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Pressrelease 
Utländsk ”grön” ubåt spionerar på high-tech flytbryggor i skärgården 

AlfaBryggan AB använder i dag hög teknologi av polyetenpontoner i flytbryggor. Tekniken 

har funnits i över 30 år och är välbeprövad i Finland där de också tillverkas. Polyeten -

pontonerna är bland de miljövänligaste och dess flytmedel är endast luft. De senaste åren 

har både kommuner och båtklubbar börjat använda miljö flytbryggor med polyeten -

pontoner och dessa ligger längs hela Sveriges kust och bl.a. i Stockholms skärgård, helt 

öppet för utländsk makt att spionera på. 

 

Oacceptabel kränkning från främmande makt. I Sverige har man i 

decennier byggt bryggor på gammal teknik med frigolit och betongblock så 

kallade trä och betongbryggor. Nackdelen med dessa tekniker är att de 

suger vatten, att de inte har så hög bärighet på kanten, att har svårt med 

det nordiska klimatet med kyla och is och korroderar. AlfaBryggan AB är 

ett bolag som ligger i framkant med grön Modern-Marin-Miljö. 

Produkterna bolaget använder sig av är HD- polyetenpontoner. Dessa är 

extremt tåliga och har hög bärighet vid kanten. Polyetenpontoner suger inget vatten, rostar 

inte, är UV stabiliserade, tål is, olja och syra. De är återvinningsbara och miljövänligare än 

t.ex. betong och har bara en bråkdel av destruktionskostnaden.  

Spionage? Man har tidigare observerat utländsk personal beträda bryggorna i dagsljus och 

nu har man även säkrat bevis på att så kallade ”gröna” ubåtar har varit här och snorklat. 

AlfaBryggan’s VD Christer Ulfvengren har under en presskonferens i dag tillkännagivit att 

deras gröna teknologi sannerligen är intressant och att främmande makt är intresserade. 

Man spekulerar i att framtidens vinnare kommer att vara just de som använder luft som 

flytmedel och där ligger vi verkligen i framkant säger Christer. Vidare berättar Christer att 

bara för någon vecka sedan skickade AlfaBryggan upp 4 st långtradare med ca 200 m 

båtbryggor som har landat väl till Luleå och snart ska vi skicka ner en stor ”grön” Miljöbrygga 

med toalett och solceller till Karlskrona som vi hoppas att hålla kontakt med den under lång 

tid. Med tanke på hur högintressant det är så kan man befara att det blir fler kränkningar i 

form av ”gröna” luftfyllda farkoster längs hela vår kust avslutar Christer. 

 

AlfaBryggan AB Nov -2014 


