
En solid partner 
innen undervannsarbeid

norskhavservice.no

Norsk Havservice AS utfører et vidt spekter av tjenester for ulike aktører på norskekysten. 
Våre sjøfolk har lang erfaring og sterk kompetanse, og vi har kort responstid når du trenger oss.

Norsk Havservice har hele Midt-Norge som nedslagsfelt.

Tverrveien 17, 7130 Brekstad
Tlf 73 10 02 88

DYKKERTJENESTER
Vi utfører alle former for dykking både til sjøs
og i ferskvann, med topp moderne utstyr.

BÅTTJENESTER
Vi har 2 båter som bl.a. er fullt utstyrt for 
dykking, kabellegging, rørlegging, bru- / kai- /
marinaarbeid, etc.

ROV TJENESTER
Vi har ROV utstyr for inspeksjon og kartlegging
til sjøs og i ferskvann.



DYKKERTJENESTER
Norsk Havservice AS har 2 dykkerlag som jobber turnus og vi har derfor dykkere tilgengelig 24
timer i døgnet. Selskapet er meget god utstyrt for alle typer oppdrag både til sjøs og i ferskvann.
Typiske oppdrag kan være inspeksjoner, nedspyling av kabler og rør, mooringarbeid på flyte-
brygger, heving av båter, sveising og skjæring under vann, reparasjoner under vann og rengjøring 
av skrog og propeller. Vi utfører også hasteoppdrag som f.eks. tau i propell og inspeksjon 
etter grunnstøting. Vi har også god erfaring med anleggsarbeid i samarbeid med flere større 
entreprenører.

BÅTTJENESTER
Norsk Havservice AS har flere båter til forskjellige formål. Dykkerbåten Triton er fullt utstyrt for
dykking, men brukes også til en lang rekke andre oppdrag langs kysten. Servicebåten Athena er 
utstyrt med kran, en 20 t vinsj, utstyr for kabellegging og rørlegging og har elektrisk ROV ombord.
Mannskapet har lang erfaring fra kabel og rørlegging og er utdannet ROV piloter. Vi utfører også
service og vedlikeholdsarbeid for marina, kai, bru, etc.

ROV TJENESTER
Vi utfører posisjonering, bunnkartlegging og inspeksjoner med ROV, en SPERRE Sub-Fighter 4500,
fra vår servicebåt Athena. Vi har også en mindre ROV som er lett å transportere og som kan gjøre
det samme arbeidet også i ferskvann og andre steder hvor Athena ikke kan komme til.

ROV’ene brukes ofte sammen med dykkeroppdrag for å spare dykketid eller at oppdraget er 
forbundet med risiko. ROV brukes også når det er for dypt for dykkerne.

TOTALLEVERANDØR
Vi kombinerer ofte alle våre tjenester. Ved f.eks. kabellegging/rørlegging gjøres først en bunnkart-
legging med ROV for å finne beste trasé og beregne nødvendig kabel/rør. Deretter gjennomføres
selve leggingen med servicebåten Athena. Til slutt kommer dykker inn og gjennomfører sikring 
og nedspyling av kabel/rør i landtak. Prosjektet avsluttes ofte med at vi setter opp farvannsskilt 
ved landtakene. 

Norsk Havservice AS tar HMS på største alvor og utfører jobbene iht. gjeldende lovverk. 
Vi innehar all nødvendig sertifisering av både på dykkere og utstyr.





KUNDER I ULIKE MARITIME MILJØER
Norsk Havservice AS har understøttet de fleste
aktørene som har aktivitet i maritime miljø langs
kysten. Dette være seg entreprenører, havbruks-
næringen og kommunal og statlig sektor.

TYPISKE KUNDER
– Havbruk

– Kraftselskap

– Entreprenører

– Offentlige etater

– Marina-/ kaianlegg

– Miljøundersøkelser

– Alle andre med behov for undervannstjenester

Norsk Havservice AS har hovedbase på Ørlandet.
Vi har havneplass på Brekstad, Uthaug og Lysøysundet.
For mer utfyllende informasjon, se vår hjemmeside: www.norskhavservice.no
Følg oss gjerne på Facebook: Norsk Havservice as | Brekstad | Facebook

KONTORADRESSE: Tverrveien 17, 7130 Brekstad
Tlf 73 10 02 88 • post@norskhavservice.no
www.norskhavservice.no


