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NAVIGASJONSINSTALLASJON - 053074 PORTØRLØPET 

 

     MÅLESTOKK                               DIRIGENS MINI  

                                                                                   
                                

 

Det etableres en lanterne med indirekte belysning av typen Dirigens Mini på stang, anlegget etableres på betongsøyle i vann.  

Installasjonen har en kompakt, stilren og funksjonell utforming. Lanternen har LED-teknologi der strømforsyning i form av 

solcellepaneler og batterier er integrert i objektet. Lanternen gir ett klart og rent rødt lys. LED-lanternen har integrert fotocelle og 

GPS-synkronisering. Anlegget har fjernovervåking som varsler Kystverket ved teknisk feil.  

Lanterna kan skjermes av i bakkant slik at lyset ikke forstyrrer bakenforliggende bebyggelse. Utformingen av objektet er 

retningsvisende ved at kjegla peker i retning av trygt farvann. På nattestid er kjegla svakt opplyst av et LED-lysarmatur på 0,6W.  

Denne indirekte belysningen er nødvendig for at de sjøfarende skal kunne gjøre riktig avstandsvurdering i mørket. Se for øvrig den 

generelle beskrivelsen av objektet i dokumentet for ytterligere detaljer. 

 

Fyrlistenummer: 053074 Navn: Portørløpet Eier: Kystverket 

Fyrlistekarakter: Iso R 2s Lystype: Lanterne med indirekte belysning Lyshøyde: 5,0m 

Nautisk funksjon: God Kategori: Avgjørende for sikker navigasjon Bygghøyde*: 8,0m 

Nautisk tilstand: God Posisjon: N 58º  47,97’   E 09º  25,96’   Status: Nyanlegg       
*Lyshøyde refererer til lysets høyde over HAT (Høyeste astronomiske tidevann). Bygghøyde inkluderer også installasjonens dybde under havflaten. 
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NAVIGASJONSINSTALLASJON – 053073 NORDRE PORTØRHUNDEN  

   

       MÅLESTOKK                                         DIRIGENS MINI                                  EKSISTERENDE STANG 
           

            
                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                        

Det etableres en lanterne med indirekte belysning av typen Dirigens Mini på stang, anlegget etableres i vann.             

Installasjonen har en kompakt, stilren og funksjonell utforming. Lanternen har LED-teknologi der strømforsyning i form av 

solcellepaneler og batterier er integrert i objektet. Lanternen gir ett klart og rent grønt lys. LED-lanternen har integrert fotocelle og 

GPS-synkronisering. Anlegget har fjernovervåking som varsler Kystverket ved teknisk feil.  

Lanterna kan skjermes av i bakkant slik at lyset ikke forstyrrer bakenforliggende bebyggelse. Utformingen av objektet er 

retningsvisende ved at kjegla peker i retning av trygt farvann. På nattestid er kjegla svakt opplyst av et LED-lysarmatur på 0,6W.  

Denne indirekte belysningen er nødvendig for at de sjøfarende skal kunne gjøre riktig avstandsvurdering i mørket. Se for øvrig 

den generelle beskrivelsen av objektet i dokumentet for ytterligere detaljer. 

Eksisterende stang 06054M Larsholmen fjernes. 

 

Fyrlistenummer: 053073 Navn: Nordre Portørhunden Eier: Kystverket 

Fyrlistekarakter: ISO G 2s Lystype: Lanterne med indirekte belysning Lyshøyde: 5,0m 

Nautisk funksjon: God Kategori: Avgjørende for sikker navigasjon Bygghøyde*: 6,0m 

Nautisk tilstand: God Posisjon: N 58º   47,96’  E 09 º  26,01’  Status: Nyanlegg        
*Lyshøyde refererer til lysets høyde over HAT (Høyeste astronomiske tidevann). Bygghøyde inkluderer også installasjonens dybde under havflaten. 
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NAVIGASJONSINSTALLASJON – 053080 MYRHOLMEN 

 

          MÅLESTOKK                                              LITUS LUX                                
                     

                                                                                          

 

Det etableres en sektorlykt av typen Litus Lux, anlegget etableres på land. Lykta er en solcelledrevet sektorlykt av kompositt. 

Installasjonen har en slank, stilren og funksjonell utforming. 

Lykten etableres med en ODSL 200 sektorlanterne (se fakta ark), der strømforsyning i form av solcellepaneler som er integrert i 

installasjonen. Batterier og teknisk anlegg er integrert i objektet. Lanternen på toppen har rent grønt, rødt og hvitt lys. Lyset har 

sektorinndelinger. Sektorene angir de retninger fartøyene rettledes å seile trygt og sikkert i. Sektorlykta omskjermes iht den 

internasjonale IALA standarden for sektorlykter. Det vil si at et fartøy som seiler mot lykta i hvit sektor alltid vil ha grønn sektor på 

styrbord (høyre side) og rød sektor på babord (venstre side). 

Anlegget har fjernovervåking som varsler Kystverket ved teknisk feil. 

Fyrlistenummer: 053080 Navn: Myrholmen Eier: Kystverket 

Fyrlistekarakter:   Oc WRG 6s Lystype: ODSL 200  Lyshøyde: 10,5m 

Nautisk funksjon: God Kategori: Avgjørende for sikker navigasjon Bygghøyde*: 8,5m 

Nautisk tilstand: God Posisjon: N 58º  48,10’  E 09 º  26,03’  Status: Nyanlegg        
*Lyshøyde refererer til lysets høyde over HAT (Høyeste astronomiske tidevann). Bygghøyde inkluderer også installasjonens dybde under havflaten. 
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053080 MYRHOLMEN – OVERSIKTSKART SEKTORER 
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NAVIGASJONSINSTALLASJON – 053072 TERNINGEN 

 

  MÅLESTOKK                                            DIRIGENS MINI                               EKSISTERENDE STANG              
                    

                                                                                          

Det etableres en lanterne med indirekte belysning av typen Dirigens Mini på stang, anlegget etableres på betongsøyle i vann. 

Installasjonen har en kompakt, stilren og funksjonell utforming. Lanternen har LED-teknologi der strømforsyning i form av 

solcellepaneler og batterier er integrert i objektet. Lanternen gir ett klart og rent rødt lys. LED-lanternen har integrert fotocelle og 

GPS-synkronisering. Anlegget har fjernovervåking som varsler Kystverket ved teknisk feil.  

Lanterna kan skjermes av i bakkant slik at lyset ikke forstyrrer bakenforliggende bebyggelse. Utformingen av objektet er 

retningsvisende ved at kjegla peker i retning av trygt farvann. På nattestid er kjegla svakt opplyst av et LED-lysarmatur på 0,6W.  

Denne indirekte belysningen er nødvendig for at de sjøfarende skal kunne gjøre riktig avstandsvurdering i mørket. Se for øvrig 

den generelle beskrivelsen av objektet i dokumentet for ytterligere detaljer. 

Eksisterende stang 02853M Terningen fjernes. 

Fyrlistenummer: 053072 Navn: Terningen Eier: Kystverket 

Fyrlistekarakter: ISO R 4s Lystype: Lanterne med indirekte belysning Lyshøyde: 4,0m 

Nautisk funksjon: God Kategori: Avgjørende for sikker navigasjon Bygghøyde*: 7,0m 

Nautisk tilstand: God Posisjon: N 58º   48,09’  E 09 º  26,09’  Status: Nyanlegg        
*Lyshøyde refererer til lysets høyde over HAT (Høyeste astronomiske tidevann). Bygghøyde inkluderer også installasjonens dybde under havflaten. 
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NAVIGASJONSINSTALLASJON – 053067 STYRMANNSHOLMEN 

  

    MÅLESTOKK                                    DIRIGENS MINI                                        
                    

                                                                                               

 

       

Det etableres en lanterne med indirekte belysning av typen Dirigens Mini på stang, anlegget etableres på betongsøyle i vann. 

Installasjonen har en kompakt, stilren og funksjonell utforming. Lanternen har LED-teknologi der strømforsyning i form av 

solcellepaneler og batterier er integrert i objektet. Lanternen gir ett klart og rent grønt lys. LED-lanternen har integrert fotocelle og 

GPS-synkronisering. Anlegget har fjernovervåking som varsler Kystverket ved teknisk feil.  

Lanterna kan skjermes av i bakkant slik at lyset ikke forstyrrer bakenforliggende bebyggelse. Utformingen av objektet er 

retningsvisende ved at kjegla peker i retning av trygt farvann. På nattestid er kjegla svakt opplyst av et LED-lysarmatur på 0,6W.  

Denne indirekte belysningen er nødvendig for at de sjøfarende skal kunne gjøre riktig avstandsvurdering i mørket. Se for øvrig 

den generelle beskrivelsen av objektet i dokumentet for ytterligere detaljer. 

 

Fyrlistenummer: 053067 Navn: Styrmannsholmen Eier: Kystverket 

Fyrlistekarakter: ISO G 2s Lystype: Lanterne med indirekte belysning Lyshøyde: 4,0,0m 

Nautisk funksjon: God Kategori: Avgjørende for sikker navigasjon Bygghøyde*: 9,0m 

Nautisk tilstand: God Posisjon: N 58º   48,21’  E 09 º  26,13’  Status: Nyanlegg        
*Lyshøyde refererer til lysets høyde over HAT (Høyeste astronomiske tidevann). Bygghøyde inkluderer også installasjonens dybde under havflaten. 
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NAVIGASJONSINSTALLASJON – 053068 BLEKMYRHOLET 

 

    MÅLESTOKK                                                 DIRIGENS MINI                                     
                     

                                                                                               

 

Det etableres en lanterne med indirekte belysning av typen Dirigens Mini på ny stang, anlegget etableres i vann.  

Installasjonen har en kompakt, stilren og funksjonell utforming. Lanternen har LED-teknologi der strømforsyning i form av 

solcellepaneler og batterier er integrert i objektet. Lanternen gir ett klart og rent rødt lys. LED-lanternen har integrert fotocelle og 

GPS-synkronisering. Anlegget har fjernovervåking som varsler Kystverket ved teknisk feil.  

Lanterna kan skjermes av i bakkant slik at lyset ikke forstyrrer bakenforliggende bebyggelse. Utformingen av objektet er 

retningsvisende ved at kjegla peker i retning av trygt farvann. På nattestid er kjegla svakt opplyst av et LED-lysarmatur på 0,6W.  

Denne indirekte belysningen er nødvendig for at de sjøfarende skal kunne gjøre riktig avstandsvurdering i mørket. Se for øvrig den 

generelle beskrivelsen av objektet i dokumentet for ytterligere detaljer. 

 

Fyrlistenummer: 053068 Navn: Blekmyrholet Eier: Kystverket 

Fyrlistekarakter: ISO R 2s Lystype: Lanterne med indirekte belysning Lyshøyde: 4,0m 

Nautisk funksjon: God Kategori: Avgjørende for sikker navigasjon Bygghøyde*: 9,0m 

Nautisk tilstand: God Posisjon: N 58º   48,23’  E 09 º  26,11’  Status: Nyanlegg        
*Lyshøyde refererer til lysets høyde over HAT (Høyeste astronomiske tidevann). Bygghøyde inkluderer også installasjonens dybde under havflaten. 
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NAVIGASJONSINSTALLASJON – 053066 PORTØR 

 

    MÅLESTOKK                                               DIRIGENS MINI                                   
                    

                                                                                               

 

Det etableres en lanterne med indirekte belysning av typen Dirigens Mini på ny stang, anlegget etableres i vann.  

Installasjonen har en kompakt, stilren og funksjonell utforming. Lanternen har LED-teknologi der strømforsyning i form av 

solcellepaneler og batterier er integrert i objektet. Lanternen gir ett klart og rent rødt lys. LED-lanternen har integrert fotocelle og 

GPS-synkronisering. Anlegget har fjernovervåking som varsler Kystverket ved teknisk feil.  

Lanterna kan skjermes av i bakkant slik at lyset ikke forstyrrer bakenforliggende bebyggelse. Utformingen av objektet er 

retningsvisende ved at kjegla peker i retning av trygt farvann. På nattestid er kjegla svakt opplyst av et LED-lysarmatur på 0,6W.  

Denne indirekte belysningen er nødvendig for at de sjøfarende skal kunne gjøre riktig avstandsvurdering i mørket. Se for øvrig den 

generelle beskrivelsen av objektet i dokumentet for ytterligere detaljer. 

 

 

Fyrlistenummer: 053066 Navn: Portør Eier: Kystverket 

Fyrlistekarakter: Iso R 4s Type: Lanterne med indirekte belysning Høyde: 4,0m 

Nautisk funksjon: God Kategori: Avgjørende for sikker navigasjon Bygghøyde*: 5,0m 

Nautisk tilstand: God Posisjon: N 58 º  48,36’   E 09º  26,11’  Status: Nyanlegg        
*Høyde refererer til stang høyde over HAT (Høyeste astronomiske tidevann). Bygghøyde inkluderer også stangas dybde under havflaten. 
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NAVIGASJONSINSTALLASJON – 053065 DAPHOLMANE 

 

    MÅLESTOKK                                    DIRIGENS MINI                                        
                          

                                                                                                

 

Det etableres en lanterne med indirekte belysning av typen Dirigens Mini på stang, anlegget etableres på betongsøyle i vann. 

Installasjonen har en kompakt, stilren og funksjonell utforming. Lanternen har LED-teknologi der strømforsyning i form av 

solcellepaneler og batterier er integrert i objektet. Lanternen gir ett klart og rent grønt lys. LED-lanternen har integrert fotocelle og 

GPS-synkronisering. Anlegget har fjernovervåking som varsler Kystverket ved teknisk feil.  

Lanterna kan skjermes av i bakkant slik at lyset ikke forstyrrer bakenforliggende bebyggelse. Utformingen av objektet er 

retningsvisende ved at kjegla peker i retning av trygt farvann. På nattestid er kjegla svakt opplyst av et LED-lysarmatur på 0,6W.  

Denne indirekte belysningen er nødvendig for at de sjøfarende skal kunne gjøre riktig avstandsvurdering i mørket. Se for øvrig 

den generelle beskrivelsen av objektet i dokumentet for ytterligere detaljer. 

Fyrlistenummer: 053065 Navn: Dapholmane Eier: Kystverket 

Fyrlistekarakter: ISO G 4s Lystype: Lanterne med indirekte belysning Lyshøyde: 4,0m 

Nautisk funksjon: God Kategori: Avgjørende for sikker navigasjon Bygghøyde*: 7,0m 

Nautisk tilstand: God Posisjon: N 58º   48,37’  E 09 º  26,26’  Status: Nyanlegg        
*Lyshøyde refererer til lysets høyde over HAT (Høyeste astronomiske tidevann). Bygghøyde inkluderer også installasjonens dybde under havflaten. 
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NAVIGASJONSINSTALLASJON – 053604 BRINGEBÆRHOLMEN 

 

    MÅLESTOKK                                                 DIRIGENS MINI                                   

     
                     
 

Det etableres en lanterne med indirekte belysning av typen Dirigens Mini på stang, anlegget etableres i vann. 

Installasjonen har en kompakt, stilren og funksjonell utforming. Lanternen har LED-teknologi der strømforsyning i form av 

solcellepaneler og batterier er integrert i objektet. Lanternen gir ett klart og rent rødt lys. LED-lanternen har integrert fotocelle og 

GPS-synkronisering. Anlegget har fjernovervåking som varsler Kystverket ved teknisk feil.  

Lanterna kan skjermes av i bakkant slik at lyset ikke forstyrrer bakenforliggende bebyggelse. Utformingen av objektet er 

retningsvisende ved at kjegla peker i retning av trygt farvann. På nattestid er kjegla svakt opplyst av et LED-lysarmatur på 0,6W.  

Denne indirekte belysningen er nødvendig for at de sjøfarende skal kunne gjøre riktig avstandsvurdering i mørket. Se for øvrig den 

generelle beskrivelsen av objektet i dokumentet for ytterligere detaljer. 

Fyrlistenummer: 053604 Navn: Bringebærholmen Eier: Kystverket 

Fyrlistekarakter: ISO R 2s Lystype: Lanterne med indirekte belysning Lyshøyde: 4,0m 

Nautisk funksjon: God Kategori: Avgjørende for sikker navigasjon Bygghøyde*: 6,0m 

Nautisk tilstand: God Posisjon: N 58º   48,51’  E 09 º  26,45’  Status: Nyanlegg        
*Lyshøyde refererer til lysets høyde over HAT (Høyeste astronomiske tidevann). Bygghøyde inkluderer også installasjonens dybde under havflaten. 
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NAVIGASJONSINSTALLASJON – 053063 NORDRE TEINEHOLMEN 

 

    MÅLESTOKK                                    DIRIGENS MINI                                        

                          
                                                                                           

          

Det etableres en lanterne med indirekte belysning av typen Dirigens Mini på stang, anlegget etableres i vann. 

Installasjonen har en kompakt, stilren og funksjonell utforming. Lanternen har LED-teknologi der strømforsyning i form av 

solcellepaneler og batterier er integrert i objektet. Lanternen gir ett klart og rent grønt lys. LED-lanternen har integrert fotocelle og 

GPS-synkronisering. Anlegget har fjernovervåking som varsler Kystverket ved teknisk feil.  

Lanterna kan skjermes av i bakkant slik at lyset ikke forstyrrer bakenforliggende bebyggelse. Utformingen av objektet er 

retningsvisende ved at kjegla peker i retning av trygt farvann. På nattestid er kjegla svakt opplyst av et LED-lysarmatur på 0,6W.  

Denne indirekte belysningen er nødvendig for at de sjøfarende skal kunne gjøre riktig avstandsvurdering i mørket. Se for øvrig 

den generelle beskrivelsen av objektet i dokumentet for ytterligere detaljer. 

Fyrlistenummer: 053063 Navn: Nordre Teineholmen Eier: Kystverket 

Fyrlistekarakter: ISO G 2s Lystype: Lanterne med indirekte belysning Lyshøyde: 4,0m 

Nautisk funksjon: God Kategori: Avgjørende for sikker navigasjon Bygghøyde*: 5,0m 

Nautisk tilstand: God Posisjon: N 58º   48,65’  E 09 º  26,60’  Status: Nyanlegg        
*Lyshøyde refererer til lysets høyde over HAT (Høyeste astronomiske tidevann). Bygghøyde inkluderer også installasjonens dybde under havflaten. 
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NAVIGASJONSINSTALLASJON – 053061 Fengesholmen 

 

    MÅLESTOKK                                    DIRIGENS MINI                                        
                    

                                                                                               

 

 

Det etableres en lanterne med indirekte belysning av typen Dirigens Mini på stang, anlegget etableres på betongsøyle i vann. 

Installasjonen har en kompakt, stilren og funksjonell utforming. Lanternen har LED-teknologi der strømforsyning i form av 

solcellepaneler og batterier er integrert i objektet. Lanternen gir ett klart og rent grønt lys. LED-lanternen har integrert fotocelle og 

GPS-synkronisering. Anlegget har fjernovervåking som varsler Kystverket ved teknisk feil.  

Lanterna kan skjermes av i bakkant slik at lyset ikke forstyrrer bakenforliggende bebyggelse. Utformingen av objektet er 

retningsvisende ved at kjegla peker i retning av trygt farvann. På nattestid er kjegla svakt opplyst av et LED-lysarmatur på 0,6W.  

Denne indirekte belysningen er nødvendig for at de sjøfarende skal kunne gjøre riktig avstandsvurdering i mørket. Se for øvrig 

den generelle beskrivelsen av objektet i dokumentet for ytterligere detaljer. 

Fyrlistenummer: 053061 Navn: Fengesholmen Eier: Kystverket 

Fyrlistekarakter: ISO G 4s Lystype: Lanterne med indirekte belysning Lyshøyde: 4,0m 

Nautisk funksjon: God Kategori: Avgjørende for sikker navigasjon Bygghøyde*: 8,0m 

Nautisk tilstand: God Posisjon: N 58º   49,19’  E 09 º  27,24’  Status: Nyanlegg        
*Lyshøyde refererer til lysets høyde over HAT (Høyeste astronomiske tidevann). Bygghøyde inkluderer også installasjonens dybde under havflaten. 


