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Sjøtransport •  Mudring •  Utfylling  

Pæling •  Kran •  Kai •  Anlegg 

FFS MArine Anlegg er 
en Avdeling Av FArSUnd  
FortøyningSSelSKAP AS

Telefon: +47 38 39 12 29

E-post: mail@ffs-as.com 
  anlegg@ffs-as.com

Besøksadr.:  Strandgaten 16 
Farsund

Postadr: P.B 126 
  NO-4552 Farsund

Web.:  www.ffs-as.com

FFS tilbyr
• Massetransport/Sjøtransport 
• Selvlossende lastebåt eller slepebåt og lekter
• Mudring og utfylling
• Mobilkran på land eller til sjøs
• Bygging av brygger og broer
• Utleie av lektere og arbeidsbåter
•  Pæling av tre påler, stålkjerne, rør,  

betongpåler eller spuntstål
• Kartlegging og bunnundersøkelser
• Problemløsning for anleggsbransjen

Gravemaskiner, hjullastere, mobilkraner, slepebåter, ROV, 
dumpelektere, flattopp lektere, lektere med støttetben og 
tilleggsutstyr til disse tilpasset marine anleggsdrift som 
pælehammer, mudringspumpe etc.

FFS MASKinPArK



M A R I N E  A N L E G G

vi har spesialisert oss på de maritime sidene av anleggsbransjen ved  
å kombinere vår erfaring fra 30 års drift av slepe- og arbeidsbåter  
med dyktige anleggsmaskinførere.

Vi har montering av flytende marinaer og moringer,  
samt montør for de fleste store leverandører av  
flytebrygger i Norge. Vi leverer moringer til alt fra små 
lystbåter til store tankskip i opplag. Vi leverer også  
komplette eller kun fundament til brygger og  
båthus til fritidseiendommer over hele Sør-Norge. 

Vi har lang erfaringer i pæling av kreosot påler,  
stålrør, og kjernestål.  

Vi leverer også sandstrand hvor du måtte ønske  
å etablere dette, fra store strender til små. 

Ta også kontakt for frakt av materialer, anleggsutstyr,  
samt vaktmestertjenester.

FritidSMArKed

AnleggSMArKed

I løpet av de siste årene har ett tett samarbeid med 
flere av Norges største entreprenører gitt oss mange 
utfordringer og en uvurderlig erfaring som problemløser 
og leverandør som kan levere kvalitet over tid.  
Vi har bred erfaring i utfylling av havner med taubåt og 
lekter og vi var kanskje den første leverandør som på 
slutten av 1990 tallet benyttet GPS og elektroniske kart 
i forbindelse med steindumping i havn. 

Vi har gjennom årene utført ett stort antall mudrings-
operasjoner og har erfaring fra bruk av 3D-GPS i denne 
sammenheng. Vi kan tilby både gravemudring og  
sugemudring. I tillegg kan vi tilby massetransport av 
sand, storstein, tømmer og transport av forurenset 
masse til deponi. Vi er også dyktige under vann, både 
med dykking, ROV, samt kartlegging med Olex med 
multistråle og enkelstråle ekkolodd.

FFS MArine Anlegg er en Avdeling Av FArSUnd FortøyningSSelSKAP AS

SjøtrAnSPort • MUdring • UtFylling 
Pæling • KrAn • KAi • Anlegg


