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Bunnsolid kompetanse
Dykkerteknikk AS er et firma av fagfolk med bred erfaring innen
anleggsdykking og sjøarbeider. Våre ansatte har høy kompetanse
og bakgrunn fra ledende norske entreprenørselskap.
Dykkerteknikk driver hovedsakelig med anleggsarbeid og entre
prenørvirksomhet i maritime miljøer. Vår moderne utstyrspark er
tilpasset både stasjonære og mobile oppdrag. Det gjør at vi kan
påta oss de fleste typer tjenester – både under og over vann.
VI LØSER DIN UTFORDRING SIKKERT OG EFFEKTIVT!

Forskriftsmessig planlagt
– sikkert gjennomført
Dykkerteknikk er medlem i Norsk Bransjeforening for Undervannsen
treprenører, NBU. Foruten godkjent dykkersertifikat har våre dykkere
relevant praksis eller fagbrev innen anleggsfag. Bedriften har også
ansatte med mesterbrev og ingeniørkompetanse.
Fordi vi er medlem i NBU, er du som oppdragsgiver garantert at vi
benytter sertifisert personell og har et lovpålagt system for HMS. Det
sikrer at alle operasjoner blir forskriftsmessig planlagt, risikovurdert og
gjennomført i henhold til bransjestandard.
NØKKELEN LIGGER I GOD PLANLEGGING OG LANG ERFARING!

Under vann og på land
Dykkerteknikk tilbyr et bredt spekter av tjenester innen dykking og
andre undervannsarbeider, så vel som tradisjonelt anleggsarbeid
på land i maritime miljøer. Vi kan vise til en rekke referanser både
fra private entreprenører og oppdragsgivere innen stat
og kommune.

VÅRE TJENESTER OMFATTER BLANT ANNET:
• Anleggsdykking
• Sjøledninger
• Sveising av PE
• Sjøkabel
• Betongarbeider
• Sprengning og graving
• Montering av stål- og trekonstruksjoner

VI UTFØRER ALLE TYPER
ANLEGGSARBEID I DET MARITIME MILJØ!

• Siltgardiner og luftgardiner
• Inspeksjon med dykker eller ROV
• Spyling og bunnrensk
• Erosjonssikring
• Kraftstasjoner

PRODUSENT AV CAPONE BELASTNINGSLODD FOR SJØLEDNING

Skjæveland Cementstøperi har lang erfarenhet og god kompetanse som produsent av kommunalvarer og spesialvarer bla.
Capone belastningslodd av betong.
Produktutvikling er en ubrutt prosess hos oss, og ligger til grunn for alt vi gjør.
Vi arbeider kontinuerlig frem nye bruksområder hvor kvalitetsprodukter i betong er et bedre, mer økonomisk og mer slitesterkt
alternativ. Capone belastningslodd er ett resultat av dette. Dykkerteknikk AS er en samarbeidspartner og har
brukt Capone belastningslodd siden 2001.

Fabrikkvein 164, 4313 Sandnes
Tlf. 51 60 99 50 • E-post: post@skjeveland.no
www.skjeveland.no

Miljøtiltak
Vi produserer og leverer siltgardiner og luftgardiner som et
miljøtiltak ved arbeider i vann. Våre luftgardiner er drevet av
strømforsynt kompressor.
Vår kompressor erstatter dieseldrevne anleggskompressorer.

RIKTIG UTSTYR GIR EFFEKTIV OG MILJØVENNLIG UTFØRELSE!
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KONTAKT OSS:
DYKKERTEKNIKK AS
Østre Strandvei 52
3482 TOFTE

Fredrik Breiby
Daglig leder
+47 928 20 400
fredrik@dykkerteknikk.no

Telefon: +47 928 20 400
E-post: post@dykkerteknikk.no

KONTAKT OSS FOR MER
INFORMASJON ELLER ET
UFORPLIKTENDE TILBUD!

Trond Carstensen
Prosjektleder
+47 926 26 411
trond@dykkerteknikk.no
Kontor i Halden
Prosjektleder Frithjof Jacobsen
+47 406 40 964
frithjof@dykkerteknikk.no
Knivsøveien 16, 1788 HALDEN
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