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Arbeidsdykking
Inspeksjonsdykking
Kabellegging
Rørlegging
ROV
Kraftstasjoner
Kaier
Bruer
Ferjekaier
Inshore oljerelatert
Betongrehabilitering
Skrog-/propellvask
Bunnkartlegging
Traseundersøkelse
Undervannssprenging
Undervannssveising
Undervannsbrenning
Etablere/montere
bjelkestengsel
• Utleie av utstyr

O. E. HAGEN AS
– et erfarent dykkerfirma

Vi er et erfarent dykkerfirma lokalisert i Stryn, Kristiansand og Bergen, med hele landet som a
 rbeidsfelt.
Vi startet opp i Stryn i 1991, og vi har gjennom årene
opparbeidet oss mye erfaring i bransjen. Vi har hele
veien hatt stabil arbeidskraft, og noen av våre ansatte
har vært a
 rbeidsdykkere helt siden 1980-tallet. Vi
er i dag 18 ansatte, som kommer fra ulike fagfelt
innen bygg, a
 nlegg og m
 ekaniske fag. Med fleksibelt
utstyr som er lett å frakte med seg, har firmaet vårt
ressurser og mulighet for å dekke både kystlinjen og
innlandet. I 2018 etablerte vi en ny a
 vdeling i Bergen.

Tjenester og utstyr
Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester som spenner fra
planlegging og utførelse til inspeksjon i etterkant.
Våre ansatte har god erfaring fra inspeksjon av stål
og betongkonstruksjoner under vann, og noen er
sertifiserte for sprenging under vann. Alt av dykkerarbeid blir alltid utført etter gjeldende regler, fastsatt av Arbeidstilsynet. Firmaet utfører også arbeid
i henhold til Norsok U-103, og vi er prekvalifisert i
DNV-GL Veritas, Sellihca og StartBank.

Mobilt utstyr

O. E. Hagen AS har mye utstyr tilgjengelig, og store
deler av utstyret kan enkelt bringes rundt til ulike
lokasjoner – enten det er oppdrag til sjøs eller oppe
i fjellheimen. Vi har blant annet flere mobile dykkerstasjoner, som kan mobiliseres på kort tid.

Dette er noe av utstyret vårt:
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Brage er vår arbeidsbåt levert av Lextor Marin i 2018.
Båten har en dekkslast kapasitet på 8 tonn. Båten
er utstyrt med en Fassi F120 12 t/m kran. Båten har
målene 12 x 5 meter og har en dybde på 0,90 meter.

10 dykkerstasjoner
3 trykkammer, 2x180 og 1x130
32. stk. uniflote m/kran
6 stk. ROV
2 kranbiler
Olex scanneutstyr (multistråle ekkolodd)
Arbeidsbåt Trimaran – Brage

ROV-systemer
– et variert utvalg

Vi har et variert utvalg av ROV-systemer. De er av ulik
størrelse og spesifikasjon, slik at vi kan tilby kunden
høy fleksibilitet og mobilitet, og har også spesialisert
utstyr for inspeksjoner i tunneler og rør. U
 tstyret
kan leveres med ulike sensorer og verktøy for å
dekke ulike behov for inspeksjoner, kartlegginger,
posisjonering, lett vedlikehold og konstruksjon.
Alt av utstyr er godt vedlikeholdt og betjent av
erfarent personell, slik at kundene våre er sikret
trygge og kostnadseffektive tjenester.
• Sperre SUB-fighter 10k, dybderate 1000 m,
kontrollkontainer og 1000/6000m fiberkabel
• Sperre SUB-fighter 3000
• Seamor Chinook – dybderate 600 m, 650 m
fiberkabel
• SeaBotix LBV200-4
• VideoRay Pro 4

SURVEY

Inspeksjon i vannfylte tuneller

Vi leverer en inspeksjonsmetode som både reduserer
nedetid, minimerer risiko for ras og personskader,
og sikrer resultater av høy kvalitet. I samarbeid med
Norconsult AS leveres en komplett 3D-modell av
tunnelen, og med maksimal rekkevidde på seks km
kan vi i dag inspisere og kartlegge inntil 12 km fra
to entringspunkt. Vi leverer tryggere, bedre – og til
lavere pris!

Inspeksjon i vannfylte rør

Vi tilbyr videoinspeksjon av rør med inntil 2000
meters lengde, 600 meters vanntrykk og d
 iameter fra
600 mm og oppover. Ulike sensorer kan monteres for
mer nøyaktige målinger, og børster er tilgjengelig
for punktvis rengjøring.
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Inspeksjon og posisjonering av kabler og rør
Inspeksjon av dammer og kraftanlegg
Inspeksjon av offshore installasjoner
Inspeksjon av ankringssystemer
Rengjøring av siler
Posisjonering av objekter under vann
Støtte til konstruksjonsarbeid
Søk og redning
Andre ROV-operasjoner
3D skanning av undervannskonstruksjoner

Vi er en totalleverandør
av undervannstjenester

Takk til våre
samarbeidspartnere
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• Kompressorer
• Luftprøver
• Paneler
• Tungum tubing
• Filtersystemer
• Kompressordeler
• Ventil/regulatorservice
• Trykkprøvingsanlegg
• Trykkammer
• Servicekurs

O.E. Hagen bruker kvalitetsmaskiner
fra Honda.
Ocean Electronics har levert utrustning for oppmåling av
bunnkart til Olav Erik Hagen AS

Levert av Jernia Johan Flo & Søn as

Vår virksomhet er Maritim Elektronikk og Radio Samband.
Vi leverer til seilende skip og nybygg av alle størrelser.
Vi utfører service world wide og kan bistå med
prosjektering og montering.

Fugleskjærg. 10, 6900 Florø • Tlf. 57 75 13 00
Gate 1 nr. 51, 6700 Måløy tlf. 57852600
post@oceanelectronics.no • oceanelectronics.no

Sotra
Cementvarefabrikk A/S
www.sperre-as.com

Betonglodd for
undervannsinstallasjoner.
Tlf: 56 33 06 63
www.sotracement.no

Norskproduserte kvalitetsbåter, leveres
utstyrt etter kundens krav og behov.

Lextor Marin AS
Bølandet, 6099 Fosnavåg • Tlf. 951 31 132 • www.lextor.no

Grandevegen 21
6783 Stryn
post@oehagen.no
www.oehagen.no

Stryn hovedkontor Tlf.: 917 76 663
Avd. Kristiansand Tlf.: 970 97 909
Avd. Bergen
Tlf.: 975 03 687
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Kranbil
tlf. 928 60 140 Espen
Dagleg leiar tlf. 911 03 108 Jørn

www.hs-kran.no

