätting 19 mm vfz klass 3 2013
Kätting 22 mm vfz klass 3 2014
Kätting 25 mm vfz klass 3 2015

Schackel
Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk, vi har varit lika nog-
granna vid vårt val av schackel som kätting.

Schackel 16 mm vfz klass 3 2051
Schackel 20 mm vfz klass 3 2052
Schackel 25 mm vfz klass 3 2053
Schackel 28 mm vfz klass 3 2054
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Förankring
Kättingfäste
Vi använder ofta det stora (fyra bultars, ) kättingfästet i land och 
det mindre (två bultars) i bryggan. 

Tänk på att sätta fast dem ordentligt, kema gärna, och att det 
behövs något fjädrande för att de inte skall slitas loss. Antingen 
lång kätting eller ännu bättre kättingfjädrar.

Kättingfäste stort (4 hål 18mm, Båge 26mm) 2071
Kättingfäste litet (2 hål 18mm, båge 18mm) 1002

Kättingfjäder
Kättingfjädrar är de där riktigt smarta detaljerna som många 
glömmer. Det blir stora krafter när bryggan rör sig vid svall eller 
vind. Det är rycken som gör att fästet går sönder. En kätting-
fjäder dämpar rycket, skonar fästet och gör så att bryggan rör sig 
mjukare. Vi har tre storlekar på fjädrarna. 1 tons fjäder passar 
bäst till Trä-betongbbryggor, 

Kättingfjäder 1,0 ton målad svart 2020
Kättingfjäder 3,5 ton målad svart 2021
Kättingfjäder 5 ton målad svart 2022

Ters
När man förankrar betongpontoner använder man en ters i 
kättingbrunnen för att hindra kättingen från att lossna. Tersen 
sticks igenom en länk i kättingen och läggs på tvärs i brunnen 
så att inte kättingen kan åka ur. Tersen är en kraftig bit solid stål 
(30x40x400 mm) som håller kättingen på plats länge.

Med jämna mällanrum kan man behöva spänna upp en kätting 
och det gör man genom att ställa ett justeringstorn över kättingb-
runnen, spänn upp kättingen och flytta tersen till ny önskad länk.

Ters i varmförzinkat stål (30x40x400mm) 2017
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	 	 Seaflex	-	förankring
Det mest vanliga förankringen 
av bryggor i Sverige är kät-
ting, trots att vi har en Sven-
skutvecklad produkt som är 
välkänd i de större marinorna 
runt om i världen, Seaflex. 

I stället för långa kättingar 
spänner man upp bryggan 
med flätat tågvirke och starka 
fjädrar av gummikonstruktion. 
Metoden är patenterad av det 
svenska förtaget Seaflex.

Den största fördelen är att 
installationen i det närmaste är 
underhållsfri. Bryggorna kan 
också upplevas som stadigare 
eftersom de är i uppspänt läge. 
Installationen måste ske av 

certifierad personal och
Hamnab är en av få firmor i 
Sverige som har detta certifi-
kat.

Betongankarna har rostfria 
öglor för att fästa gummitros-
sen. Betongankare för seaflex 
tillverkar vi själva.

Varje installation är skrädd-
arsydd och Seaflex erbjuder 
livstids-support.

Läs mer på www.seaflex.net
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Seaflex	-	fördjupad	information
För att kunna tillverka utrust-
ning till just er installation krävs 
information om: 

- Djup
- Skillnad mellan hög och låg  
  vatten, 
- Våghöjder
- Vindhastighet
- Ström
- Storlek på båtar
- Designen på anläggningen.

Ett beräkning och kalylering-
sprogram räknar ut komponen-
terna till installationen.

Alla delar förutom beton-
gankarna tillverkas av Seaflex.

Hamnab sköter hela installa-
tionen och gör även regelbund-
na dykinspektioner om kunden 
önskar.

Vi vet ännu inte hur länge en 
Seaflexinstallation klarar innan 
det är dags att byta hela eller 
delar av installationen. 

Den älsta installation vi har 
i Sverige är Gräddömacken 
i Stockholm Norra skärgård. 
som installerades 1989 och 
efter 29 år av stormar och is är 
den fortfarade i perfekt kondi-
tion. 

Hamnkapten Sten Hallstrand 
är såklart väldigt nöjd med sin 
installation.

Under 30 år kan man uppskat-
ta att Gräddömacken borde 
bytt förankring mellan 3 och 4 
gånger. På sikt är således en 
Seaflexinstallation det mest 
kostnadseffektiva alternativet.

En annan installation vi besik-
tigat är Morarnas båtklubb på 
Gålö. Även här gör vi dykin-
spektioner regelbundet med 
oförändrat resultat.

Brygginstallationer på stort 
djup görs även dessa förde-
laktigt med Seaflexlösningen 
då man slipper långa tunga 
kättingar som har förmågan 
att röra på sig, där istället man 
spänner upp bryggan med 
Seaflexlinan raka vägen ner till 
förankringen.

Kontakta oss för att göra en 
offert för just er anläggning.
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Förankring
Pontonkoppel
De som har betongpontoner är ofta väl bekanta med dess 
förankring och behovet att besiktiga och utbyten. Men när man 
pratar om pontonkoppel upplever vi att kunskapen är mer be-
gränsad. Här skall vi försöka sammanfatta det du behöver veta 
om pontonkoppel. 

Om ni har två eller flera pontoner som sitter i hop, antingen det 
är på längden eller i vinklar, sitter pontonerna samman med ett 
pontonkoppel. Beroende på leverantör och när pontonerna till-
verkade så kan dessa se olika ut. Det som de har gemensamt är 
att det går spännbara vajrar mellan pontonerna och att det sitter 
gummidämpande-element emellan dessa. Syftet är att det skall 
vara både starkt samtidigt som de skall kunna röra sig. 

Beroende på storlek på ponton sitter det oftast 1, 2 eller 3 par 
vajrar i varje skarv.

Vajrarna utsätts för vatten och ryck och gummit stelnar med 
tiden. Därför behöver pontonkoppel som vilken förankring som 
helst bytas ut regelbundet. om ett pontonkoppel går av kan det 
generera stora skador på både ponton och båtar, därför byter 
man ut dessa innan de går av. Nackdelen med pontonkoppel är 
att man oftast bara kan inspektera spännbultar emedan vajrarna 
ligger inne i pontonen och syns inte förrän den går av.

Dimentionen på vajrarna kan variera men fås genom att mäta 
diametern på vajerlåset. Dagens vajerlås bruka vara M36. Är 
den mindre kan man gå upp en storlek om kanalerna medger 
detta. Dagens pontoner sätts i hop med kortvajrar men det finns 
äldre varianter med långvajer. Längden på vajern mäts normalt i 
spännt läge mellan ändarna. 

Ett komplett pontonkoppel består av två koppel med dubbla 
låsbultar (se bild) en bricka med samma hålradie som kopplet 
samt två gummibuffrar att klämma mellan pontonerna. Ju större 
pontoner och vågdämpare destå fler pontonkoppelpar.

2 X 40 ton komlett 2060
4 X 40 ton komplett 2061
6 X 40 ton komplett 2062

M36 Total längd 68cm, Spännlängd 46-50cm
Buffert: 45X18X15 Hål 5+5+11
Begär offert för äldre pontoner
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Förankring
Förtöjningsboj

Norr om Stockholm ligger företaget Cipax som är en av 
marknadens ledande tillverkare av bojar. Detta är vår huvudlev-
erantör och vi har levererat många bojar till exempelvis privatper-
soner, båtklubbar och marinor.

Det är viktigt att ha en boj som är dimentionerad för din båt. Kät-
tingen går upp genom tenet (röret) och storleken på tenet avgör 
vilken storlek på kätting du kan använda. Valet av boj handlar 
också om dragkraften från din båt och hur högt upp du vill att 
förtöjningsbågen skall sitta. Två av bojarna (60 och 120) går att 
få med ett längre ten (FT = Förlängt ten)

De tre vanligase dimentioner på kätting vi använder är:

Tjocklek på kätting Bredd på länken
10 mm 40 mm
13 mm 50 mm
16 mm 65 mm

Kontrollera att den kätting du har tänkt och använda passar i 
tenet (DT)

Längst ner vid bojstenen lägger vi ibland en tjockare kätting 
eftersom den slits mest vid botten och att tyngden ger den en 
mjukare rörelse.

Volym i l (Vol), Hållfasthet i kg (Drag), Diameter boj i mm (DB),
Diameter ten i mm (DT), Höjd på ten i mm (HT),Vikt i kg (KG)

Typ Vol Drag DB DT HT KG Artnr
Örnboj 35 35 4900 480 45 555 6 5026
Örnboj 60 60 4080 580 60 555 9 5027
Örnboj 60 FT 60 4080 580 60 1030 10 5031
Örnboj 120 120 4080 580 60 580 17 5028
Örnboj 120 FT 120 4080 580 60 1030 19 5032
Örnboj 180 180 4080 630 60 1030 22 5029
Örnboj 240 240 8620 720 80 700 40 5030
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Bryggtillbehör
Fenderlist

Det som oftast behöver bytas först på en betongponton är fend-
erlisten. Ett arbete som är lättast att göra när det ligger is runt 
bryggan. 

En ny federstock kan ge ett riktigt lyft till en ponton och gör att 
det finns nytt fräscht trä att skruva i. Fendesrstocken monteras 
med svarta distansringar. Vill man passa på att sätta dig en 
fendermonterad båtring (se nedan) till förtöjning är detta ett bra 
tillfälle

Fenderlist 5m x 95 x195 mm 6022

Distansring till fenderlist
För att inte fändelisten skall ligga dikt an pontonen läggerm man 
en distans vid varje skruvfäste. 

Distansringens yttemått är 120 mm, innerdiameter 65mm. Dis-
tansringen hålls på plats genom att de kläms mellan fenderlist 
och betongponton och dras åt ordentligt med skruvfästet.

Distansring diameter 120/65 mm 6029

Båtring	fendermonterad
Båtringen används som förtöjningsögla och sätts i stället för dis-
tansringen. Skruvfästet går igenom båtringen och kläms fast när 
bulten dras åt.115x133x195, Hål 20mm

Båtring fendermonterad 16mm VFZ 4016



Hamnab Sjöentreprenader AB
Box 3463, 103 69 STOCKHOLM
Skyttevägen 13C, 186 91 Vallentuna
info@hamnab.se
www.hamnab.se
08-723 10 80

Bryggtillbehör
Badstegar
Det finns en uppsjö av badstegar på marknaden. Vi har valt tre 
modeller som vi oftast installerar. Det finns fler modeller i vår 
webbshop.

Det är den varmförzinkade Skeppshultsstegen som finns i två 
varianter. “Vänern” som är den klassiska båtklubbs stegen med 
lite spetsigare utseende (översta bilden) och “Bolmen” med mer 
rundade handag (bild 2) som ofta ses på badplatser. Båda har 
fyra trappsteg men kan förlängas med tre ytterligare steg.

Vänern Bolmen
Höjd över däck: 695 mm 590 mm
Steghöjd: 1100 mm 1100 mm
Stegmått: 475x95 mm 475x80x25
Extrasteg längd 730 mm 750 mm

Badstege Vänern vfz 4 steg 7201
Extra 3 steg till Vänern 7202
Badstege Bolmen vfz 4 steg 7203
Extra 3 steg till Bolmen 7204

Badstege rostfritt stål

För de som föredrar rostfritt har vi tagit in en modell med lite mer 
design, även den med uppfällbar stege med 4 steg. Den finns 
även i modeller med 6 och 8 steg.

Badstege RF uppfällbar med 4 steg 7205

Vi tar även in andra märken så titta i vår webshop där du hittar 
vårt kompletta sortiment.

Bryggmärkning
Båtklubbar och marinor anlitar oss för många olika typer av ar-
beten. Vi har tagit fram en enkel stilren bryggmärkning. Den kan 
innehålla siffror och/eller bokstäver. Se exemlet på bilden. Minsta 
möjliga antal är 15 st

Bryggmärkning, Ange intervall och bokstäver 7210
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Bryggtillbehör
Pollare
Det är ingen slump att den klassiska pollaren har funnits i många 
år. Har man en splitsad tamp lägger man den snabbt och en-
kelt över pollaren och den säkras med pollarens genomgående 
spärr. Lika lätt är det att kasta loss då man trär öglan över pol-
laren.

Stor:
Höjd: 200 mm Ø 140 mm
Platta 200 x 200 mm med fyra monteringshål för M20 Bult

Liten:
Höjd: 160 mm Ø 85 mm
Platta 130 x 130 mm med fyra monteringshål för M16 Bult

Pollare rostfri liten 4014
Pollare rostfri stor 4015
Pollare vfz stor 4012
Pollare vfz liten 4013

Pollare trä
Pollaren i trä är handgjorda ur ett stycke. De passar bra när man 
vill ha en miljö som andas trä rakt igenom. Kapa själv pollaren till 
önskad längd.

Pollare trä liten 100 x 100 x 750 mm 4019
Pollare trä stor 150 x 150 x 750 mm 4020

Båtringar
Är en enklare förtöjning som skruvas direkt i bryggan eller i fend-
erlisten. Bra om man vill förtöja genom att ta tillbaka tampen till 
knapen på båten

Båtring fransk träskruv vfz 10mm (M10) x 100 mm 4024

Båtring på platta vfz 16mm (M16) 4023
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Elarmatur
El	och	Belysningsstolpar
De el och belysningsstolpar vi installerar oftast är Garos Koster 
stolpar. Det är lite som Volvo har någon sagt. Hög kvalité, tra-
ditionellt märke, nära till leverantören och det finns gott om 
reservdelar och tillbehör nära till hands. Ett riktigt Gnosjöföretag 
men har kontor i Älvsjö. Garo kan helt enkelt el!

Den absolut vanligaste modellen är en LED-belysningsstolpe 
med 4 st 1 fas eluttag. Som tillbehör kan man välja vattenkran 
och slanghållare. Alternativ finns med bara belysning och två 
uttag.

Luckan in till säkringar och kopplingar har en låsbar tryckknapp.

IP klass X6
Ledningsarea mjukledare 25
IEC uttag 16A 2P+E 230V
Brytförmåga (kA) 10
Bredd 253mm
Höjd 1300mm
Djup 250mm
Vikt ca 11 kg

Garo Koster Belysning 7002
Garo Koster Belysning E2 (Två eluttag) 7001
Garo Koster Belysning E4 (Fyra eluttag) 7000
Garo Koster Slanghållare 7005
Garo Koster Vattenuttag 7004
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Elarmatur
El	och	Belysningsstolpar

Belysningsstolpe från Marinarmatur i elegant stil med marin 
prägel.
Material: Armatur i mässing alternativt kromad
Skärm: Fast skärm eller kupa (opal)
Glas: Frostat om det inte står något annat och klar/genomskinlig
Märkspänning: 230V
Effekt: 75W
Lamphållare: E27
Skyddsklass: IP55
Vikt: Kaj stolpe 6,5kg, 7,1kg, 7,5kg
Mått: Stolpe  ø 107 mm, 3 höjder 1070 mm, 
770 mm och 610 mm
Benämning Art.nr.
Kaj stolpe krom opal kupa 610 mm 7020
Kaj stolpe krom klar kupa 610 mm 7021
Kaj stolpe krom fast skärm opal kupa 610 mm 7022
Kaj stolpe krom fast skärm klar kupa 610 mm 7023
Kaj stolpe opal kupa 610 mm 7024
Kaj stolpe klar kupa 610 mm 7025
Kaj stolpe fast skärm opal kupa 610 mm 7026
Kaj stolpe fast skärm klar kupa 610 mm 7027
Kaj stolpe krom opal kupa 770 mm 7028
Kaj stolpe krom klar kupa 770mm 7029
Kaj stolpe krom f. skärm opal kupa 770 mm 7030
Kaj stolpe krom f. skärm klar kupa 770 mm 7031
Kaj stolpe opal kupa 770 mm 7032
Kaj stolpe klar kupa 770 mm 7033
Kaj stolpe fast skärm opal kupa 770 mm 7034
Kaj stolpe fast skärm klar kupa 770 mm 7035
Kaj stolpe krom opal kupa 1070 mm 7036
Kaj stolpe krom klar kupa 1070 mm 7037
Kaj stolpe krom f. skärm opal kupa 1070 mm 7038
Kaj stolpe krom f. skärm klar kupa 1070 mm 7039
Kaj stolpe opal kupa 1070 mm 704
Kaj stolpe klar kupa 1070 mm 7041
Kaj stolpe fast skärm opal kupa 1070 mm 7042
Kaj stolpe fast skärm klar kupa 1070 mm 7043
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Bultar-Skruvar	och	Muttrar
Sortiment	av	skruvar,	bultar,	muttrar	etc	som	speciellt	är	
framtaget	för	tillverkning	av	bryggor.

När man bygger bryggor och andra konstruktioner som skall 
hålla för stora krafter, då krävs det extra stora dimentioner av allt. 

Vi har plockat ut ett urval av det vi själva använder. Om du inte 
hittar det du söker så kontakta oss, det kan hända att vi har det 
du efterfrågar hemma eller kan ta hem på beställning.

Bultar med bricka och mutter använder vi bl.a. till bommar, trä-
bertongbryggor och fenderlister.
Bultar
Bult M10X90 FZV 8001
Bult M12X60 FZV 8002
Bult M12X80 FZV 8003
Bult M12X100 FZV 8004
Bult M12X120 FZV 8005
Bult M16X150 FZV 8006
Bult M20X50 FZV 8007
Bult M20X120 FZV 8008

Låsmuttrar
Låsmutter M10 Trilock FZV 8101
Låsmutter M12 Trilock FZV 8102
Låsmutter M16 Trilock FZV 8103

Muttrar
Mutter M16 FZV 8151
Mutter M30 FZV 8152

Rundbricka
Rundbricka M10 FZV 8201
Rundbricka M12 FZV 8202
Rundbricka M16 FZV 8203
Rundbricka M20 FZV 8204
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Bultar-Skruvar	och	Muttrar

Fyrkantsbrickan är praktisk när man behöver en större tryckyta 
t.ex. vid hopsättning av virke eller på flottörer.
Fyrkantsbricka
Fyrkantsbricka M12 FZV (40X40X4) 8301
Fyrkantsbricka M16 FZV (50X50X5) 8302
Fyrkantsbricka M20 FZV (60X60X6) 8303

Gängstänger använder vi när bultarna är för korta.
Gängstänger
Gängstång M10X1000 FZV 8401
Gängstång M12X1000 FZV 8402
Gängstång M16X1000 FZV 8403
Gängstång M20X1000 FZV 8404
Gängstång M30X1000 FZV 8405

Lyftöglor används tillsammans med bult eller gängstång för att 
hänga upp t.ex. landgångar och, mellanbroar.
Lyftöglor
Lyftögla M12 FZV 8501
Lyftögla M16 FZV 8502
Lyftögla M20 FZV 8503
Lyftögla M24 FZV 8504
Lyftögla M30 FZV 8505

Vangnsbulten används för att få en fin slät yta i stället för en 
bultskalle.
Vagnsbult
Vagnsbult M16X150 FZV 8601
Vagnsbult M16X200 FZV 8602

Fransk träskruv är praktisk och stark när man inte vill ha en 
genomgående bult t.ex. fästa T-järn eller vinkelfäste till bommar.
Fransk	Träskruv
Fransk Träskruv M10X100 FZV 8701
Fransk Träskruv M12X75 FZV 8702
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Landgångar
Landgång i stål
Val av landgång handlar ofta om tycke, smak, säkerhet och 
längd. En trä-landgång börjar svikta runt 5 meter och om man 
kompenserar med mer reglar så blir landgången för tung. För att 
både vara stadiga och gå och hantera rekommenderar vi stål-
landgång när längd och säkerhet avgör. Stål-landgången har 
ordentliga räcken så att man inte trillar i när man kommer med 
matkassar och annat. Vi har tagit fram ett eget landgångssystem 
som innebär att vi kan göra olika längder och bredder. Avslutnin-
gen mot bryggan har en aluminiumläm som gör en mjuk avslut-
ning som gör det lätt att rulla kärror ner på bryggan. Kättingtorn 
följer alltid med våra landgångar.

Viktigt att tänka på är att man har en bra lutning ner mot bryg-
gan. Helst skall det vara ca 1 meters skillnad i höjd. Detta för att 
landgången skall ha en bra lutning även vid maximalt höjt vatten-
stånd. Landgången får inte komma i negativ lutning. 

Landgång av stål 1,5 x 6 m, räcke och kättingtorn 4002
Landgång av stål 1,5 x 8 m, räcke och kättington 4006
Landgång av stål 1,5 x 10 m, räcke och kättingtorn 4007
Landgång av stål 2 x 6 m, räcke och kättingtorn 4003
Landgång av stål 2 x 8 m, räcke och kättingtorn 4004
Landgång av stål 2 x 10 m, räcke och kättingtorn 4005

Landgång i trä
Vår trälandgång passar för bryggor som ligger nära land. Vi har 
efter många års testande valt alternativet avfasad glidyta i stället 
för hjul. Hjulen fungerar bra i riktningen fram och bak men när 
landgången även rör sig i sidled brukar inte dessa hålla särskilt 
länge. Kättingtorn medföljer.

Landgång av trä 1,5 x 4 m, inkl. kättingtorn 4001

Mellanbrygga
Övergången mellan två bryggor blir bäst med en lite kortare mel-
lanbro. Är det lugnt läge kan den bara ligga ovanpå bryggorna 
men den kan också säkras med linor. Ytterligare ett sätt är att 
använda fyra kättingtorn. Se fler exempelbilder på vår webbsida 
www.hamnab.se.

Mellanbrygga trä 2 x 3 m 4008
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Landgångar	-	tillbehör
Slitplåt
Slitplåtar används både på betongpontoner och Trä-betong-
bryggor. De sätts i de ändar där landgången möter bryggan eller 
vid mellanbroar. Dessa gör dels så att inte bryggan slits och att 
landgången kan glida fritt på bryggan. 

Även om dessa är i rostfritt så kan de slitas med tiden om bryg-
gan ligger i ett utsatt läge. En ny slitplåt är en enkel uppfräschn-
ing av bryggan och dessutom ett praktiskt sådant.

Slitplåt Rf, 1000X2000X3 mm 4011

Kättingtorn
Vi har prövat olika modeller av landgångsfästen. Det är stora 
krafter som rör sig mellan brygga, landgåmg och land. Fasta 
anordningar tenderar och gå sönder när det kommer en extra 
höststorm. 

Det som fungerar bäst är något som kan röra sig i alla riktningar. 
Vi har gått över till att helt använda kättingtorn eftersom de har 
bäst funktion och hållbarhet tycker vi. En enkel konstruktion där 
landgången hänger i en bit kätting. Kättingtornen säljs alltid i ett 
par, dvs 2 stycken, samt med kätting och schackel. 

Fästet till landgången (Öglemutter) säljs separat

Kättingtorn , kätting, 4 schackel per par 4010



Valmöjligheter
Längd (m): 4,5 - 6  - 8 - 10 - 12

Flytkroppar (l): 85 & 135   
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	 	 Bommar
Vi har utvecklat vår egen bom 
Alfa-Bommen under 25 år. Det 
är stora krafter som bommen-
skall tåla när det blåser eller 
klara tuffa tilläggningar. Då 
passar en helsvetsad stålbom i 
rätt dimentioner bäst.

Våra bommar klarar tuffa tag! 

Valet av längd på bommen 
avgörs av hur lång båt man 
har. Båten skall inte sticka ut 
mer än 1,5 meter bakom bom-
men.

Flottören skall vara rätt dimen-
tionerad och inte ha några 
ståldelar i vattnet. Välj mellan 
vinkelfäste och T-järnsfäste.

- Egenutvecklad
- Massor med referenser
- Stark stålkonstruktion
- Starka svetsfogar
- Lång livslängd
- Sträckmetall som tillval
- 4,5 - 12 m
- Starka tysta bussningar
- Utbytbara flottörer
- Inget som rostar i vattnet
- Reservdelar
- Utökad flytkapacitet
- Fasta förankringsöglor
- Ställbara förankringsöglor
- Vinkelfäste
- T-järnsfäste
- Flyttbara i sidled
- Finns till fasta bryggor
- Finns med gångbart tillbehör
- Kan specialbeställas i vinkel
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Bommar	-	fördjupad	information
Fler och fler byter från bojar till 
bommar. Många har upptäkt 
fördelen med att kunna lägga 
till säkert även om man är 
ensam i båten. Att kunna köra 
in i sin båt-parkeringsplats och 
sedan i lugn och ro lägga fast, 
gör att de som gått över till 
bommar aldrig vill byta igen.

Många som fortfarande ligger 
på boj idag använder kätting. 
Ofta byter man inte den för-
rän den gått av och då är det 
försent. Risk för skador på 
både egna och grannens båt 
kan bli resultatet.

Vi har tillverkat bommar sedan 
1986, och produkten i dag är 
resultatet av många års ut-
veckling, förbättrande detaljer 
och nya tillbehör.

Bommarna finns i en rad vari-
anter och storlekar. från 
4,5 -12 meter. Olika bommar 
har olika storlekar på stålkon-
struktionen. Måtten ser du 
nedan.

Flottörerna är svarta som 
standard men även andra 
färger kan fås på beställning.

Det finns två olika bomfästen 
att välja mellan. Vinkelfäste 
där bommen skruvas direkt i 
bryggan.  Vill man ha större 
flexibilitet med att kunna flytta 
bommar är T-järnsfästet att 
föredra. 

Ett T-järn monteras på bryg-
gan och bommen kopplas på 
skenan. Bommen kan sedan 
skjutas i sidled och stoppskru-
var fäster den i önskat läge. 
Om man planerar att ta upp 
bommarna på vintern så un-
derlättar T-järnsfästet.

Man kan även ha bommar på 
fasta bryggor. Dessa monteras 
då oftast med en anings lut-
ning för att bommen skall vara 
parallell med vattenytan vid 
högsta vattenstånd.

Det finns tillbehör för att kunna 
göra en bom gångbar. Ökad 
flytkraft kan behövas för att 
klara gång ända ut.

Klämfästen används till extra 
förankringsöglor som fästs på 
bommen

Det går även att specialbes-
tälla bommar med egna ön-
skemål. Till exempel tilläggning 
snett från sidan.

Bomlängd Bredd balk Höjd balk Flottörer (liter)
4,5 m 60 mm 40 mm 1x85

6 m 100 mm 60 mm 1x85

8 m 100 mm 100 mm 2x135

10 m 100 mm 100 mm 3x135

12 m 100 mm 100 mm 4x135
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Bomtillbehör
Flottörer
Våra egendesignade svensktillverkade kvalitetsflottörer an-
vänder vi på våra egna Alfabommar. 

De går även bra att använda till andra bommar. Viktigt är att välja 
rätt flottör och rätt klämfäste. Längst ut på våra alfabommar finns 
det en stoppklack, finns inte denna på era bommar kan man 
sätta en bult med mutter genom bommen för att göra ett stopp. 
Flottörerna är i riktig tålig hårdplast med en rundad sköld lägst ut 
för att skydda båt och bom vid tilläggning. 

Vi har fyra modeller att välja mellan: 85 liters för två olika bredder 
av bommar och två 135 liters, där den ena är genomgående dvs 
man kan ha flera flottörer på en bom. Flottörhållare och bult köps 
separat.

Flottör 85 liter, (Bom B60xH40) stopp, till 4 och 4,5 m 5010
Flottör 85 liter, (Bom B100xH60) stopp, till 6 m 5011
Flottör 135 liter, (Bom B100xH100) stopp, till 7-12 m 5012
Flottör 135 liter, (Bom B100xH100) mitt, till 7-12 m 5013

Flottörhållare
Detta är bygeln som håller bommen på plats. Det finns flottörhål-
lare med och utan förankrinsring. Vill man ha dubbla fäst-punkter 
med ring går det bra. Bultar ingår ej men kan köpas separat.

Flottörhållare Alfa 4-6 m (B60xH40) 5006
Flottörhållare Alfa 4-6 m med Ring (B60xH40) 5007
Flottörhållare Alfa 6-8 m (B100xH60) 5072
Flottörhållare Alfa 6-8 m med Båge (B100xH60) 5073
Flottörhållare Alfa 8-12 m (B100xH100) 5008
Flottörhållare Alfa 12-6 m med Båge (B100xH100) 5009
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Bomtillbehör

Bryggbeslag
Det går att köpa till nya bryggbeslag till alfabommen, de är 
kompletta med bult, bussningar, och brickor. Välj modell utifrån 
bryggfäste.
Alfa vinkelfäste komplett par 5016
Alfa T-järnsfäste komplett par 5015

T-järn
Skenorna som T-järnsfästen hakas på kan köpas i två längder.
T-järn 2,5 m vfz 5040
T-järn 5 m vfz 5022

Klämfäste
Om man inte får en bra vinkel mellan bom och förtöjning, sätts 
en förankringsring på bommen, tex vid tilläggning med aktern 
mot bryggan.
Klämfäste 4-5 m komplett (60x40) 5023
Klämfäste 6 m komplett (60x100) 5024
Klämfäste 8-12 m komplett (100x100) 5025
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Flytkkroppar	-	bygg	själv
Flytkroppar
Som du kanske redan har märkt så har vi inte en massa tillbehör 
som du hittar i båtaffären. Det är andra dimentioner och tillbehör 
som behövs för att tillverka bra bryggor. Fundamentet i att göra 
träbetongbryggor börjar i att ha stabila flytkroppar. 

Vi har två bredder på flytkropparna, 2,30 och 2,90. Detta då våra 
standardmått på bryggor är 2,40 och 3 m. Man kan ha olika långt 
mellan flytkropparna men max 3m är att rekommendera. Flytk-
ropparna är gjorda i ett starkt ramverk av armerad betong med 
cellplastkärna. 

På flytkroppen finns fyra st M20 gängor (sitter ca 13 cm från 
sidorna i varje hörn) för att  kunna fästa olika typer av fästanord-
ningar till regelverket. Vi använder kraftiga, justerbara vinkeljärn 
i varmförzinkat stål som är 10mm tjockt och där sidorna är ca 12 
respektive 9 cm.

Flytkropparna väger över 1 ton styck. Det är vikten som gör att 
du får en stabil brygga. Tänk på att hitta ett bra ställe att sjösätta 
dem på. Specialbryggor bygger vi oftast direkt i vattnet.

Flytkropp Liten: 2,3 x 2,0 x 0,76 m 1023
Flytkropp Stor: 2,9 x 2,0 x 0,76 m 1026
Vinkel: H1-12, H2-9, B10, D 1 cm (M20) 1050

Pålar/Stolpar
Ett bra sätt att komma ut lite om man har grunt vatten är att göra 
en pålad brygga. Pålarna står ju många år i vatten och måste 
vara i NTR-M dvs marint tryckimpregnerat virke. Stolparna 
kan användas till mycket annat vattenarbete som att stötta en 
gammal stenkista eller reparation av en befintlig pålad brygga. 
Pålarna skall så långt ner som det går i botten. Fem till sex meter 
är ett bra riktmärke. Om du är osäkert på hur djupt det är hos dig 
så använd ett långt armeringsjärn för att mäta. Våra stolpar är ca 
10 m långa, spetsa gärna till dem så att de lättare kommer ner i 
botten. Är det mjukt kan man använda slägga men är det hård-
are botten måste man använda pålmaskin. Isen är en mäktig 
fiende till allt som står i dess väg. Man kan trä över plast(PVC)rör 
över pålarna som gör att friktionen blir mellan is och rör i stället 
för direkt mot trä. 

Pålar i NTR-M 10m 5066
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Sjösättningsramp
Båtramper

För att enkelt kunna bygga båtramper har vi tagit fram ett system 
som går att sätta ihop till önskad längd. Självfallet är det eget 
närproducerat med Hamnab kvalité. 

En av ramperna görs med stoppklack och den läggs lägst ut för 
att båtvagnen skall stanna.

Varje ramp har ett spår och en läpp som gör att man sätter i hop 
dem lite som ett parkettgolv. I sidorna på rampen går en genom-
föring för att dra ihop ramperna antingen med långvajer eller 
kätting. 

Det viktigaste är att ha ett bra underlag att lägga ramperna på.
Grusa noga av ytan och se till att rampen har fast  mark att vila 
på. Tänk också på att det inte får ligga sten eller grus i spåren 
när man drar ihop plattorna.

Det finns tre bredder att välja emellan. Valet görs beroende 
på hjulbredd på de vagnar som skall användas. Den bredaste 
varianten finns med extra armering för tygre vagnar, HD (Heavy 
Duty). 

Varje del är 1,5 m lång, räkna ut hur många ramper ni behöver 
för just ert behov.

1027 1028 1029/39
Längd (m) 1,5 1,5 1,5
Bredd (m) 1,90 2,90 4,2
Höjd (mm) 120 120 120
Körbanebredd (m) 1,40 2,40 3,70
Ca Vikt (kg) 800 1100 1800/2000

Sjösättningsramp B1,9 x L1,5 1027
Sjösättningsramp B2,9 x L1,5 1028
Sjösättningsramp B4,2 x L1,5 1029
Sjösättningsramp B4,2 x L1,5 (HD) 1039
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Säkerhetsutrustning
Livräddningsstolpe
Det är båtklubbar, marinors och badanläggningars ansvar att se 
till att rätt säkerhetsutrustning finns på plats. Livräddningsstolpen 
innehåller en räddningskrans med kastlina, lång båtshake och 
en stege. Alla delar innehåller cellplast och flyter. Stolpen som 
håller allt på plats fästes med fyra skruvar eller bultar (ingår ej).

Livräddningsstolpe komplett 7220
Räddningskrans med kastlina 7221
Båtshake 7222
Stege 7223

Räddningssteget
Det är svårare än man kan tro att ta sig upp på en brygga från 
vattnet, särskillt om man har tunga kläder på sig och vattnet är 
kallt. 

Räddningssteget fälls lätt ner från vatttnet och har ett steg att 
sätta foten i på bryggan sitter ett hantag så att man kan häva sig 
upp.

Räddningssteget med handtag 7224

Alternativt	handtag

Tycker man att räddnigsstegets hantag sticker upp för mycket 
och är vägen kan man monera ett hadtag direkt på bryggan.

Handtag 7225
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Övrigt

Trampolin
Det är detaljerna som gör det. På bilden visas en liten enkel 
trampolin på en fast brygga i Stockholms norra skärgård.
Trampolinen har starka stålfjädrar och en sträv halkfri yta.
Det är viktigt att den sitter fast ordentligt och att inte underlaget 
sviktar. 

Minisvikt 7230

Bryggsoffa
Vi förknippar så klart våra bryggor med båtar, men man måste 
också kunna hänga skönt på bryggan när man kommit i land. 
Soffan i tryckimpregnerat trä är designad i Småland och just 
detta exempel står på en trä-betongbrygga som är 3 m bred

Soffa “Småland” 72240

Konsolrar
För att kunna bygga ut en fast brygga behöver man konsolrar 
som har tillräkligt styrka för att kunna trälägga och gå på. Vi 
kemar fast bultarna i bryggan och får då en stabil konstruktion. 
Räkna med att ha ungefär en meter merllan konsolrarna

Konsol Y 1m 7300

Stödben
För att kunna lägga en brygga parallellt med en kaj, förankras 
bryggan utåt och stödben håller bryggan från kajen. Det är viktigt 
att de både är starka och rörliga. Vi använder samma höga kvali-
tativa stål som i våra Alfabommar

Stödben 2m 7310



Valmöjligheter
Längd (m):   Från 8m till oändligheten

Bredd (m):   2,40 3,0 Anpassad
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Trä-Betongbryggor
I lite lugnare lägen passar 
trä-betongbryggor bäst för att 
skapa en småbåtshamn, bad-
brygga eller en plats att umgås 
på.

Eftersom flytkroppar i betong 
utgör stommen för bryggan 
finns det stora möjligheter att 
själv bestämma strukturen 
och utformningen av bryggan. 
Även längden kan anpassas 
ner på metern. 

Vi producerar egenutvecklade 
flytkroppar och klär dem med 
NTR-A virke från de svenska 
skogarna.

- Olika längder och bredder
- Stor möjlighet till anpassning
- För lite lugnare lägen
- Småbåtshamnar
- Mycket träkänsla
- Kan förlängas
- Marinor
- Båtklubbar
- Samfälligheter
- Kan träkläs med kjolar
- Badvänliga
- Hopptorn med 4 flytelement
- Kan förstärkas vid landgång
- Stor variation med knapar
- Komplettera med el & vatten
- El & belysningsstolpar
- Kraftig stomme
- Rillat virke att gå på
- Mycket tillbehör
- Närproducerade
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Fördjupad	information
Träbetongbryggor andvänds 
på många olika sätt. Som 
småbåtshamn med bommar, 
badanläggningar, bryggor med 
plattformar, hopptorn mm.

Grunden i träbetongbryggor 
utgörs av flytkroppar 2x2,3 
alternativt 2x2,9 m. 

Att räkna ut hur en flytkropp 
beter sig i vatten är en veten-
skap och våra är framtagna 
med beräkningar på stabilitet 
och flytförmåga av ingenjörer.

Flytkropparna gjuts i stålformar 
där ett nätverk av armering och 
cellplast byggs upp innan hög-
kvalitativ betong fyller upp for-
men till bredden. Undersidan 
är öppen där cellplasten möter 
vattnet och skapar flytkraft.

Varje flytkropp väger ca 1,5 
ton. Detta gör att bryggan får 
en tyngd som gör den stabil.

Det som ytterligare avgör 
bryggans stabilitet är hur bred 
bryggan görs och hur tätt man 
sätter flytelementen. Som 
standard så har vi 3 meter 
mellan kropparna och ändarna 
ca 0,5m. En 8 meters bryggdel 
består således av 0,5 + 2 + 3 + 
2 + 0,5 m. 

Om man har en lång eller tung 
landgång kan en ända stöttas 
med fler flytkroppar.

Flexibiliteten är stor, bland an-
nat kan man avsluta en brygga 
med en plattform för solbad 
och umgänge. Sidorna kan 
kläs ner (kjol) för att få en mju-
kare övergång mellan brygga 
och vatten.

Flytkraften kan ökas på flyt-
kropparna genom att addera 
fler skivor av cellplast, detta 
kan tillexempel behövas om 
man endast har bommar på en 
sida av bryggan.

Det finns en mäng tillbehör att 
välja mellan till bryggan. Säk-
erhetsutrustning, badstegar, 
angöringspollare, knapar och 
mycket mer. Du kan även 
beställa egna lösningar som 
soffor eller elstolpar.

Titta gärna in i vår webbshopp, 
där hittar du vårat kompletta 
sortiment.

Mellan flytkropp och däcks-
virket finns möjlighet att dra 
ledningar som el och vatten.

Bryggorna är relativt under-
hålls fria, det går att stötta med 
mer flytkraft, trä går att byta 
och förnya kättingfästen.

Som standard läggs trä-be-
tongbryggorna ut med 1-tons 
ankare och 16 mm kätting. 
Antal och storlek beror på läge 
och längd på bryggan.



Valmöjlihgheter
Längd (m): 10 15 20

Bredd (m): 2,40 3,0
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Betongpontoner
Vi tillverkar våra pontoner i 
egna lokaler tre mil norr om 
Stockholm. Varje ponton görs 
på beställning och anpassas 
efter kundens behov. Vi har 
standardstorlekar men tar fram 
alternativa storlekar på be-
gäran.

Med 30 års produktutveckling 
kan vi säja att våra pontoner 
håller högsta kvalité.

Pontonerna förankrar vi som 
standard med 2-tons ankare 
och 19 mm kätting, men även 
här finns det många olika 
valmöjligheter. Pontonerna 
kläs med miljövänlig impregn-
erat NTR-A virke.

- Olika längder och bredder
- Stabila
- Klarar utsatta lägen
- För större båtar
- Lång livslängd
- Ihopkopplingsbara
- Marinor
- Båtklubbar
- Villapontoner
- Kan träkläs med kjolar
- Badanläggningar
- Hopptorn
- Klarar tunga landgångar
- Infrastruktur
- El och vatten
- Bryggstolpar
- Kraftiga fedderlister
- Tålig yta
- Mycket tillbehör
- Närproducerade
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Fördjupad	information
Allt började på ritbordet för 
över 30 år sedan. Hur bygger 
man en betongpjäs på 10-20 
ton för att flyta stabilt under 
50-70 år? 

Konstruktionen är en ingen-
jörskonst där armering, cell-
plast, tjocklek, betongkvalité, 
infrastruktur, kättingbrunnar 
och design sätts ihop till bästa 
prestanda.

En stålform där både sidor och 
ändar kan flyttas för att skapa 
olika storlekar på pontoner är 
grunden för skapandet. Ett 
stort armeringsverk byggs 
upp runt cellplast där kund-
unika specefikationer vävs in 
i konstruktionen. Det kan vara 
fästen för pontonkoppel för att 
bygga vinklar och T-konstruk-
tioner, genomgående rör för att 
kunna dra vatten och el inne 
i pontonen. Uttag för belysn-
insgstolpar på önskade ställ-
len, fästen för badstegar och 
räddningsmateriel och mycket 
mer.

Formen fylls med högkvalitativ 
betong, som vibbreras för att 
skapa en homogen och stark 
produkt. Till sist slätas ytan ut 
för att få en bra komfort.

För att kunna flyta är ponton-
erna öppna i botten och vattnet 
möter cellplasten.

Traditionellt har det varit ma-
rinor och båtklubbar som har 
valt betongpontoner. På sena-
re år har även privatpersoner 
lärt sig uppskatta villapon-
tonen, en helt träklädd ponton 
som inbjuder barfotafötter till 
bad och brygg-häng, samtidigt 
som båten ligger tryggt förtöjd 
även i mera utsatta lägen. 
Över kättingbrunnarna görs 
infällda träluckor för att komma 
åt för inspektion.
Villapontonen blir framsidan 
som smälter in i sjötomtsmiljön 
på ett naturligt sätt. 

Bredden på pontonen spelar 
en stor roll för stabilitetet och 
även för att stoppa ytvågor. 
Det gör att tilläggning bakom 
en betongponton blir lugn och 
trygg. Vi menar att storleken 
15X3 m är bland det stabilaste 
man kan få.

Pontoner är relativt underhålls-
fria men det finns några saker 
att tänka på. Fenderlisterna 
går att byta och gör att en 
gamma ponton kan se ny ut 
igen. Kättingen hålls av tersar 
som ligger i kättingbrunnarna, 
kättingen kan behöva spännas 
upp med tiden och tersen by-
tas. Flera pontoner som sitter 
ihop är kopplade med vajrar, 
dessa behöver inspekteras och 
bytas regelbundet. Pontoner 
som tappat flytkraft kan stöttas 
med ny cellplastskivor för att få 
till baka flytförmågan
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Det	är	vi	som	är	Hamnab!

Anteckningar


