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Mobile løsninger  er  ment for 

beredskap. Enkel lagring og ut-

plassering.  Gjenbruk gjør dem til 

lønnsomme investeringer.  

Systemer som er utviklet for optimal 

integrasjon i nye og gamle kon-

struksjoner  

Produktene er selvforankrende og 

lette å håndtere. Demmer opp fra 50-

120 cm og kan monteres på få timer.  

Mindre oversvømmelser. Lede 

vannstrømmer. Opptil 10-15 cm. Kan 

utplasseres på få minutter. 

Mobile løsninger 

Permanente løsninger 

Mindre barrierer 

Større barrierer 

Norsk Flomvern AS er et norsk selskap med hovedkontor i Drammen. Vi ble etablert i 2017 med mål om tilby 

produkter og tjenester relater til vern mot vannskader/flom. Det fantes ingen i Norge som hadde spesialisert seg 

på dette markedet. Utviklingen i det norske klimaet viser at ekstremvær ikke lenger oppstår 1 eller to ganger i 

løpet av en mannsalder, men at ekstremvær spring– og stormflo fører til flomtilstander årlig.  Myndighetene og 

forsikringsselskaper har endret holdningen til slikt og forventer at man tenker proaktivt. 

Selskap og visjon 

Felles for vår produktportefølje er rask og enkelt vern. Miljøvennlige erstatninger for sandsekker. Ved å bruke 

nye materialer og utnyttelse av fysikkens lover, så tilbyr markedet nye og moderne metoder. Dette gir svært 

effektive barrierer mot trusselen for vann på avveie.  Våre mest solgte produkter er utviklet og blir produsert i 

Sverige, Danmark, UK og USA. 

<50 cm 

>50 

Vi leverer innovative flomvernprodukter  

fra bransjens ledende produsenter.  
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Ekstremvær - en del av hverdagen 
Norsk Flomvern AS. Hvem, hva og hvorfor? 

• Bred erfaring 

• Rask levering 

• Komplementære produkter 

• Garanti – vi bytter skadete produkter og har       

 reservedeler på lager i Norge 

Hvem, hva og hvorfor 

https://norskflomvern.no/
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Vern om verdier 
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Vannskader koster enormt med penger 

QUICKDAM Flood Barrier 

NOAQ  Tubewall 

NOAQ  Boxwall 

HYDROsnake 

Blobel 

NOAQ  Boxwall 

INERO Barriere 
NoFloods Flex Wall 

AQUASTOP 

<50 

<50 

<50 

<50 

<50 
<50 

<50 

<50 >50 

<50 >50 
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 Produkt Materiale Type Underlag 

 HYDRO Snake 

(SAP)

Fiber**  Mobilt  Plant/terreng 

  

(SAP)

Fiber**  Mobilt  Plant/terreng 

 Flombarriere og Water curb 

Fiber** / 

PVC  Mobilt  Plant/terreng 

                     Boxwall  Polypropylene  Mobilt  Plant 

                   Tubewall  PVC Luft Mobilt  Terreng/plant 

                  Flombarriere Galv.stål Mobilt  Plant 

                          FLEX WALL PVC Mobilt  Terreng/plant 

 Beaver Vannfylte barriere  PVC Mobilt  Terreng/plant 

 DPS 2000  Aluminium Mobilt   

 Flere Permanent konstruksjon 

 Flere Permanent konstruksjon 

Produktoversikt 

* kan stables  

**Fiberproduktene består av en  blanding av Super Absorbent Polymer (SAP) og FSC 
(bærekraftig) tremasse. SAP er en forbindelse som brukes i engangsbleier og andre 
superabsorberende produkter. 

>50 

>50 

>50 

>50 

>50 

>50 

<50 

<50 

>50 >50 

>50 

Les mer på web>> 

>50 

>50 
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Mindre barrierer -ett utvalg fra porteføljen 

 

Ideelt å ha liggende som beredskap i  

• garasjen  

• bøttekottet  

• servicebilen 

FIBER ELLER VANNBASERT  

Flombarrieren fra QUICKDAM  er en allsidig bestselger. 3 
eller 5,1 meter lang. Opptil 9 cm høy . Absorberer hhv. 15 
liter, og 52 liter med vann .  

Kan stables . Varer i 6-12 mnd. etter aktivering 

QUICKDAM FLOOD BARRIERS  
Fyll og tøm med vann etter behov. Oppbevar tomt og 
fyll på stedet etter behov. Dobbelte kamre forhindrer 
utrulling. Holdbar og kjemikaliebestandig 10 ml po-
lyuretan Gjenbrukbar år etter år.  

Også mot saltvann 

QUIKDAM  WATER CURB 

<50 
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Fiberbaserte produkter 
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Større barrierer 

 FW25 FW50 FW100 FW150 

Oppdemmningshøyde, cm  25 50 100 150 

Effektiv lengde , m 5 / 10 5 / 10 5 / 10 5 / 10 

Vekt –kg  12,5/25 16/32 58/117 100/200  

 H50 H80 H100 H150 

Høyde, cm  50 80 100 150 

Lengde , cm 100 100 100 100 

Vekt –kg  10,9 11,1 19,3 36,7 

Ant.m Pr. pall  100 100 50 50 

Mobilt - enkelt– lett å lagre 

  BW52 BW102 

Oppdemmningshøyde, cm  50 100 

Effektiv lengde , cm 90 90 

Vekt –kg 6 15,2  

Oppsettningshastighet m. pr. time Ca. 200  Ca.100 

Ant. Pr. pall  26 (16m) 32 (29m) 

 TW50 TW100 TW75 

Oppdemmningshøyde, cm  50 100 75 

Effektiv lengde , m 10 10 10 

Vekt –kg  35 70  50 

Tid for fylling av luft, min 2 5 3 

Andre lengder kan bestilles    

NOFLOOD FLEX WALL 

Den originale frittstående, selvforankrende flomvernboksen. Er spesi-

elt utformet for jevne underlag som      asfalterte gater eller gulv. Kan 

også brukes "motsatt" ved og beskytte f.eks. tekniske installasjo-

ner. Har også svinger m.m.   Utviklet og produsert i Skandinavia. 

NOAQ BOXWALL®  
Den originale luftbarrieren som er utviklet og  

produsert i Skandinavia. Består av et antall luftfylte seksjoner ("rør") 

som kan koples sammen. Hvert rør er forsynt med en kappe som 

ligger på marken på  oversvømmelsesstedet (trenger ingen forank-

ring med plugger).  

NOAQ TUBEWALL®  

Designet lar vann strømme inne i barrieren, noe som muliggjør øyeblikkelig 

stabilisering og gradvis utplassering med det kommende flomvannet. 

INERO FLOMBARRIERE  
 Bygger på en enkel og smart konstruksjon uten tidskrevende kob-

linger og splinter. Plater kobles sammen ved hjelp av en patentert 

hurtigkoblingslås.  

For pris og komplett oversikt ta kontakt.   >50 
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VANNFYLTE BARRIERE  
Består av to PVC-rør lagt side om side, permanent 

sammenføyde for å danne et tvillingelement. Rørene 

settes på plass, monteres og fylles med vann  

DPS 2000 
Patentert mobil flombeskyttelsesvegg laget av lette 

aluminiumsbjelker som er stablet mellom støtter.  

https://norskflomvern.no/
https://norskflomvern.no/


Vi har levert produkter til alt fra  

privatpersoner til store bedrifter og 

kommuner.  

Levering og service 

Norsk Flomvern AS 

Øver Eikervei 14,  

3046 Drammen 

post@norskflomvern.no 
www.norskflomvern.no  

 

Flomvernbilen inneholder et hyggelig menneske og 

demoutstyr. 

Permanente løsninger prosjekteres 

ofte i samarbeid med arkitekt/

konsulent.   

NFV001_3 

Laget av inforegi as med forbehold om  trykkfeil 

https://norskflomvern.no/
https://norskflomvern.no/
https://www.grontpunkt.no/om-oss/maal-og-bakgrunn/
https://www.facebook.com/flomsikring
https://www.linkedin.com/company/norsk-flomvern-as


Vern mot vann 
-fra bransjens ledende produsenter  
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 BW52 BW102 

Oppdemmningshøyde, cm  50 100 

Effektiv lengde , cm 90 90  

Vekt –kg 6 15,2  

Oppsettningshastighet m. pr. time Ca. 200  Ca. 100  

Ant. Pr. pall 26 (16m) 32 (29 m) 

Minste kurveradius  +/-3°  +/-2°  

NOAQ Boksdemning er et frittstående, temporært flomvern mot over-

svømmelser. Den er spesielt utformet for jevne underlag som asfalterte 

gater eller betonggulv.  

NOAQ Boksdemning BW50 demmer opp 50 cm mens  BW102 demmer 100 

cm. Begge er selvforankrende. Den belastes automatisk mot marken av det 

oversvømmende vannets egen tyngde. Jo høyere vannet stiger desto harde-

re presses demningen fast mot underlaget. Ved å utnytte vannets tyngde på 

denne måten, har det vært mulig å gjøre selve ”boksene” meget lette. Hver 

enkelt boks har lav egenvekt. Det gjør at det både er lett og raskt å sette opp 

en Boksdemning.  

En Boksdemning settes opp ved at boksene sneppes fast til hverandre. Det 

er ikke nødvendig med noe verktøy. Kurver skapes ved at boksene dreies 

noe når de settes sammen, og til hjørner finnes spesielle hjørnebokser*.  

Boksdemningen kan også brukes til å lede vannet vekk i forbindelse med 

store regnmengder. Et antall bokser stilles midt i vannstrømmen og de biter 

seg umiddelbart fast til asfalten.  Er laget av polypropylene  

Boksene kan stables, noe som betyr at de tar meget liten 

plass ved lagring og transport.   

       

Produktark 

NOAQ Flood Protection AB er en 

svensk bedrift som ble opprettet 

for å utvikle og levere vern mot 

oversvømmelse til rådighet for det 

globale markedet.  Selskapet   

utvikler og produserer i          

Skandinavia.  

BOXWALL ®  
NOAQ FLOOD PROTECTION  

NFV002_3 

BW52 

BW102 

Bygg din løsning med inner og yttersvinger* 

Finn mer dokumentasjon  

hos produsenten 

http://noaq.com 

*hjørner og gavler kun til BW52 pr. okt 2020 

Dette er det originale 

produktet utviklet og 

produsert i Skandinavia 

https://norskflomvern.no/
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Laget av inforegi as med forbehold om  trykkfeil 


