
Vandbygningssten

• Kystsikring
• Havnemoler
• Erosionsbeskyttelse
• Sikring af havanlæg



Vandbygningssten til 
flere formål

Fordelene er store ved at 
anvende vandbygningssten 
fra Katholm.

Store anvendelsesmuligheder og let tilgængelig-
hed gør vandbygningsstenene fra Katholm ideelle 
til brug for kystsikring og kan med fordel også 
bruges som inderkerne ved etablering af moler 
som alternativ til importeret granit.

Vandbygningssten fra Katholm produceres i 
henhold til EN13383-1 og leveres i tre fraktioner, 
45/180, 150/300 og 300/500, men kan naturligvis 
også tilpasses netop Jeres behov.

Nymølle samarbejder med både norske og sven-
ske granitbrud med stor og lang erfaring indenfor 
produktion af vandbygningssten og er derfor i 
stand til at levere granit, hvilket giver mulighed for 
at levere en total leverance af både granit, og sten 
og grus fra egne grusgrave. Nymølle kan, kort sagt, 
levere alle materialer til brug for vandbygning. 



Katholm Grusgrav ligger 
midt i Danmark

Med sin placering direkte 
ud til Kattegat og med eget 
kajanlæg er det muligt for 
Nymølle at fragte materialer 
ad søvejen direkte fra 
Katholm.  Havneanlægget ved Katholm kan 

modtage skibe på op til 3.500 ton, 
og med en dybgang på 5 meter. 
Der kan lastes op til 1.200 ton i 
timen, fra havne pieren.

Breddegrad: 56.30
Længdegrad: 10.86

Erosionsbeskyttelse af hav-
konstruktioner (vindmøller 
og andre off shore anlæg)

Gabioner brugt som 
bundsikring

Bundsikring 
af havn

Mole med inderkerne 
af Katholmsten
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Nymølle Stenindustrier blev grundlagt i 
1909 og har lige siden været en af branchens 
førende virksomheder

Navnet ”Nymølle” kom til i 1924, da virksomheden 
købte Nymølle-gården i Hedehusene. Her var en 
usædvanlig stor sammenhængende forekomst 
af sten og grus, der stadig danner grundlaget for 
Nymølles (og Danmarks) største grusgrav.

Løbende er Danmarkskortet blevet dækket med 
grusgrave i Nymølle regi hvilket har gjort os til 
landets største inden for udvinding af råstoffer.

I dag driver Nymølle 18 grusgrave spredt over 
Sjælland, Fyn og Jylland, indeholdende råstoffer 
til flere årtiers forbrug, der udvindes med stor 
respekt for naturen og omgivelserne.

– Velkommen til Nymølle Stenindustrier. 
Danmarks førende leverandør af råstoffer.
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