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Skip

EX & Heat
Solutions

Offshore

Marine

Om oss

OneCo Safe Yards AS er et innovativt teknologi
selskap, som sammen med OneCo-konsernet
satser på kjerneaktiviteter innen skip, offshore
og marine. Vi bygger vårt selskap på verdiene
lidenskap, langsiktighet og raushet, og er din
fremtidsrettede samarbeidspartner.
Selskapet er representert i Kristiansand, Stavanger og
Bergen, hvor alle har fokus på det maritime markedet.
Selskapet har en stor satsing i Kristiansand med en
stor tørrdokk og verkstedsfasiliteter. Dette gir grunnlag
for gjennomføring av dokkinger av skip og fabrikasjon
av forskjellige konstruksjoner. Verftet har over lengre
perioder etablert en betydelig kompetanse på bygging og
vedlikehold av offshorekraner. I Bergen leverer selskapet
betydelige vedlikeholdstjenester til Sjøforsvarets fartøy i
form av inngåtte kontrakter med lang løpetid.

Selskapet har også et godt etablert fotfeste innen 
EX/ Heat løsninger og tilbyr et komplett utvalg av
Ex-godkjente løsninger for både olje- og gassindustrien.
Selskapets portefølje i Heat-Trace består av hele
spekteret fra produksjon av Heat-Trace komponenter,
leveranse av varmekjerner, termineringsbokser til
beskyttelseskomponenter og styresystem. Dette er
tjenester vi leverer over hele verden.
OneCo Safe Yards er opptatt av en god kommunikasjon
både med våre kunder, eiere og ansatte. Vi jobber for
en sterk, tydelig og sunn bedriftskultur, og vet at dette er
avgjørende for at vi skal lykkes.

PRODUCTS
MARINE SERVICE
Ÿ Multi disipline service
Ÿ Project management
Ÿ Engineering
Ÿ Inspection
Ÿ MC, test & commissioning

Fakta om OneCo Safe Yards
Lokasjon:
• Kristiansand
• Stavanger
• Bergen

Ÿ Anti-ice products
Ÿ Junction boxes
Ÿ Enclosure heaters
Ÿ Heat trace solutions
Ÿ Manifold Heater
Ÿ Thermostats
Ÿ Thermon produkter

SERVICES

Fasiliteter:
• dokk
• produksjonshall
• hovedkontor i Stavanger
• marineaktivitet i Bergen
relatert til Haakonsvern

Ÿ Electrical &

Instrumentation

Ÿ Automation
Ÿ Hydraulics
Ÿ Mechanics
Ÿ Structure (welding,

repairs, etc.)

Ÿ Products and

solutions for Ex Heat

YARD AND WORKSHOP

Ÿ Winterization
Ÿ Project Management
Ÿ Engineering
Ÿ Installation
Ÿ Periodic surveys
Ÿ Generator control

Ÿ Dry-dock
Ÿ Workshops
Ÿ Crane test fundations
Ÿ Multi disipline service
Ÿ Project management
Ÿ Engineering

system
Ÿ Interlock DP-2/3
system
Ÿ Segregation DP-2/3
system
Ÿ Dockings
Ÿ Overhaul and service
for thrusters &
generators
Ÿ Flat bottom surveys
and propeller polish
without docking
Ÿ Oﬀshore & Marine
crane service &
maintenance
Ÿ Crane Installation &
Modiﬁcation

EX & HEAT SOLUTIONS

Ÿ Anti-ice
products gjør brosjyren levende
GoZee-appen
Ÿ OneCo Anti-ice cassette
GoZee: Hvordan komme i gang i
Ÿ Junction boxes
Ÿ Enclosure heaters løpet av 30 sekunder
1.
Ÿ Heat trace solutions
Ÿ Manifold heater
2.
Ÿ Thermostats
Ÿ Thermon products

Skriv «GoZee» i søkefeltet i App Store eller
Google Play, og last ned appen til smarttelefon
eller nettbrett.
Åpne appen og bruk den på sidene med
GoZee-ikonet.

360º
panorama

Fotogalleri

Webikon

SKIP

Skip
OneCo har de seneste årene videreutviklet en lokal
spisskompetanse innen hydraulikk og mekanikk til å bli
en totalleverandør innen skipsreparasjoner, klassing og
ombygginger. Dette gjør oss til en totalleverandør innen
det marine markedet og offshoremarkedet.
Våre fasiliteter dekker de fleste behov med:
• Dokkingskapasitet 185 x 35 meter
• Tømmetid for dokk uten fartøy er ca. 3,5 time
• God løftekapasitet, 2 stk. kaikraner hver på 90 tonn
• 320 tonn selvgående transporttralle
• Azimuth brønn 8,5 x 8,5 m; dybde under BL: 4 meter
• Innendørs montasjehall med høyde 27 meter
og 4300m2
• Halvbukk kran 2 x 100 tonn, 15 m løftehøyde
• 3 stk. traverskraner på 50 tonn, krok høyde 21 m
• Innendørs og utendørs lager
• Malingshall
OneCo ufører følgende i våre leveranser:
• Prosjektledelse
• Engineering
• Installasjon
• Ombygging, oppgradering og modernisering
• Inspeksjoner og vedlikehold innen alle fagfelt
• MC, test og commissioning
• Oppstart etter opplag av skip

Fabrikasjon
OneCo Safe Yards AS spesialiserer seg inn mot
prefabrikasjon og montasje av stålkonstruksjoner som:
• Kraner på bestilling fra maker, der vi også besitter
testlodd som gjør oss i stand til å teste kraner helt
opp mot 400 tonn
• Broer, gangbroer og «walk-to-work»-løsninger
• Andre stålkonstruksjoner for olje-, gass- og
energibransjen

Offshore

OFFSHORE

Vår Offshoreavdeling er en totalleverandør innen elektro, 				
automasjon og instrumenteringsløsninger.
Trenger du hjelp med komplekse og innovative prosjekter? Vi fungerer som en
totalentreprise der flere disipliner er inkludert.
Engineering
• Tavledesign og bygging
• Kortslutningsberegninger
• Lysberegninger og navigasjonssystemer
Komplette sikkerhetsløsninger
• Styringssystemer
• Nødlys
• Deteksjon gass og brannalarm
• Termografering
Serviceavtaler
• Inspeksjoner
• Driftssettelse

Utleie av arbeidskraft.
Vi kan tilby mange typer personell.
Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale – 97 97 86 97

EX &
HEAT

EX & Heat Solutions
OneCo har en lang historie med leveranser av 
Ex & Heat-produkter. Dette inkluderer hele spekteret fra
videreutvikling, design, survey, engineering, sertifisering
og produksjon til installasjonsupport. Produktet er
sertifisert i henhold til DNV GLs strengeste krav, samt
ATEX- og IECEx-sertifisert.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Produkter for vinterisering av blant annet skip
og offshore-installasjoner
- Testsenter med frysekammer og vind
Anti-Ice Cassette system (AIC) for rømningsveier,
arbeidsområder og gangveier
Koblingsbokser, standard og prosjekttilpasset
- Utførelse SS316L
- Ex- og industristandard
Enclosure heaters Ex
Industrial Heat Trace-løsninger
- Heat Trace design
Manifold heater Ex
Termostater i flere varianter
Distributør av Thermon produktportefølje
Produksjon på autoriserte verksteder

MARINEN

Marinen og Sjøforsvaret
Innen dette segmentet tilbyr vi vedlikehold av fartøy
og utfører ingeniørtjenester. I forbindelse med
implementeringen av OneCo sin kontrakt med det norske
forsvaret knyttet til vedlikehold av fartøy, har OneCo
Safe Yards en avdeling i Bergen for å betjene denne
langsiktige kontrakten over flere år.

Ex belysning og Ex kabelinnføring
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PLCnext Technology
enhanced performance

•
•

Robust og enkel å bruke som en vanlig PLS.
Støtter i tillegg «open source» kode i
eksempelvis C++.
• Støtter også Matlab Simulink kode.
• Kjør alle tre samtidig i en kontroller om
ønskelig.
PLCnextkontroller leveres til I/O-systemet
Axioline samt den nye RFC som har innebygget
Safetykontroller for PROFIsafe.
#enhance #plcnext
phoenixcontact.com/plcnext

PLCnext Technology

UTLEIE

Utleie og utstyr
I tillegg til salg av utstyr og tjenester kan vi tilby et større
utvalg av verktøy og utstyr til leie for den maritime
industrien. For lasttest og løfteoperasjoner har vi
testvekter, sjakler, stropper og løfteåk.

Arbeid vi utfører
under vann:
• Inspeksjon
• Støping
• Sveising
• Rov
• Havbunn rensking
• VVS
• Ingeniør
• Berging
• Reparasjoner
• Dokking
• Konstruksjon
• Mudring

Birkedalsveien 66 D, 4640 Søgne
Tlf: 416 22 981 • E-post: post@industridykk.no
www.industridykk.no

Bergen

Stavanger

Kristiansand

Lokasjoner

Kristiansand, Stavanger, Bergen

Våre referanser
Norwegian Navy
MacGregor
Norled
Subsea7
O.H Meling
Kragerø Sjøtjenester
Ocean Venture

OneCo Safe Yards AS
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•
•
•
•
•
•

DOF Subea Chartering
Vard
B&B Siem Offshore
COSL
Apply
Odfjell Drilling
Conoco Philips

•
•
•
•

Apply Sørco / ENI (Vår Energi)
Goliat FPSO
Havyard
Aker / Lundin – Edvard Grieg
Aker / Equinor Mariner
og Gina Krogh

E-post: post.safe-yards@oneco.no

Adresse:
Forusbeen 210
4313 Sandnes

Juridisk enhet:
OneCo Safe Yards AS
Org. 91997 663

Telefon:
sentralbord: +47 91 00 91 00
www.oneco.no
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