
Vi har ingen grenser under vann
No limits under water



En ledende
undervannsentreprenør

EB Marine i Stavanger er en av Norges fremste undervannsentreprenører – med 
kunder innen segmenter som maritim industri, bygg og anlegg. Selv om vårt 
primære nedslagsfelt er Sør-Norge, tar vi oppdrag over hele landet – til og med 
utenlands. 

Siden starten i 1983 har EB Marine vokst gradvis både i omfang og omsetning, 
og har i dag en solid posisjon i markedet. Ved å ta vare på vårt gode omdømme 
samtidig som vi ser fremover, skal vi fortsatt være en foretrukket aktør i bransjen.  

A leading subsea entrepreneur

EB Marine from Stavanger is one of Norway’s  
leading entrepreneurial subsea companies - with 
customers in areas such as the marine, building  
and construction industries. Our primary market 
is Southern Norway, but we also accept contracts 
from around the country - and even from overseas.

Since starting up in 1983, EB Marine has grown 
gradually both in size and turnover, and has a solid  
position in the market today. While maintaining 
our good reputation and looking ahead, we must  
continue to be a preferred supplier in the industry.

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.  EB Marine er en samarbeidspartner og har brukt 
Capone belastningslodd siden 2000.

Produsent av Capone belastningslodd

Fabrikkveien 164, 4323 Sandnes
Tlf: 51 60 99 50 - Faks: 51 60 99 51 • epost: post@skjeveland.no
www.skjeveland.no
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Et hav av muligheter 
under overflaten

EB Marine har variert erfaring i det våte element. 
Fordi ingen jobber er like, møter vi stadig nye  
utfordringer. For at vi skal kunne levere optimale 
løsninger til enhver tid, søker vi kontinuerlig ny 
kunnskap og streber alltid å ligge i forkant.

Undervannsarbeid er fysisk og teknisk krevende 
– noe som stiller krav til personell så vel som  
materiell. EB Marine har det beste av begge deler 
for å kunne løse selv de mest kompliserte oppdrag. 
I virkeligheten har vi ingen grenser under vann  
– kun et hav av muligheter.  

A sea of possibilities below the surface

EB Marine has varied experience in the marine  
environment. Because no two jobs are the same, 
we constantly face new challenges. In order for  
us to deliver optimal solutions at all times, we  
continually seek new knowledge and are always 
keen to stay ahead.

Subsea operations are physically and technically 
demanding, which sets requirements for both  
personnel and materials. EB Marine has the best 
of both to solve even the most complicated jobs. In 
reality, we see no limits under water - just a sea of 
possibilities.



Variert virksomhet
i det våte element

Varied operations in the marine environment

EB Marine består av erfarne dykkere med bred 
kompetanse. Kombinert med ulike fagfolk ansatt 
på prosjektbasis, stiller vi alltid med det best  
kvalifiserte personellet. Sist, men ikke minst, utføres  
alle oppdrag med det mest moderne spesialutstyret.  

EB Marine utfører undervannsarbeid som 
•	 reparasjon	av	kaier
•	 erosjonssikring	med	dukforskaling
•	 legging	av	sjøledninger
•	 fundamentering	av	broer
•	 fornying	av	anoder
•	 børsting	av	skrog	og	propeller
•	 undervannsstøping
•	 sprengning	og	massefjerning
•	 sveising	og	brenning
•	 inspeksjoner	og	kontroll

EB Marine employs an experienced team of divers 
with broad expertise. With assistance from various  
experts employed on a project basis, we always 
provide the best qualified personnel. Last but not 
least, we carry out all contracts with cutting-edge 
specialist equipment.

EB Marine carries out subsea operations, such as 
•	 quay	repairs
•	 erosion	control	with	concrete	shuttering
•	 laying	submarine	wires
•	 laying	foundations	for	bridges
•	 renewal	of	anodes
•	 hull	and	propeller	brushing
•	 underwater	casting
•	 blasting	and	removal
•	 welding	and	burning
•	 inspection	and	monitoring



Hvor og når 
du trenger kvalifisert kompetanse

EB Marine ligger strategisk plassert ved Gands-
fjorden på Forus utenfor Stavanger. Med mobilt 
spesialutstyr og en fleksibel stab dekker vi hele 
Norge på en rask og effektiv måte. Vår 24/7 vakt- 
ordning gjør at vi alltid er tilgjengelige når du 
trenger kvalifisert assistanse. 

Vi har i dag flere mobile dykkestasjoner for dykking 
ned til 50 meter og flere dykkekammere samt en 
stor maskinpark. Vi kan rigge til og utføre ulike  
arbeider raskt og effektivt – med utstyr og personell  
skreddersydd det enkelte oppdrag. 
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Telefon: 51 42 71 50 • Mobil: 957 57 390

Bedriftsveien 20, 4353 KLEPP STASJON

Wherever and whenever you require qualified expertise

EB Marine is strategically situated in the Gands-
fjord, at Forus outside Stavanger. With special 
mobile equipment and flexible staff, we can cover 
the whole of Norway quickly and efficiently. Thanks 
to our 24/7 on-call support system, we are always 
available when you need qualified assistance.

We currently have several mobile stations for diving  
down to a depth of 50 metres and several diving 
chambers, as well as a large assembly of machinery.  
We can set up and carry out various operations  
quickly and efficiently - with equipment and  
personnel tailored to every job.



Godkjent og sertifisert
på øverste nivå

EB Marine har sentral godkjenning som ansvarlig 
utførende og kontrollerende for anlegg, konstruk-
sjoner og installasjoner i tiltaksklasse 3. Dette er 
øverste nivå for ansvarsrett, og gjør oss forhånds-
godkjent for alle typer undervannsarbeid. 

Bedriften har et eget system for kvalitetssikring 
og internkontroll bygd opp mot ISO 9000 og  
Arbeidstilsynets regelverk. Det betyr at vi er under-
lagt strenge krav til utstyr, personlige sertifikater, 
forsikringer og dykkeprosedyrer.

EB Marine er medlem av 
•	 Norsk	Bransjeforening	for	
	 Undervannsentreprenører	(NBU)
•	 Entreprenørforeningen	Bygg	og	Anlegg	(EBA)

Kontakt oss for et 
uforpliktende tilbud!

Skipsbryggergata 12, 4077 Hundvåg 
e-post: post@akkar.no •  www.akkar.no

Alt i sjøarbeid - Fine på toppen og gode på bunn

Vi dekker ditt behov med våre
kvalitets- og komfortable lastebiler

www.mantruckandbus.no

Top-level
approved and certified services

As the contractor and supervisor in charge, EB 
Marine has the key authority to approve building 
and construction, structures and systems at the 
third level of effort. This is the highest level at which 
responsibility for a project can be accepted and it 
makes us ideally suited for all types of underwater 
work.

The company has its own quality assurance and 
internal control system that is certified to the ISO 
9000 standard and complies with the regulations 
of the Norwegian Labour Inspectorate. This means 
that we are subject to strict requirements concern-
ing equipment, personal certificates, insurance 
policies and diving procedures.

EB Marine is a member of
•	 the	Norwegian	Industry	Association	of	
	 Underwater	Contractors	(NBU)
•	 the	Norwegian	Association	of	
	 Building	&	Construction	Contractors	(EBA)



EB Marine AS

Midtgårdveien 16, 4033 Stavanger, Norway
Postboks / P.O.Box 384, 4067 Stavanger, Norway

Telefon/Vakttelefon
Telephone 24/7
+47 51 95 86 86

E-mail: post@ebmarine.no
www.ebmarine.no


