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DEMMER OPP FOR 200-ÅRS FLOM!
     - med visualisering i 3D og VR

Sikre dine verdier! Kontakt oss – vi hjelper deg 
gjerne. 
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I en tid hvor ekstremvær ser 
ut til å bli normalvær, er det 
en reell utfordring knyttet til 
håndtering av flom. HauCon 
Norge AS er nå på marke-
det med flomvernssystem i 
aluminium og stål, som sikrer 
både landskap, bygninger og 
infrastruktur.

Vekker interesse!
HauCon Norge AS har hatt disse flomvern-
løsningene fra tyske IBS i deres produkt-
sortiment i knapt ett år. Etter flere referan-
seprosjekter og markedsføring på bl.a Bygg 
Reis Deg, har flomvernssystemet allerede 
vekket interesse blant forbrukerne.

Demmer opp for 200-års flom
Et av produktets sine referanseprosjekter 
ligger i Dalen i Telemark, der elva Tokkeåi 
skaper store oversvømmelser, nesten hver 
eneste vår. På toppen av en flomvoll er det 
derfor støpt en murkant, hvor innfesting av 
flyttbare flomvernsystemer gjør det mulig å 
demme opp for en 200- års flom. 

Effektiv oppstart av prosjekt
Felles for alle prosjekter er at de er avhen-
gige av en god oppstart. HauCon kan effek-

tivisere prosessen ved å levere prosjekte-
ringsgrunnlag med bl.a. 3D-grunnlag i form 
av Revit-filer.

Visualisering er viktig
Visualisering brukes stadig mer som grunn-
lag for beslutninger. HauCon kan tilby vi-
sualisering både i 3D og VR, som viser hvor-
dan prosjektet kan bli seende ut, hvordan 
det skal gjennomføres, eller til å fremheve 
spesifikke elementer ved prosjektet. 

Permanent eller demonterbart?
HauCon tilbyr også system for permanent 
oppføring der det er hyppig flom, store bøl-
ger eller store tidevannsforskjeller, eller 
områder der montering og demontering blir 
for dyrt og ikke kan gjøres raskt nok. 

Løsningen finnes i et antall alternativer 
med samme kapasitet, herunder leveres 
bl.a en løsning med glassvegger.

Enkel montering
HauCon leverer flomvern både til bygg og 
landskap. Produktene har enkel montering 
og lang levetid. De er robuste og kan monte-
res direkte i bygningskonstruksjonen.
 
HauCon er mest kjent som forhandler av 
spesialprodukter til betongentrepenørene. 
At de nå også har flomsikringssystemer i 
deres sortiment, gir de flere markedsmu-
ligheter, og utsikter til mange spennende 
prosjekter.

Systemet kan monteres
opp på kort tid ved varsel om flom. 
Samtidig er systemet solid nok til å 
tåle drivende gjenstander, som trær 
og isflak.

 Les mer på www.haucon.no


