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Møt sommeren med en ny brygge! 

 

                

  

 

 

 

 

 

Vinteren kan være hard mot brygger. Det 

vet alle som har hytte ved sjøen. Noen 

bygger ny hvert år, mens andre anskaffer 

Tønsbergbrygga. 

- en engangsinvestering som henger like 

over vannflaten uten noen deler i sjøen. 

 Den monteres hvor som helst av dem 
selv og en venn på noen timer, eller av 

Tønsbergbrygga AS etter avtale. 

Når høsten er kommet fjernes lemmene og 

bryggen vippes opp. Den er  da rustet for 

vær, vind og is. Enkelt men effekrivt. 

Tønsbergbrygga produseres av galvanisert 

stål med lemmer av trykkimpregnert furu og 

med galvaniserte wirer. Den er 

vedlikeholdsfri og kjempesterk! Kontakt din 

kommune i dag om bryggen kan monteres 

det du ønsker. 
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Montasjeanvisning for Tønsbergbrygga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tønsbergbrygga kan monteres 

de fleste steder - på fjell eller 

sandstrand – som 

selvmontering, eller av 

Tønsbergbrygga AS etter 

avtale. 

Ved montering på fjell bores 6 hull 

etter nedenstående anvisning. Ved 

montering på sandstrand må det 

støpes et frittstående 

betongfundament i form av en 

kasse med dimensjon 1,6 x 2,0 

meter, som deretter fylles med 

stein. Festebolter plasseres på 

samme måte som for 

fjellmontering (be om 

arbeidstegning). 

Montering på fjell 

1) Bestem bryggens 

plassering etter 

strandkantens utforming, 

dybdeforhold, 

badeforhold, båtbruk - 

og ta hensyn til annen 

trafikk. 

 

2) Velg bryggehøyde, ca. 10 - 50 cm 

over høyeste vanlige vannstand 

(eller bølgenivå) og merk denne 

høyden på en fjellrabb hvor det er 

mulig å finne to punkter i samme 

plan (1,5 meter) og som samtidig 

danner grunnlinje for bryggens 

ønskede posisjon. 

3) Avmerkingen gjøres lettest ved at 

dobbeltboltene settes på plass på 

bryggen. Bryggens smale ende 

plasseres i en lettbåt som så skyves 

fra land. Avmerk så boltenes 

plassering med kritt (se fig. 1). Hull 

for bakre wirefeste avmerkes i en 

slik avstand fra tårnet at vinkelen 

mellom tårn og wire blir minst 45 

grader når bryggen er ferdig montert 

(se fig. 2). 

 

 

 

4) Bor 6 hull etter avmerking. Påse at 

hulldybde stemmer med boltelengde 

og sett bryggen løst på plass 

5) Dersom det passer, slå i alle 

bolter. Bruk vedlagte kiler. Fyll så 

smeltet svovel eller sement i hullet 

rundt boltene. 

 

 
 

6) Sett tårnet ned på sine 

tapper og monter wire frem til 

tårnet fra bakre wirefeste på 

land ved hjelp av wireklemmer 

med strekkfiskene skrudd ut til 

maks lengde. Tårnet må stå 

vertikalt under denne 

operasjonen. Monter deretter 

wire fra tårnet til bryggen  

(se fig. 3). 

 

7) Juster wirelengdene slik at 

begge wirene er like stramme ved 

hjelp av bolt og mutter på toppen 

av tårnet. Trekk så til mutter. 

8) Trelemmene legges på plass. 

Legg den ytterste først. Du har nå 

en ny brygge - og vi gratulerer! 

 


