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NSSW sømløse rørtråder gir 
dokumentert best kvalitet og 
sveiseøkonomi

NST er eksklusiv leverandør av NSSW (Nippon Steel & 
Sumikin Welding) sømløse rørtråder – den eneste tråden 
på markedet produsert med ICF-prosess.

Mange års erfaring med forskjellige produksjonsmetoder  
har vist at NSSWs ICF-prosess (In-line Continuous Filling) 
er den sikreste og mest effektive produksjonsmetoden 
for å oppnå jevn kvalitet på store volum. Dette er doku-
mentert gjennom 25 år med leveranser til en rekke svært 
krevende prosjekter.

Kompetanse må også følge med leveranser av sveise-
tilsett. Vår stab av sveiseingeniører og medarbeidere 

med sveisefaglig bakgrunn leverer denne kompetansen 
for å bidra til et resultat som tilfredsstiller dagens høye 
krav.

NST har Nord-Europas største lager med sveisemateriell 
i Drammen, samt lager i UK, Polen, Dubai og Singapore. 
Kontakt oss for en fagprat om sveising, økonomi og 
leveringstider.

NST er en stor hovedleverandør av rørtråd til Johan 
Sverdrup-prosjektet.

Bilde: Statoil ASA

www.nst.no

Norge  Norsk Sveiseteknikk AS, Drammen, tlf: 99 27 80 00, e-post: nst@nst.no / Avd. Sørlandet, Kristiansand, tlf: 38 01 11 30 / Avd. Møre og Romsdal, 
Tresfjord, tlf: 71 18 44 00  UK  NST Welding UK Ltd, Glasgow, tlf: +44 141 433 9350, e-post: NSTWELDING@aol.com   Polen  NST Polska Sp. Zo.o, Gdynia, 
tlf: +48 586 690 553, e-post: jacek@nst.no  Singapore  NST Welding Asia Pte Ltd, tlf: +65 96 65 20 26, e-post: ben.tan@nst.no

Se video av NSSWs ICF produksjonsprosess 
http://nst.no/produktvideoer

Kobber

Stål

Flux

NSSW sømløs rørtråd
Optimalisert for:

Ekstremt lavt hydrogeninnhold

Meget gode mateegenskaper

God strømovergang og stabil lysbue

Optimal kvalitet uten driftsavbrudd

Bedre innbrenning i grunnmaterialet

Lite etterarbeid på ferdig sveis

NSSW sømløs rørtråd            

A                   B                C       D             E            F            G            H

A. Strip emne

B. Valsing til U-form

C. Flux fylles i jevn mengde

D. Sømsveising

E. Tråden trekkes

F. Gløding og dehydrogenering

G. Kobberbelegging

H. Trekking og spoling

NSSW-ICF produksjonsprosess:

Alle våre rørtråder leveres med 3.1 sertifikater med kjemiske og mekaniske verdier.
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– Det er svært gledelig at norsk verfts-
industri har vist seg internasjonalt
konkurransedyktig og at Color Line
bidrar til en videreutvikling av norsk
maritim industri, sier konsernsjef
Trond Kleivdal i Color Line.

Viktig milepel
– Dette er en viktig milepel for oss, og
vi ser fram til det videre samarbeidet
med Color Line, sier konsernsjef
Gunvor Ulstein i Ulstein Group.

Grønn teknologi
Color Lines miljøstrategi  preger rede-
riets satsinger. Fartøyet tar i bruk nye
løsninger for å redusere støy og ut-
slipp. Ferjen blir en plug-in hybrid,
der batteriene blir ladet gjennom en
strømkabel med miljøvennlig strøm
fra landstrømanlegg i havnen eller la-
det om bord fra skipsgeneratorene.
Med landstrøm i Sandefjord vil alle
norske havner som Color Line trafik-
kerer ha landstrøm.                               
Skipet vil ha full batteridrift inn og ut

fjorden til Sandefjord indre havn, og
skipet vil derfor ikke gi utslipp til luft
av skadelige miljøgasser eller nitro-
gen- og svovelforbindelser i dette om-
rådet.

”Color Hybrid”
Det 160 meter lange skipet, med ar-
beidsnavnet ”Color Hybrid”, kan ta
med 2.000 passasjerer og 500 biler.
Det vil ha nesten dobbelt kapasitet
som ”M/S Bohus”, som etter planen
skal fases ut når den nye ferjen blir
satt i drift sommeren 2019. Skipet vil
gi vesentlig økt kapasitet mellom
Norge og Sverige, og vil representere
et utvidet og forbedret servicetilbud
om bord og dermed en ny og bedre
reiseopplevelse.

Under norsk flagg
Det nye skipet vil bli bygget til norsk
flagg og bli registrert i Norsk Ordi-
nært Skipsregister (NOR). Color Line
er i dag det eneste rederiet i den inter-
nasjonale passasjer- og godstrafikken

til og fra Norge med skip i norsk
skipsregister og med norsk hovedkon-
tor.

950 årsverk
Den totale sysselsettingseffekten av
byggingen representerer om lag 950
årsverk, i følge en analyse utarbeidet
av MENON.

Fakta om skipet  
Skipstype: Plug-in hybridferje 
for bygging ved Ulstein Verft AS.  
Antall passasjerer: 2.000                                                                              
Antall mannskap: 100                                                                                   
Antall biler: 500                                                                                                 
Ytre mål: Lengde 160 m 
Bredde: 27,1 m 
Dyptgående: 6 m     
Byggestart: Juli 2017                                                                                
Levering: Mai 2019 �

Ulstein bygger verdens største
hybridferje for Color Line!
Color Line og Ulstein Verft signerte 17. februar kontrakt om bygging av
verdens største plug-in hybridskip. Den miljøvennlige ferjen skal settes
inn i trafikk på strekningen Sandefjord – Strømstad fra sommerseson -
gen 2019. Ulstein vant kontrakten i konkurranse med flere andre verft.

SVEISEAKTUELT 01-2017  � www.sveis.no 5
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Hva er Yrkes-EM?
– En yrkeskonkurranse for yngre ar-
beidere opp til 25 år. I årets Euroskills
var det 33 forskjellige fag med over
500 deltagere. Det er den beste fra
hvert land som får representere sitt
fag. Under disse dagene blir vi utfor-
dret faglig i forskjellige oppgaver.
Hvert land som deltar stiller også med
en ”ekspert’’ (eller dommer) som eva-
luerer alle oppgavene. De avlegger
poengsum på hver enkelt oppgave, og
poengene blir angitt i en hundrepro-
sent skala.

For de som aldri har hørt om kon-
kurransesveising, hvordan vil du
beskrive hva som skjer under disse
dagene?
– Konkurransen i sveisefaget går over
tre dager, hvor det er tildelt totalt 
18 timer med arbeid. Under dag en
hadde jeg 7 timer med arbeid, her
sveiste jeg ett rør, to plater og en kil -
sveis. Kil sveisen ble brekktestet, pla-

tene og røret ble sendt på røntgen. 
Poengsummen på røntgenoppgavene
blir bestemt av hvor ”feilfri” sveisen
er.
Han forteller videre at han ikke vet
hva han skal sveise før morningen
samme dag. Oppgavene trekkes i til-
feldige posisjoner og med tilfeldige
sveisemetoder. Derfor må Alf forbe-
rede seg på alle sveisemetoder.
– Dag to i EM sveiste vi to bokser. En
i 3mm aluminium og en i 2mm rustfri.
Disse boksene skal ha full gjen -
nombrenning og de kvalitetskontrolle-
res på innsiden og utsiden. Domme-
rene setter poeng etter utførelsen av
opppgaven. De ser på høyde, bredde,
A-mål og Z-mål. Det er unormalt
høye krav.
På dag tre begynte Alf på hovedopp-
gaven som er en trykkboks i karbon-
stål. Her er det rørsveising og plate
sveising i fire ulike sveisemetoder, og
nesten alle i ulike posisjoner. De unge
sveiserene må beherske rørtråd, Mag,

elektroder og Tig. Denne oppgaven
hadde deltagerene fått mulighet til å
trene på før konkurransen, noe som
Alf mener er viktig med tanke på hvor
liten tid de har på oppgavene.
– Når denne er ferdig skal boksen
trykktestes med vann opp til 70 bar.
Jeg var veldig lettet da boksen min
holdt tett. Jeg fikk max poeng, som er
15.
Han sier at dette er avgjørende da
dette gjelder som prosent. Altså 15
prosent av den totale 100 prosentska-
laen.

På hvilken måte mener DU at
dette er positivt for deltakerene?
– Du vet i alle fall at du er den beste
representanten landet ditt har å tilby.
Du kan bygge kontakter og møte vel-
dig mange flinke folk. Få inspirasjon
til å lære mer og oppdage nye tanke-
sett som kan hjelpe deg til å utvikle
deg enda mer som sveiser. Det hever
det generelle nivået ditt, og du kan SE
hvor god det går ann å bli.

– Jeg blir også tvungen å lære meg
ALLE sveisemetoder. Også de jeg
ikke bruker på jobb. Du får liksom
mange års erfaring på kort tid, og du
lærer å beherske veldig mye innen
sveising.
Alf mener at han sitter på en kompe-
tanse som han normalt sett ikke skulle
hatt.
– Jeg har stor bredde og mye forståel -
se for faget.

Er dette positivt for den norske 
industrien?
– De ulike bedriftene som vi ungdom-
mer jobber i, kan bruke dette som
markedsføring. Jeg jobber for eksem-

Alf Sundal er en ung og ambisiøs ung mann, som brenner for sitt yrke som sveiser. I perioden fra 2014-2016 har
Sundal tatt sølv og gull i Yrkes-NM, gull i Nordisk mesterskap, Medal of Excellence i yrkes-VM og nå har 23-
åringen også en bronse medalje fra Yrkes-EM 2016 i Gøteborg. Han er en god ambassadør for sitt fagområde,
og håper på å kunne inspirere flere unge til å velge en yrketsutdanning som sveiser. Med sine sterke prestasjo-
ner i konkurransesveisingen ønsker han å vise unge og eldre hvor god det går ann å bli. Vi skal ta en nærmere
titt på Alf sin reise i årets yrkes-EM, og få ett innblikk av hvem denne dyktige sveiseren er.

’’
Det er gøy å være best

Alf Sundal, bronsemedalje fra 
Yrkes-EM 2016 i Gøteborg
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pel for Kværner, som i teorien kan si
at deres sveisere er de beste i Norge,
smiler han bredt.
Han mener at dette kan reklamere for
god kvalitet, ikke bare for sveising
men også i de andre fagene som blir
representert under yrkes-EM. Videre
nevner han at markedet er tøft og det
er vanskelig for norske bedrifter å
konkurere på pris, – derfor må vi vise
at vi er best på kvalitet.

Fortell meg litt om treningen din!
– Det er viktig at monteringen går av
seg selv, slik at jeg kan ha fokus på
sveisingen. Jeg har laget mange bok-
ser før konkurransen. I tillegg trener
jeg på alle sveisemetoder. Jeg må
kunne alt. Til og med de sveisemeto-
der jeg ikke er sertifisert i.
– Jeg trente mandag til fredag 07-15,
pluss at jeg har trent noen timer på
lørdag og søndag.

Hva annsåg du som din største 
utfordring?
– Jeg vet delvis hva jeg skal gjøre på
konkurransen, men fordi vi trekker
noen av oppgavene så kan jeg ikke
forberede meg på dette. Derfor må eg
liksom kunne alt, å det er nesten umu-
lig å få en trygghet og sikkerhet i alle
de oppgavene. Jeg kan ikke være helt
sikkert på at jeg kan
“DETTE” hundre prosent riktig. Det
er så lite som skal til for å miste 

poeng. Det å lære seg de ulike meto-
dene på plater, rør i alle posisjoner er
ikke så lett når alt må være perfekt.
Mine spesialiteter på jobb er rørtråd
og TIG, derfor er det vanskelig å finne
trygghet i pinne og mag.
– Jeg har lært meg det meste under
jobb, så jeg har en grunnkompetanse.
Før EM i år så dro jeg til Nijmegen i
Nederland, ett Linclon treningscenter.
Her fikk jeg mulighet å prøve de svei-
semaskinene vi skulle ha i Yrkes-EM.
De som jobbet der hadde høy kompe-
tanse og de kunne lære meg det som
eg følte var mine svake punkter.
Alf syns det er bedre å være 95% god

på alt i stede for å være 100% i noen

få ting.

– Så klart vil man være perfekt i alt,
men jeg må være litt realistisk også.

Hvor henter du motivasjon og 
inspirasjon ifra?
– Det er ikke så godt å si, men jeg har
ett stort konkurranseinnstinkt, og jeg
har nok ett lite behov for å være best i
ting som jeg holder på med. Om jeg
først skal være med på noe, så skal det
ikke være halvhjertet, det er bånn gass
og jeg liker å være fornøyd med de re-
sultatene jeg leverer fra meg når jeg er
ferdig.

Hva har du å si til de som selv 
ønsker å delta?
– Kjør på! Det vil betale seg uansett,
om det ikke rekker til topps resultat-
messig så vil du sitte igjen med en
mye bredere faglig kompetanse. Selve
resultatet betyr nødvendigvis ikke så
mye, så lenge du forstår hva som skal
til for å lære deg ting. Om du så bare
har lært en ting, så har du lært deg en
ting som du kanskje ikke ville lært til
vanlig. Hele opplegget er en bonus,
hvertfall resultatet! 
Det er også veldig fint å ha med seg
på CV’en og det gir en personlig ut-
vikling.

Hva er det som fasinerer deg 
med sveising?
– Først og fremst alle mulighetene du
har innenfor faget. Det å være med på
så mange ulike prosjekt og jobber,
som for eksempel plattformer, båter,
osv. Det er så mange arenaer å jobbe
på, fra en varm og god verksted til Si-
bir i Russland eller reise jorden rundt
og oppleve mange spennende ting.
Det er noe for en hver person.
– Jeg vil også nevne det presset du har
på deg som sveiser. Jo større press du
har på deg, jo morsomere er det når du
får det til. Jeg føler at uansett hvor
lenge du jobber som sveiser så vil du
alltid ha en mestringsfølelse når du le-
verer fra deg ett bra produkt. Det

Om den 
ikke er tett, så 
er du ute av 

leken

fortsettelse side 32
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Entusiastisk ledelse
Da SveiseAktuelt var på besøk i fe-
bruar møtte vi en entusiastisk og posi-
tiv ledelse av selskapet gjennom dag-
lig leder Håvard Haarstad, leder av
avdeling for sveis- og materialteknikk
Geir Ulvin, ansvarlig for NDT nivå 3
Svenn Erik Holm, avdelingsleder
NDT Roar Snerting og sist men ikke
minst fagansvarlig for sveisetekniske
tjenester Harry Karl Tuset.

Imponerende utvikling
I år 2000 var det 25 ansatte som brøt
ut av Aker og dannet selskapet Vitec
AS.
De ønsket at deres tjenester også
kunne tilbys utenfor portene på Aker
Verdal. Selskapet eies 34 % av Kvær-

ner. Resten er fordelt på 40 ansatte.
Fra 2000 har de vokst fra 25 til dagens
70 ansatte. Det viser at strategien har
vært riktig. 
Vitec tilbyr tjenester innenfor NDT,
landmåling og dimensjonskontroll,
QC, sveisetekniske tjenester, sveise-
opplæring/sertifisering, og kontroll og
sertifisering av kran og løfteutstyr. 
De har mange kunder som f.eks Sta-
tens Vegvesen der de bl.a. har hatt an-
svar for inspeksjon av nybygde bruer,
hvor Vitec er Statens Vegvesen sin
kvalitetssikring når de setter bort pro-
duksjon til utlandet som f.eks Kina og
Polen.
Vitec har hatt oppdrag i 36 forskjel-
lige land.
Personer som i dag er ansatte i Vitec

har vært med på inspeksjon og kvali-
tetssikring av alle stålunderstell som
er bygget i Norge siden 1974, i tillegg
til mange store oppdrag i utlandet.

Pågående prosjekter der Vitec 
er engasjert
- 3 av 4 understell til Johan Sverdrup
- Kontroll av Hålogalandsbrua som

produseres på 3 ulike verft i Kina
og ett verft i Vietnam.

- Oppfølging av underleverandører i
inn og utland

- Mange små og mellomstore verk-
steder både i Midt-Norge og resten
av landet benytter Vitec i sin ferd
mot 1090 sertifisering, og benytter
sveiseingeniørene deres som faste
sveisekoordinatorer. 

Lærlinger
20 – 30 lærlinger bl.a. fra Kværner be-
gynner hvert år på sin vei mot fagbrev
med sveiseopplæring hos Vitec. Vitec
tar selv inn lærlinger jevnlig, og pr. i
dag har de 4 lærlinger fordelt på sveis,
dimensjonsmåling og NDT-faget.

Sveise- og materialteknisk 
avdeling
Sveis- og materialteknikk-avdelingen
har 12 ansatte hvorav 5 personer inne-
har IWE diplom. De har egen sveise-
skole hvor de har kapasitet til å ta
imot 15 kunder samtidig. I 2016
hadde de 2250 «persondøgn» inne på
kurs/sveiseopplæring/sertifisering.
På sveiseskolen er det 5 sveiseinstruk-
tører, hvorav 3 av de har NS 477 /
IWI-S diplom, og fjerdemann er i NS
477 utdanning.
Vitec sertifiserer sveisere for akkredi-
tert selskap KIWA TI, og har to god-
kjente eksaminatorer. Her utstedes
mer enn 500 sveisesertifikater pr år.

Vitec,etsenter med spesialister  
inspeksjon og sertifisering
Kjernen i Vitec er kompetanse innen sveiseteknologi. Denne kompetansen brukes til å øke kompetansen hos
kundene gjennom f.eks selskapets egen sveiseskole, og sveiseingeniører med IWE diplom som de totalt har 5
stk. av. Kompetansen brukes også til å sikre kvalitet ute hos kunder gjennom sveiseteknisk rådgivning og NDT
tjenester. De satser veldig på utvikling av ansatte for at de skal være i fremkant. De bruker 10 % av tiden på
intern opplæring og FOU.

Representanter for ledelsen i Vitec. Fra venstre Geir Ulvin, Roar Snerting, Svenn Erik
Holm og  Håvard Haarstad.
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Den største kunden er Kværner. Men
også stadig fler oppdrag fra byggefir-
maer både i midt-Norge, men også an-
dre steder i Norge.
Site testing av sveisere, platearbeidere
og industrirørleggere til Kværner
foregår også hos Vitec.
En annen viktig oppgave er oppføl-
ging av flere tusen sveisesertifikater
på oppdrag fra mange bedrifter i nær-
heten. 
Sveiseingeniørene utfører bla rådgi-
ving og sveisetekniske tjenester til
firma som skal bli sertifisert iht. EN
1090 og ISO 17660 armering. Vitec er
selv godkjent iht. EN 1090-1 exc.4,
NS-EN ISO 3834-2 og NS-EN ISO
9001.
Alle sveiseprosedyrene på de tre jac-
ketene til Johan Sverdrup som bygges
i Verdal, er kvalifisert av Vitec. De

jobber også mye med uttesting av nye
tilsettmaterialer og sveiseutstyr.
Det er lett å forstå at hos Vitec utføres
oppgaver av mange slag. De har et
komplett senter for sveisteknologi og
inspeksjon.

Forskning for fremtiden
Vi møtte også et lite team som jobbet
med forskning og utvikling innen
Automatisert ultralydutstyr – Phased
array.
Vitec forsker på metode og utstyr for å
gjøre Phased array på kompliserte jac-
ket-konstruksjoner.
Fordelen med denne prosessen er at
den gjør en mer grundig ultralyd enn
de tradisjonelle ultralydmetodene, og
den dokumenteres digitalt. Vitec har
fått godkjent metoden for buttsveis på
karbonstål på Johan Sverdrup.

SveiseAktuelt takker for en hyggelig
mottagelse og en faglig interessant 
og imponerende dag i et tungt fag-
miljø. �

   innen oppmåling,
  

Harry Karl Tuset.

Geir Ulvin viser stolt frem sveiseskolen der de har topp moderne utstyr og kapasitet til 15 elever.
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Hovedspørsmålet var om sveisekva-
litet og unødvendige kostnader kan
være et resultat av dårlige holdninger
eller dårlige prosedyrer.

Lars Magne Haldorsen fra Statoil
innledet seminaret
Seminaret startet med at Lars Magne
Haldorsen fra Statoil snakket om svei-
setekniske utfordringer i Statoil.
Svært interessant for deltagerne å høre
hvordan Haldorsen opplever hverda-
gen med sine leverandører til Statoil.

36 konsentrerte deltagere lytter til svært interessant foredrag fra Lars Magne Haldorsen som er Leader Materials Technology hos
Statoil.

Lars Magne Haldorsen øser av sin enor-
me fagkunnskap og erfaring. Deltagerne
lyttet og fulgte med på sine egne PC'er
der de hadde tilgang til alt materiale
som ble delt ut til alle deltagerne på en
minnepinnne.

NSF seminar hos Statoil i
februar ble en suksess
Holdninger - kunnskap og ferdighet, en rød tråd gjennom hele seminaret

36 spente deltagere møttes til seminar i regi av NSF hos Statoil i Stavanger den 7. - 8. februar.
Seminaret hadde som hovedmål å sette fokus på sveisefeil som koster tid og penger for kunden.
Hva kunne vært gjort for å hindre at feil oppstår, og hva ville det bety for konkurransekraften for norsk leveran-
dørindustri spesielt til oljebransjen.

fortettelse neste side
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Audun Tveit og Eddie Flatås var
hovedforelesere
Hovedforelesere var Audun Tveit som
har utdannet mer enn 250 sveiseinge-
niører IWE, og Eddie Flatås som har
mer enn 30 års erfaring som svei-
seingeniør hvorav 19 år som sveise-
teknisk ansvarlig på Kværner Stord. 
Vi fikk se og høre om en rekke utfor-
dringer med sveisefeil som har ført til
sprekker, korrosjon og andre kritiske
feil.

All dokumentasjon fra seminaret
på minnepinne
Deltagerne som i de fleste tilfeller
selv var sveiseingeniører og sveisele-
dere fikk ved seminarets start, utdelt
en minnepinne inneholdende en hel
del saker som ble belyst i seminaret,
og sist men ikke minst en rekke data-
programmer til bruk i det daglige ar-
beidet. 
Det inngikk en hel del øvingsoppga-
ver der deltagerne fikk tid til selv å
teste ut hva som f.eks. skulle vært en-
dret for å unngå sveisefeil. Dette var
også utgangspunkt for en rekke inte -
ressante diskusjoner blant deltagerne.

Hvilke erfaringer gjorde deltagerne
med seminaret ?
SveiseAktuelt benyttet anledningen til

å intervjue noen av deltagerne for å
høre deres syn på hvordan seminaret
var, og hvilket utbytte de hadde hatt
av dette. Sist men ikke minst la NSF
vekt på å få vite deltagernes forslag til
hva som kunne vært gjort annerledes
for å gjøre seminaret enda bedre til
neste gang. Ja, for dette seminaret vil
bli arrangert igjen slik at enda flere vil
få muligheten til å delta.

Tone Hasle som er Principal Engi-
neer, Welding Engineer, IWE, EWE,
NS 477 hos DNVGL
hadde gledet seg til et faglig seminar
hvor man gikk igjennom en del fak-
tiske «caser» hvor man ser hvordan
det kan gå hvis man ikke har rett
kunnskap og holdning. I tillegg var
det lenge siden hun hadde vært på en
slik samling, - og da er det alltid hyg-
gelig å treffe nye og gamle kjente
innen miljøet. Nettverksbygging er
alltid viktig i tillegg til faglig innhold.
Det beste med seminaret var etter To-
nes mening de reelle «casene», men
også veldig greit å få repetert en del
av basiskunnskapen som her ble satt i
system. 
Tone trekker frem eksempler på hva
som kunne vært enda bedre, mere el-
ler mindre av.
Hun synes første dagen ble veldig

lang med masse nyttig, men tung teo-
retisk informasjon – hun ble i alle fall
ganske sliten i hodet. Veldig bra å få

Tone Hasle, Principal Engineer, Welding
Engineer, IWE, EWE, NS 477
DNVGL AS.

"Skulemeisteren" Audun Tveit hadde spennende og interessan-
te foredrag innen metallurgi med modeller av mange slag.
Mange kjenner Audun fra hans virke som tidligere ansvarlig for
IWE utdanningen på Stord.

Eddie Flatås, tidligere sveiseingeniør på Kværner Stord hadde
også meget interessante og viktige bidrag på seminaret.
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seminarinnholdet på en minnepinne
slik at man kan ta det fram seinere. På
dag to hadde hun ønsket seg enda mer
fokus på duplex framfor «enklere
rustfrie» kvaliteter. I tillegg hadde det
vært ønskelig med mer tid til disku-
sjoner og erfaringsutvekslinger mel -
lom deltakerne. Det var nok mange
som kunne tenkt seg å lufte ulike tolk-
ninger, tanker og erfaringer i forbin-
delse med bl.a. duplex/superduplex
sveising.
Seminaret svarte til hennes forvent-
ninger, og det var mye matnyttig in-
formasjon og hun møtte mange hyg-
gelige mennesker. Nettverket ble både
vedlikeholdt og utvidet.
Tone Hasle vil så absolutt anbefale se-
minaret til kollegaer og andre interes-
serte, og det kan i følge Tone  sikkert
være nyttig for også andre som f.eks
innkjøpsledere, produksjons- og pro-
sjektledere som ofte blir utsatt for
«umulige» leveringstider og kostna-
der som kanskje er rimelig på kort
sikt, men blir veldig dyre etter hvert.
Andre ting hun gjerne vil nevne er at
vi trenger flere slik seminar og are-
naer hvor det går an å utveksle erfa-
ringer,  bedre kompetansen, forstå-
elsen og nettverket. I tillegg må det
skapes en bedre forståelse for hva som
skal til for å få en bedre sveisekvalitet
og holdning til faget. Dette må for-
midles utover de som allerede jobber
med sveis. Nevner bare: Prosjektle-
dere, Innkjøp, Produksjon. En annen
ting er at dette gjelder ikke bare
Oil&Gas, - det er mange andre bran-
sjer som etter hvert må oppfylle visse

krav: Byggebransjen, entrepenører,
VA, Prosess og øvrig industri. Her er
det nok en del som også hadde hatt
god nytte av dette.

Senior Engineer Material Techno-
logy Svein Astad fra Statoil regnet
med å få bedre kunnskap om hva som
skal til for å få et godt sveiseresultat
og samtidig høre hva andre sliter med.
Det beste med seminaret var erfa-
ringsdelingen mellom deltakere og
foredragsholderne fra ulike deler av
industrien. Veldig bra å se hvordan

krav og forventinger blir oppfattet av
de ulike aktørene. Svein kunne kan-
skje tenkt seg å hatt et par åpne disku-
sjonstema der deltakerne kunne fått
delt og diskutert sine egne utfor-
dringer med andre. Men han syntes
seminaret svarte til hans forvent-
ninger, og  har allerede anbefalt semi-
naret til kollegaer. Konklusjonen er at
dette var et veldig bra seminar.

Sveiseingeniør Frode Bunes, Kvær-
ner Stord hadde forventninger om å
få faglig påfyll og oppdatere seg på
hva som foregår i sveisebransjen. Det
beste med seminaret var etter hans
mening de aktuelle tema som ble tatt
opp, og som en får bruk for i arbeids-
hverdagen. Frode synes seminaret
svarte til de forventningene han
hadde, men at det kanskje burde vært
over 3 dager. På den måten ville man
fått enda bedre tid til å diskutere hvert
enkelt tema. Han vil anbefale semina-
ret til sjefer, kollegaer og personer
som jobber med tilsvarende oppgaver
som han selv, men også for andre som
jobber med sveiserelaterte produkter.
Frode Bunes avslutter med å trekke
frem at det var veldig flinke og enga-
sjerte foredragsholdere. �

Se informasjon om neste 
seminar på side 31.Sveiseingeniør på Kværner Stord Frode Bunes.

Senior Engineer Material Technology Svein Astad hos Statoil med gründerkvinnen
Kathrine Molvik i bakgrunnen.



Originalen siden 1968

Kobelco Welding of Europe, Telefon +47 3299 3033, www.kobelcowelding.nl

Du finner våre rørtråder hos kompetente forhandlere av sveiseprodukter i Norge. Kontakt oss gjerne for ytterligere informasjon.

KOBELCO is established as the corporate mark of Kobe Steel, Ltd. The Kobe Steel Group is engaged in a wide range of fields with its major businesses concentrated on materials and machinery.
We supply original, high value-added products, technologies and services. Both in Japan and overseas, the Kobe Steel Group is more than ever expanding its business activities.

KOBELCO is a corporate group that you can trust. We’re working to let more and more people around the world know that.

Her kommer
originalen

Du finner våre rørtråder hos kompetente forhandlere av sveisepro-
dukter i Norge. Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon. Våre 
markedsledende rørtråder har vært representert i det europeiske 
markedet i mange år. Hvis du ikke kjenner igjen logoen vår, er det 
sannsynlig at våre produkter har blitt solgt av andre kjente aktører i 
bransjen. Etter mange suksessrike år sammen med utvalgte partnere 
skal nå produktene markedsføres under vårt eget varemerke, og vi er 

stolte over å kunne markedsføre, Kobelco – ORIGINALEN siden 1968.
En ny æra for Kobelco små endringer for deg som kunde, faktisk bare 
kartongen, så se etter vår nye kartong med Kobelco logo. Ellers er alt 
akkurat som før, rørtråder med høy kvalitet, tilpasset krevende kunder 
og segmenter. 

Vær velkommen til å kontakte oss hos Kobelco - ORIGINALEN siden 1968.
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Den integrerte regulatoren har hurtig-
kobling som medfører en sikrere, en-
klere og raskere håndtering. Ved fyl-
ling av flaskene kontrolleres regulato-
ren av AGAs ekspertpersonell, noe
som ivaretar funksjonalitet og gir eks-
tra trygghet.

”Vi er stolte av å kunne tilby våre
kunder GENIE® ViPR. Vi har lyttet
til kundenes ønsker, behov og forbe-
dringsforslag, og resultatet er den
videreutviklingen av GENIE® vi nå
lanserer”, sier Jostein Thomassen,
salgs- og markedsdirektør i AGA AS.
”Den innebygde regulatoren bidrar til
reduserte investeringskostnader og
mer effektive arbeidsprosesser for
våre kunder. Ikke minst takket være
den enkle hurtigtilkoblingen. Her er
det «plug n`play» som gjelder, med
enkel og rask tilkobling, klar til bruk.”

Fakta GENIE® ViPR:
• Tilgjengelig med gassen MISON®

18, 20 liter
• Gjennomstrømning 0-30 l/min
• 300 bar flaske, som innebærer opp

mot 45 % mer gass i flasken
• Ergonomisk design med sterkt

håndtak som kan forlegnes med et
teleskophåndtak, samt hjulsett som
forenkler jobben med å flytte flas-
kene

• Stabil og sikker konstruksjon for
bedre mobilitet og redusert skaderi-
siko

• Moderne materialer med ca. 33 %
lavere vekt. For bruk i all slags vær,
ingen rust og lett å holde ren –
HDPE (High Density Polyethylene)

• EN 12245 godkjent (mot brann og
fysiske påkjenninger)

• Resirkulerbart materiale
• DIU (Digital Intelligence Unit) –

Display som gir informasjon om
flasketrykk og alarm når flasken
nærmer seg tom. I tillegg vil ty-
piske sveisegasser inneholde nyttig
informasjon om brukstid igjen

Den kompakte, ergonomiske og bær-
bare GENIE® ble omtalt som tiårets
mest revolusjonerende gassflaske da
den ble lansert i 2011, og vant gull på
iF Product Design Award 2012.

For mer informasjon kontakt:
Tage Tyskeberget, Product Manager, 
telefon 23 17 72 00
mobiltelefon 911 42387
tage.tyskeberget@no.aga.com
www.aga.no �

Nå kommer siste generasjon gassflaske - GENIE® ViPR - med integrert
regulator, som gjør gasshåndteringen enda enklere. 

Jostein Thomassen, salgs- og markeds-
direktør i AGA AS.

AGA lanserer GENIE® ViPR

– Fremtidens inno va -
 tive gassflaske –
med integrert 
regulator



Med WeldEye åpner Kemppi et
nytt kapittel innen sveiseadminis-
trasjon
Forbedret kvalitetskontroll, enklere
dokumentasjon, direkte innsyn og
kostnadsbesparelser er med på å skape
verdier for alle som er involvert i svei-
seproduksjonen.
Ny teknologi, bruk av prinsipper for
lean produksjon, Six Sigma og Indus-
tri 4.0-løsninger påvirker hele forsy-
ningskjeden og former hverdagen til
sveisere i stadig større grad. Når nett-
verket av leverandører og underleve-
randører er optimalisert, og deres
handlinger er systematisk dokumen-
tert, økes verdien hos kunder innen in-
dustriell produksjon.
Sist høst ble den nye enhetlige Weld -

Eye-programvaren fra Weldindustry
og Kemppi lansert. Den forenkler
sveisedokumentasjon og produksjons-
styring, og i tillegg holder den over-
sikt over alle sveiserelaterte prosesser
på ett sted. 
«Kort fortalt kombinerer WeldEye ek-
spertisen til to av de ledende nordiske
selskapene som tilbyr løsninger for
sveiseindustrien, Kemppi og Weldin-
dustry», sier Vesa Tiilikka, Product
Manager (Software) hos Kemppi Oy.
«WeldEye er den programvaren på
markedet som dekker flest sveiserela-
terte prosesser. WeldEye er i bruk i en
rekke bransjer som skipsbygging, olje
og gass, bil, bygg og anlegg, og ma-
skinproduksjon.»

Reduksjon av menneskelige feil
Som de fleste andre næringer står
sveiseindustrien overfor store kost-
nadsutfordringer. Endring i regelverk
og strenge standarder, nye konkurren-
ter og løsningsorienterte kunder pres-
ser selskaper til å tenke gjennom virk-
somheten ned til minste detalj.
«Det er et generelt ønske om forenk-
ling for å spare både tid og penger»,
sier Tiilikka. «For å oppfylle doku-
mentasjonskrav må produksjonsavde-
lingen holde oversikt over hvilket ar-
beid som er gjort så langt, hvilke spe-
sifikasjoner og parametre som er
brukt i sveiseprosedyren, hvilket parti
tilsettsmaterialer som er brukt, når
sveisingen ble utført og så videre. Alt
dette må registreres underveis i arbei-
det, slik at kvalitetskontrollen kan
samle inn informasjonen og skrive det
inn i systemet. Tradisjonell dokumen-
tasjon kan ta uker og måneder, noe
som igjen stjeler dyrebar tid fra mer
produktivt arbeid. La oss heller ikke
glemme risikoen for menneskelige
feil ved manuell rapportering.»
WeldEye administrerer sveisekvalifi-
seringssertifikater, sveiseprosedyrer
og NDT-testresultater. I tillegg kutter
løsningen administrasjonskostnader
ved å redusere behovet for manuell
rapportering, noe som gjør dokumen-
tasjonsprosessen 70 % raskere. Med
WeldEye er all informasjonen du tren -
ger, tilgjengelig ved et tastetrykk. Når
alle som er involvert i sveiseproses-
sen, har en helhetlig forståelse av ar-
beidet som gjøres, blir det jevnere flyt
i prosjektene.

Innsikt gjenspeiles i balanse -
regnskapet
Sanntids innsyn i sveisernes arbeid og

Med WeldEye åpner Kemppi
et nytt kapittel innen 
sveiseadministrasjon
Forbedret kvalitetskontroll, enklere dokumentasjon, direkte innsyn og kostnadsbesparelser er med på å skape
verdier for alle som er involvert i sveiseproduksjonen.

16 www.sveis.no � SVEISEAKTUELT 01-2017
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prosjektets fremdrift samt 100 %
sporbart samsvar med WPS gjør det
enklere å redusere kostnader, forbedre
resultater og gjennomføre kvalitets-
kontroller. I tillegg til å gi full spor-
barhet fungerer WeldEye som en kva-
litetskontrollør og holder stadig over-
sikt over samsvar med internasjonale
sveisestandarder. Denne ekstra åpen-
heten betyr også at sveisefeil kan opp-
dages tidligere og repareres umiddel-
bart.
«Kostnaden ved å reparere en sveis er
ca. 400 euro per løpemeter. Se for deg
at en feil oppdages sent, og titalls, om
ikke hundretalls, meter med sveis er
fullført. Ikke bare forsinker repara-
sjonsarbeidet prosjektet, men det har
også betydelige negative konsekven-
ser for økonomien, og disse konse-
kvensene trenger ikke være begrenset
til et enkelt prosjekt. Hvis for eksem-
pel et parti tilsettmaterialer er defekt,
vet WeldEye nøyaktig hvilke sveiser
som er utført med dette partiet», sier
Tiilikka.
Kavamet Oy, et lite selskap i Nord-
Finland, er et godt eksempel på forbe-
dret WPS-samsvarskontroll. Kavamet
reduserte antall reparasjoner foretatt
etter inspeksjoner fra allerede impo-
nerende lave 3,2 % til enestående 
1,9 %. Dette er en 40 % forbedring,
noe som gir ca. 2000 euro i bespa-
relser per sveiser per år. 
«Den samme forbedringen gjort i en
mellomstor bedrift med 50 sveisere
vil gi ca. 100 000 euro i årlige bespa-
relser», påpeker Tiilikka. «Program-
vare for sveiseadministrasjon skaper
verdier ved å redusere antall repara-
sjoner. Redusert antall reparasjoner
fører til økt lysbuetid, noe som fører
til økt produktivitet i sveisearbeidet.

Kundeorientert og klar for 
fremtiden
WeldEye-løsningen er fremtidsrettet
og oppdateres automatisk med nye
standarder. Dette gjør det mulig å
sikre at arbeidet alltid er i samsvar
med gjeldende krav og standarder,
som EN ISO 3834, EN ISO 9606,
ASME IX, AWS, NORSOK med mer.
Fordi programvaren er en universal-
løsning, fungerer den med alle typer
sveiseutsyr. WeldEye er tilgjengelig
globalt, uavhengig av sted og støtter
en rekke forskjellige språk. WeldEye
integreres enkelt i eksisterende IT-løs-
ninger, for eksempel HR- og ERP-
systemer. WeldEye er en skybasert
tjeneste og er derfor tilgjengelig fra
datamaskiner eller smarttelefoner uten
behov for programvareinstallasjon.
«Tilbakemeldinger fra kundene våre
er viktig for hvordan vi kan videreut-
vikle og gjøre forettnings og -sveise-
prosess utfrodringer om til mulighe-
ter. Det er kundene våre og sluttbru-
kerne som avgjør hvordan WeldEye

skal videreutvikles i fremtiden. I hvert
prosjekt vi utfører, dukker det opp
ting som fører til utvikling av nye pro-
dukter, og noen av dem videreutvikler
vi til kundespesifikke, skreddersydde
elementer. WeldEye representerer vårt
engasjement for å skape verdi for kun-
den gjennom innsikt.» 

Fakta om Kemppi
Kemppi er en foregangsbedrift innen
sveiseindustrien. Vår oppgave er å ut-
vikle løsninger som gjør at du vinner
kontrakter. Med hovedkontor i Lahti i
Finland sysselsetter Kemppi over 600
sveiseeksperter i 17 land og har en
omsetning på mer enn 110 millioner
euro. Vi tilbyr sveiseløsninger – intel-
ligent utstyr, sveiseprogramvare og
eksperttjenester – både for krevende
industrielle bruksområder og enklere
sveiseoppgaver. Lokal ekspertise er
tilgjengelig via vårt globale part -
nernettverk som dekker mer enn 60 
land. �
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Sveisekarrieren begynte i det små som
praktikant på et lokalt verksted i 
Dalsed. Her jobbet hun gratis for å få
en grunnleggende forståelse for svei-
sefaget. Samtidig hadde hun en full-
tidsjobb som daglig leder i sportsbu-
tikk. Etter hvert som interessen økte
bestemte hun seg for å ta steget vi-
dere.  
Wichstrøm flyttet til Karlstad og
startet sin utdanning som IW (Interna-
tional Welder) på Hammarö Svetstek-
nik i Sverige. Der fikk hun både teore-
tisk og praktisk undervisning fordelt
utover et år. I sluttfasen av utdan-
ningen fikk Wichstrøm legge sertifi-
kat på Tig rustfritt og carbon på rør,
og elektroder carbon på rør.  
Juni 2014 begynte hun sin første jobb
som sertifisert rørsveiser på Kværner
Stord, under Edvard Grieg EPC.
Under dette prosjektet gikk hennes
store drøm og målsetting i boks da
hun fikk være med offshore på hook-
up.  

”Helt siden jeg fikk idèen om å bli

sveiser, har offshore vært den store

drømmen. Da jeg begynte min reise

på det lokale sveisefirmaet hadde jeg

kanskje ikke helt troen på at jeg skulle

klare det. Likevel så hadde jeg be-

stemt meg for å gjøre alt jeg kunne.

Jeg visste at dette var rett for meg.

Koste hva det koste ville, hvordan

kunne jeg mislykkes om jeg aldri ga

opp?”

Etter Edvard Greig prosjektet har hun
jobbet for flere kontraktører i bran-
sjen. 
Juli måned 2016 startet hun opp sitt
eget firma, iWeld Sweden. Bare en
måned senere dro 26-åringen alene til
Taiwan på sin første jobb for eget
firma. 

”Dersom jeg hadde visst hva jeg gikk

til, hadde jeg ikke turt å reise. Jeg ble

invitert til Taiwan av administrerende

direktør på GoodWeld Corporation,

Eric Chunag. I samarbeid med profes-

sor i metallurgi Chih-Peng Chen, job-

ber de for å utvikle og forbedre utdan-

ningen for sveisere. Hovedoppgaven

min var å holde en presentasjon om

praktisk teori. Jeg holdt et foredrag

på over en time om metallurgi tilpas-

set sveisere. Jeg skal ærlig innrømme

at jeg kjente meg veldig liten da jeg

gikk inn i salen hvor det satt omkring

80 personer. Publikumet var veleta-

blerte menn innen business, politikk

og andre akademiske utdanninger

innen sveis og metallurgi.”

Wichstrøm deltok også på flere møter
med entreprenører og eksperter fra
ulike fagfelt innen materialkunnskap.

”Det var meget spennende og utveksle

kunnskap og teorier. Jeg er veldig tak-

knemlig for at jeg fikk en slik utfor-

drende og lærerik reise.”

I tillegg til jobben hun gjorde, så del-
tok hun også som gjestedeltaker under
det Taiwanske mesterskapet i svei-
sing.  

”Ja, tenk på det. Jeg er konkurranse-

menneske og har deltatt på mange

mesterskap i mitt liv, men jeg har aldri

deltatt i noen sveisekonkurranse. Av

alle ting så gjør jeg min debut i det

Taiwanske mesterskapet. Taiwan ran -

geres til å være topp fire under World-

skills i sveisefaget, ler hun.  Jeg hadde

ingen sjanse, men jeg måtte jo bare

prøve! Noen ganger må man bare

hoppe i det, noe som jeg er veldig

glad for i etterkant.”

Wichstrøm er en dame med stor liden-
skap og engasjement for sveisefaget. I
tillegg til sveisingen interesserer hun
seg mye for teorien bak arbeidet, og
hun sitter på mye kunnskap om mate-
rialene hun jobber med.  

”Ja, hvis jeg får materialer jeg ikke er

kjent med fra før, så pleier jeg å lese

meg opp på dette når jeg kommer

hjem fra jobb. Det er små forskjeller

på hvordan man skal behandle de uli -

ke material-typene, noe som utgjør en

stor forskjell på kvaliteten i arbeidet

mitt. Jeg syns det er veldig gøy med

selve sveisingen, men det er minst like

morsomt å lese seg opp på teorien

rundt jobben. Det er uten tvil at dette

gjør meg til en bedre arbeider.”

Hun påpeker videre at hennes person-
lige valideringer ikke bare går ut på å
utføre en godkjent røntgen, men også
å bevare egenskapene i materialet.  

”Jeg mener jo at dette er forskjellen

på en god og en veldig god sveiser.”

Vi i NSF ønsker Wichstrøm velkom-
men inn i styret. Det gleder oss å ha
en slik ung og engasjert kvinne med
på laget. �

I januar 2017 overtok Alexandra Wichstrøm (26) som styremedlem og
leder av NSF Sveiseteknisk forum (tidligere Ung Sveis). Wichstrøm job-
ber i dag som On- og Offshore sveiser for Slagen Rør og Sveiseservice. 

Nytt om
navn

Alexandra Wichstrøm
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Samarbeid med Axess
Ansvarlig for de sveisefaglige utdan-
ningene på Orkanger, Bjørnar Vær-
nes, sier at Axess vil utfylle Chr.
Thams ressurs med sin høye faglige
kompetanse på både sveis og NDT.
Samarbeidet vil sikre at både under-
visningsopplegget og det faglige inn-
holdet holdes på et høyt profesjonelt
nivå. 

Stort behov for kvalifiserte 
sveiseinspektører
Værnes sier at sveiseverksteder som
produserer stålbygg og som sveiser på
armering, melder behov for kvalifi-
serte sveiseinspektører. 
På Orkanger er det utdannet over 180

kvalifiserte sveiskoordinatorer i løpet
av de 5 siste årene.  Dette har gitt et
stort kompetanseløft over hele landet.
Verkstedene har blitt bedre kjent med
hva en sveiseinspektør kan tilføre av
jevn god kvalitet i produksjon og på
byggeplass.

Kursopplegg for Nasjonal sveise-
koordinator fases ut til fordel for
IWS og IWT
Kurset Nasjonal sveiskoordinator,
som har vært en overgangsordning,
fases ut til fordel for internasjonale ut-
danninger som IWS og IWT.
Alle nasjonale sveiskoordinatorer har
nå fått tilbud om påbyggingskurs som
fører fram til henholdsvis IWS eller

IWT. Når man først er i gang med på-
byggingskurset, er det ikke mye som
skal til av tilleggspensum for å bli
godkjent sveiseinspektør. Her kan
man altså «slå 2 fluer i en smekk».
De nye IWS- og IWT-utdanningene
starter torsdag 16. mars 2017. Alle
deltagerne vil også få muligheten for å
utdanne seg til godkjent NS 477 og/el-
ler IWI. I følge Værnes er det fortsatt
ledige plasser på kursene som hoved-
sakelig gjennomføres ved hjelp av vi-
deokonferanse og ved bruk av læ-
ringsplattformen Its learning. Kurstil-
budene er i ferd med å bli godkjent av
NSF. �

Chr. Thams ressurs og Axess
går nye veier! 

Chr.  Thams ressurs på Orkanger har i flere år utdannet nasjonale sveisekoordinatorer. De siste årene har de for-
malisert et samarbeid med firmaet Axess. Dette samarbeidet blir nå utvidet slik at Chr. Thams ressurs også vil
kunne tilby utdanning av sveiseinspektører. 

Fra venstre: Morten Aspås, Therese Jensen og Bjørnar Værnes fra Chr. Thams og Håvard Sletvold fra Axess AS.
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Imponerende bredde i fagmulig-
heter for elevene
Meldal Videregående Skole har et im-
ponerende bredt tilbud med 8 ulike
fag til sine over 300 elever.
Det er tydelig at det satses på skolen
da de i løpet av de siste 2 - 3 år har
brukt over 75 mill. kr til oppgradering
av bygningsmasse og utstyr.

Høy faglig kompetanse innen 
sveising
Innen linjen for industriteknologi er
det ansatt folk med høy faglig kompe-
tanse innen sveising som f.eks. Pål
Anders Fiske som er faglærer og ut-
dannet IWE.  Janne Blokkum som er
programfaglærer innen produksjon og
tekniske tjenester er selv utdannet
sveiser med fagbrev.
Anne Lise Kirkholt er fagleder for
bygg og anlegg, teknikk og industriell

produksjon og transport og logistikk.
Hun legger tilrettelegger for det prak-
tiske og hun er personalansvarlig.
Anne Lise er den som styrer avde-
lingen for industriteknologi. Hun lyt-
ter veldig til sine fagfolk for at alt som
gjøres skal komme elevene til gode.
De har som mål å utdanne morgenda-
gens fagarbeidere i samarbeid med det
lokale næringslivet.

Godt renommé i nærmiljøet 
Det er tydelig at skolen har et godt re-
nommé og et godt forhold til det lo-
kale næringslivet. Noe vi bl.a. fikk se
da vi var innom bilavdelingen der de
viste frem relativt nye biler som de
hadde fått av samarbeidende bedrifter
i området. Skolen er helt avhengig av
godt forhold til næringslivet for å
gjennomføre skolens oppdrag.
Skolen har 33 partnerskapsbedrifter

der de har formaliserte avtaler som gir
elevene tilgang til praksisplasser.
Faglærerne har så tett dialog med be-
driftene at de på forhånd kan veilede
elevene til  hvilken bedrift de bør søke
seg lærlingplasser. Dette viser at læ-
rerne har svært god oversikt over be-
driftene i området og et godt samar-
beid med disse.

SveiseAktuelt fikk anledning til å
intervjue 2 av elevene da de var på
sveiseverkstedet
Håvard Sandvik er 18 år gammel.
Han har som mål å utdanne seg til in-
dustrimekaniker. 
Håvard var en gutt som gjorde det bra
på skolen i teoretiske fag, men kom til
punkt hvor han fant ut at praktiske fag
var tingen for han. Han valgte derfor
linjen for industriteknologi med svei-
sing.

MELDAL VIDEREGÅENDE SKOLE,   
Skolen ble etablert rett etter krigen i 1946. Mekanikerlinjen var blant det første som kom igang. Dette pga et
ønske og et behov fra Orkla Gruver som var en hjørnesteinsbedrift helt frem til nedleggelsen i 1987. Orkla-kon-
sernet har også sitt utspring i dette området.

En blid gjeng som alle var fornøyd med utstyr og lokaliteter som stilles til deres disposisjon i utdanningen.
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Håvard trives godt med sitt valg og
sier at han kommer til å jobbe livet ut
med yrkesfag.
På sveiseavdelingen lærer de sveising
i alle metoder slik at de er rustet for å
gå videre til å avlegge et fagbrev.
Han ser for seg å jobbe i en bedrift i
Orkangerområde siden han bor der.

Han skal på utplassering hos Scanska
stålfabrikk på Øysand. 
Ingela Skogli som snart er 18 år gam-
mel hadde samme utgangspunkt som
Håvard, men ble litt lei av alle teore-
tiske fag. Hun valgte derfor industri-
teknologi. Hun er veldig fornøyd med
valget hun har tatt.

Ingela ønsker som Håvard å gå videre
for å få et fagbrev. Type lærlingplass
blir avgjørende for Ingela i forhold til
hvilke retning hun velger.
Som eneste jente har hun blitt godt
mottatt i gutteflokken. Håvard sier at
de reagerer ikke på at hun er jente.
Hun blir sett på som en av "gutta".
Tyudelig at de har et godt og trykt læ-
ringsmiljø her på denne skolen.

Topp utstyrt sveiseverksted
Sveiseverkstedet hadde topp moderne
utstyr med sveisemaskiner, brenne-
bord, knekkemaskin etc.
Pål Anders Fiske legger stor vekt på at
elevene skal få en stor bredde i under-
visningen slik at de har en solid platt-
form å stå på når de skal velge veien
videre og etter hvert få en fast jobb.
Slik vi opplevde denne formiddagen
på skolen er vi ikke i tvil om at her vil
elevene få en bra utdanning, og de vil
ha alle muligheter for å gjøre en god
karriere innen sveisefaget eller som
industrimekaniker. �Håvard Sandvik og Ingela Skoglie.

Også på Meldal Videregående skole står det kvinner
bak. Her ser vi fra venstre Janne Blokkum og Anne Lise
Kirkholt.

    industriteknologi 
                 Sveiseverkstedet.

Pål Anders Fiske viser at de har ny og moderne brenne-
maskin.
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I den forbindelse avla SveiseAktuelt
et besøk på Verdal i februar for å høre
litt om hvorfor Jon Arne ble sveiser
og hvordan han forbereder seg til VM.

Jon Arne bestemte seg tidlig
20 år unge Jon Arne bestemte seg tid-
lig for å bli sveiser. Han tenkte på det
helt fra han var 16 år, da han valgte
TIP linje på Levanger Videregående
skole. Der fikk han for første gang
prøve å tenne en lysbue. Da gikk på
mange måter lyset opp for Jon Arne,
og det har aldri sluknet. At han hadde
en dyktig lærer i Tore Jan Tangen
gjorde at interessen for faget bare
øket.
Jon Arnes talent som sveiser sendte
han allerede etter ett år ut i konkurran-

sen Midt-Norsk mesterskap hvor han
erobret en fin 3. plass.

Praksis hos Vitec
Som VG 2 elev skulle han ut i 2 ukers
praksis. Jon Arne var ganske bestemt
på at han ville ha praksis hos Vitec.
Der ble Jon Arne tatt godt imot da de
ønsker å få kontakt med de gode fag-
folkene. 
Etter praksisperioden var Jon Arne på
Vitec en dag i uken frem til mai som
fordypning i faget, samtidig som han
trente til yrkes NM i mai 2014. Jon
Arne vant skolekonkurranse i sitt før-
ste NM. 

Kontrakt som lærling
Midt oppe i forberedelsene til NM

fikk Jon Arne tilbud om lærlingplass
hos Kværner Piping Technology. Jon
Arne var på intervju og fikk jobbtilbu-
det samme ettermiddag. Et tilbud han
takket ja til.
Idag er Jon Arne stolt innehaver av et
fagbrev som sveiser som ble delt ut i
juni 2016.
Leder i fagnemnda i Nord Trøndelag,
Karl Arne Berg skyter inn at fagprøve
ble bestått med høyeste karakter.

Yrkes NM
Yrkes NM 2016 ble som tidligere om-
talt i SveiseAktuelt nr. 4-2016, gjen -
nomf ørt i oktober.
Denne gangen delte Jon Arne gullet i
eliteklassen.

Jon Arne Hjelmstadbakk –
til Worldskills i Abu Dhabi
Jon Arne ble sammen med Alf Sundal Norsk mester i sveising under Yrkes NM i Bergen  i oktober 2016.
Alf deltok i Yrkes EM i Gøteborg, noe som presenteres i egen artikkel i denne utgaven av SveiseAktuelt, mens
Jon Arne skal på langtur i oktober 2017. Han er nemlig tatt ut til å representere Norge i Worldskills 2017.

Jon Arne Hjelmstadbakk er klar for trening til Worldskills 2017.
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Neste store utfordring er World-
Skills 2017 i Abu Dabi.
Deltagelse i Worldskills, eller VM
som vi tillater oss og forkorte det til
krever at mange store og viktige be-
slutninger må på plass innen billetten
til Abu Dhabi kan bestilles.
Først og fremst måtte Jon Arne virke-
lig ville delta og bruke den tid som er
nødvendig til trening i forkant av mes-
terskapet.
Det neste trinn i prosessen var at Jon
Arnes arbeidsgiver Kværner avdeling
piping, måtte akseptere at han fikk til-
strekkelig treningstid. Jon Arne er
heldig i og med at han raskt fikk be-
skjed om at arbeidsgiveren var veldig
positive til at han skulle representere
Kværner og Verdals-miljøet i VM.

Trening og forberedelser til VM
Jon Arne jobber i en to-skifts ordning.
Noe som gir han mulighet til å bruke
mye tid på trening. Han forteller at
han har utmerkede treningsmuligheter
hos Vitec, som  er en bedrift med 70
ansatte og egen sveiseskole. Se forøv-
rig egen omtale om Vitec i denne ut-
gaven av SveiseAktuelt.

Jon Arne har en målsetting om å trene
3-4 dager i uka. Dette fordi han ikke
ønsker å reise til VM som turist, men
tvert imot som en fagmann med best
mulig bakgrunn for å hevde seg i den
knallharde konkurransen. For det er
virkelig tøff konkurranse. Mange land
legger ned store ressurser for å hevde
seg. Det er stor prestisje i å hevde seg
blant de beste. Derfor er det avgjø-
rende at Jon Arne bruker så mye tid
som overhode mulig i treningen frem
mot mesterskapet.
Jon Arne har et svært dyktig og posi-
tivt team rundt seg hos Vitec og
Kværner PT. Vitec har satt Ole Andre
Winje til å være trener for Jon Arne.
Ole Andre har fulgt Jon Arne frem til
NM og i treningsperioden frem til VM
er han en viktig støttespiller.
Vitec har masse erfaring fra tilsva-
rende konkurranser, og her finnes folk
som har deltatt i dette tidligere og vet
godt hva som skal til. Karl Arne Berg
er en av disse "gutta", og har selv vært
dommer internasjonalt.

Ambisjoner
SveiseAktuelt er veldig interessert i å

høre hvilke ambisjoner teamet fra
Verdal har opp mot VM.
Karl Arne Berg har vært med som
dommer i VM tidligere og vet hvor ni-
vået ligger. Slik han kjenner Jon Arne
er det realistisk og ha et mål om å
være blant de 5 beste. Dette baserer
han på at det er viktig at en person
som skal delta i VM ikke bare er en
topp trent fagmann, men at personen
også behersker konkurransesituasjo-
nen rent mentalt.
Trener Ole Andre Winje ser gjennom
samarbeidet med Jon Arne at han er
en dyktig fagmann og at han beher-
sker konkurransesituasjonen. Et annet
stressmoment er at oppgavene har
maksimal tidsramme. Det vil si at
man må følge nøye med på hvor mye
tid som brukes for å sikre at man har
tid til å løse alle oppgavene.
Jon Arne selv har målsetting om å
komme blant topp ti. Dette kan også
gi billett til neste EM som går i 2018. 

SveiseAktuelt ønsker Jon Arne og
hans team lykke til i forberedelsene til
VM og ser frem til å høre mer om
hvordan dette går. �

/ Perfect Welding

/ Med en helt nykonstruert MIG/MAG-sveiseapparatplattform TPS/i leder Fronius sveisebransjen over i en ny tidsal-
-

elt og utvides etter hvert, og som utmerker seg gjennom høy intelligens og omfattende kommunikasjonsfunksjoner. 

DEN PERFEKTE 
LYSBUEN ER MULIG.

FORDI VI HAR UTVIKLET ET 
INTELLIGENT SVEISESYSTEM.
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REDUCING 
COMPLEXITY, 
INCREASING 
COLLABORATION

As the technical advisor to the oil and gas industry, we create best 
practice for projects and operations. We collaborate with the industry 
to set global standards, cutting complexity for increased safety and 

Our expertise and foresight helps our customers make the right 
choices for a safer, smarter and greener future.

SAFER, SMARTER, GREENER

www.dnvgl.com/oilgas
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I en stor hall i Bergen ligger mengder
med stål som skal bli bæreelementer i
hus og næringsbygg. Siden 1899 har
Alsaker Stål levert stålkonstruksjoner
og smedarbeid til sine kunder. Selska-
pet har i dag 25 ansatte og er opptatt
av HMS og kvalitet. Nå er bedriften i
ferd med å ta i bruk et nytt kvalitetssy-
stem, Weld IT, et dataprogram der ar-
beidslederne og alle medarbeiderne
skal dokumentere arbeidsprosessen og
avvik.
– Fram til nå har dokumentasjonen
lagt på ulike mapper og permer. Med
det nye programmet samles alt i ett
system, og jeg som leder kan skrive ut
rapporter som viser hele produksjons-
prosessen.
Når kundene får rapportene sammen
med produktet blir de overasket over
hvor god kontroll vi har, sier Geir-
mund Kaland som er daglig leder i Al-
saker stål AS.
Weld IT består av en komplett data-
base som samler alle data arbeiderne
dokumenter underveis. Når det opp-
står avvik i produksjonen vil det leg-
ges i en egen struktur, slik at ledelsen
kan ta tak i utfordringene og gjøre til-
tak for forbedringer.
– Etter at vi tok i bruk Weld IT har vi
opprettet et ukentlig avviksmøte. Her
går vi gjennom avvikene og kommer
med forslag til tiltak for å unngå at vi

gjør samme feilen flere ganger. Dette
gjør oss godt rustet til å følge opp do-

kumentasjonskravene i lovverket og
de kravene vi har forpliktet oss på i
styringsverktøyet, sier Kaland.
Ansatte hos Alsaker har bidratt med å
utvikle Weld IT og lagt inn funksjona-

litet i programvaren som passer godt
for arbeidsplassen. Bedriften bruker
nå nettbrett aktivt for å dokumentere
og samle data om arbeidsprosessene.
På kontoret kan sveiseleder eller an-
dre i ledelsen følge med på arbeids-
prosessen i verkstedet, registrerte av-
vik og sluttdokumentasjon. Weld IT
har også en egen modul for tredje-
partshåndtering som for eksempel
NDT kontroll.
– I løpet av året skal alle medarbei-
derne i Alsaker Stål kurses i program-
met slik at hele produksjonen blir do-
kumentert gjennom Weld IT. Dette er
en del av vår effektivisering og LEAN
program, sier Kaland .�

Alsaker Stål
Alsaker Stål AS tar i bruk nytt datasystem som gjør det enklere å jobbe med kontinuerlig forbedring gjennom
bedriftens Lean arbeid

TEKST/FOTO: LEIF GUNNAR VESTBØSTAD VIK

Daglig leder Geirmund Kaland i Alsaker Stål AS dokumenterer sveisejobben som
utføres på Ipad. Når kundene får produktet følger dokumentasjonen med som ved-
legg.

’’
Med det nye programmet
samles alt i ett system
Geirmund Kaland, daglig leder

UTSTYR FOR BEDRE ARBEIDSMILJØ
AVSUGS- OG MILJØPRODUKTER

Punktavsug Sveisemaske med friskluft Filter – støv/oljetåke Avsugsbord

Stort leverings program!
Salg og service
over hele landet!

• Salg
• Support
• Serviceavdeling
• Delelager

www.teijo.no
firmapost@teijo.no 
Tlf. 32 22 65 65
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www.praxair.no

✓ Sikrere, lettere og lavere

✓ Tilpasset sveisemaskin 

✓ Integrert ventil med hurtigkobling

✓ Høykvalitetsflaske med robust design

✓ Mindre svinn ved sveisestart

MIGMA® 300 bar
Mer sveisegass på gassflasken  

www.sveiseeksperten.no   -   Mail: post@sxp.no   -   Tlf. 22080092

Totalleverandør til Norsk sveiseindustri

.sveiseeksperwww ten.no   -   Mail: post@sxp.no   -   Tlf. 22080092.sveiseeksperten.no   -   Mail: post@sxp.no   -   Tlf. 22080092ten.no   -   Mail: post@sxp.no   -   Tlf. 22080092ten.no   -   Mail: post@sxp.no   -   Tlf. 22080092
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31. januar 2017 – Kværner er sammen
med Aker Solution tildelt en kontrakt
for offshore hook-up av stigerørsplatt-
formen for Johan Sverdrup. Kværner
og Aker Solutions vil jobbe intergrert
med Statoil og bistå i alle deler av
prosjektgjennomføringen. Arbeidet
vil i hovedsak bestå av planlegging,
ledelse og sammenkobling av de syv
plattformmodulene som kommer til
Norge i 2. kvartal 2018.

450 millioner kroner
Kværner vil formeldt være underleve-

randør til Aker Solution, og avtalen
har en estimert verdi på rundt 450 mil-
lioner kroner for Kværner.                                                                                                                       
– Vi er svært glade for å vinne denne
kontrakten i samarbeid med Aker So-
lutions. Dette er nok en bekreftelse på
at vår erfaring og ekspertise innenfor
offshore hook-up og ferdigstillelse er
etterspurt, sier Terje Johansen som er
ansvarlig for hook-up og ferdigstil-
lelse i Kværner.

Februar 2017
Prosjektet starter i februar 2017 og vil

i forberedelsesfasen sysselsette opp til
100 personer totalt. Dette arbeidet vil
bli utført i Stavanger. I gjennomfø-
ringsfasen fra sommeren 2018 kan
opp mot 1.000 personer bli involvert i
arbeidet.

Opsjoner
Kontrakten inneholder også opsjoner
for offshore hook-up av prosess- og
boligplattformene for Johan Sverdrup.
Disse skal etter planen installeres på
feltet i 2019. �

Kværner tildelt kontrakt for offshore
hook-up av stigerørsplattformen

for Johann Sverdrup
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IIW konferansen er et viktig møtepunkt for bransjefolk fra
hele verden. NSF er representert med 2 ordinære delegater.
Dette er en utmerket arena for å tilegne seg ny kunnskap og
bygge internasjonale nettverk. NSF er opptatt av fremtidig
deltagelse og representasjon i denne konferansen for en
«yngre» person som kunne tenke seg å bli en av Norges re-
presentanter i fremtiden. I tillegg til hovedkonferansen ar-
rangeres det en hel rekke med møter i ulike fagkommisjo-
ner. Her kan en lytte til interessante forelesninger om spe -
sielle temaer innen sveising. I tillegg er det mulig å delta på
ulike studieturer til bedrifter i området. Det er også et eget
forum for «young professionals». 
For å komme i posisjon for vurdering til dette reisestipen-
diet må du sende oss en søknad så snart som mulig, og se-
nest innen fredag 24. mars 2017. Søknaden må inneholde

informasjon om din tilknytning til sveisebransjen, dine am-
bisjoner for fremtiden, og interesse for arbeid i NSF og IIW.
Har du ytterligere spørsmål er du velkommen til å kontakte
NSF.
Reisestipendiet dekker kostnadene for en person til reise,
opphold og deltakeravgift på selve konferansen. Konferan-
sen arrangeres i 2017 i tiden 25.-30. juni i Shanghai, Kina.
Mer info om IIW og konferansen fin nes på www.iiwel-
ding.org.

Har du lyst til å delta ?
Send din søknad så snart som mulig. Kanskje du blir den
heldige deltager.

Norsk Sveiseteknisk Forbund
utlyser nytt reisestipend

Stipendet gjelder for en person til INTERNATIONAL INSTITUTE OF WELDINGS
store konferanse og generalforsamling i 2017, denne gangen i Shanghai, Kina i tiden 25.-30. juni 2017.

Send din søknad så snart som mulig på e-post til: post@sveis.no
Søknadsfrist er  24. mars 2017.
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weldit.no

Tenk LEAN - bruk Weld IT

       

Frist for 
annonser og 

stoff til
SveiseAktuelt 
nr. 2-2017 er 

9. mai

Nytt seminar i 
mnd. skiftet mai / juni

Det er med stor glede at NSF allerede nå kan invitere til det neste seminaret
som vil bli arrangert i samarbeid med DNVGL på Høvik den 31. mai til 1. juni.

Når vi leser tilbakemeldingene fra deltagerne på det første seminaret ser vi at det burde være et
stort behov for å gjenta denne suksessen. 
Ved avslutningen av seminaret i Stavanger leverte samtlige deltagere inn et evalueringsskjema
som ga arrangøren toppkarakter for seminaret. Samtidig kom det enkelte forbedringsforslag
som arrangementskomiteen selvfølgelig vil ta hensyn til i planleggeningen av seminaret i mai –
juni. Men hovedlinjene fra seminaret i Stavanger vil bli fulgt også i det neste. 
Se også omtale av seminaret i Sveise ktuelt nr.  4 – fra 2016 som du også kan laste ned fra
www.sveis.no

Vi gjentar hovedspørsmålet om sveisekvalitet og unødvendige kostnader kan være et 
resultat av dårlige holdninger eller dårlige prosedyrer.

Påmelding
Arrangøren forventer også denne gangen stor interesse for seminaret, og oppfordrer derfor deg
som er interessert om å melde deg på så snart som mulig da det vil være et begrenset antall plas-
ser til disposisjon. 

Seminaravgift kr. 6.900,- + mva. Påmelding skjer ved å fylle ut påmeldingsskjemaet som du finner
som bilag til dette bladet. Send påmelding så snart som mulig, og senest innen fredag 5. mai
2017 på e-post til: post@sveis.no

A
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dreier seg litt om å få den tilfredsstil-
lelsen hele tiden innen faget sitt.

– Fordi du produserer noe hele tiden
med fantastisk høye krav. Det er den -
ne følelsen av å prestere som jeg syns
er så fin å ha i sin yrkeskarriere.

Kan du beskrive hvordan det er å
jobbe som sveiser i dag?
– Gjennom min tid som sveiser så har
jeg opplevd at du ikke bare jobber
med sveising, men at du er litt mer
som en potet. Sånn som det er i disse
dårlige tider må du nesten kunne gjøre
alt mulig, jeg sitter ikke bare bakom
masken å sveiser, jeg er med på hele
prosessen. Det kan være alt fra å legge
opp rør, montere supporter, ventiler,
pumper, det er alt mulig.
Alf forteller videre at det er tungt å
jobbe som sveiser til tider, men han
mener at alle jobber er tunge om man
gjør en innsatts, uansett hvilket yrke
du er jobber i.

Har du noen opplevelser eller 
dager du husker ekstra godt?
– Ja, jeg må innrømme at jeg husker
oftest de dårlige dagene, smiler han
til.
– Det er de dagene som jeg ikke har
fått ett så bra resultat som ønsket, eller
at jeg har ligget ute i regnet og prøvd å
få til ein god sveis. Det er vel de min-
nene som først dukker opp.
Alf fester blikket hardt ned i bakken,

jeg kan nesten høre han tenker helt til

det kommer ett lite smil. Han setter

seg tilrette på stolen og legger albu-

ene på bordet.

– Det er en ting som jeg kommer på
nå i farten. Og det er ifra mine dager
offshore. Jeg hadde fått lov og mulig-
het til å sveise noe vi på fagspråket
kaller riser-rør. Det er disse rørene
som tar produktet fra havet og opp til
plattformen, så disse rørene kommer
fra havet og går inn på dekk. Det er
nødvendigvis ikke hvem som helst
som får lov å være med på disse job-
bene, pga. spesielle prosedyrer som
må følges veldig nøyaktig. Jobben
gikk forsåvidt kjempebra. Jeg husker
inspektøren skulle komme å se på ro-
ten (første sveisestrengen) før vi luk-

ket sveisen. Dette gjør han for å inspi-
sere at det vi har sveiset så langt er
bra. Inspektøren snudde seg mot meg
å sa at han aldri hadde sett en bedre
sveis, også tok han ett bilde for å
kunne vise frem. Det syns jeg var vel-
dig gøy og ga en veldig god følelse.
Når man jobber så hardt og virkelig
legger sjela si i jobben er det veldig
godt å få en klapp på skulderen. Det er
noe jeg verdesetter og minnes veldig
godt.

Hvordan har du blitt så dyktig
sveiser?
– Jeg har jo jobbet ganske hardt hver
dag som jeg er på jobb.

Når du er på jobb skal du jobbe, og du
trenger ikke nødvendigvis bare gjøre
det du får beskjed om, du kan godt
gjøre litt ekstra. Gjør du det lille eks-
tra ofte nok, så blir du ekstra god, en-
kelt og greit.
Han fortsetter med å si at det er ikke

selvsagt at noen blir bedre enn andre.

– Når du er på jobb og fokuserer på å
bli bedre, jobber hele tiden med å

’’
Jeg har ikke gått å surra

ESAB   /   esab.com

SENTINEL A50TM

REVOLUTIONARY 
HIGH PERFORMANCE 
AUTOMATIC WELDING 
HELMET

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

’’
Det blir aldri kjedelig

Alf Sundal, bronsemedalje ...
fortsettelse fra side 7
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finne små metoder på å jobbe enda litt
fortere, enda litt bedre, så vil det vise
resultater til slutt.

Er sveising for alle?
– Ja, sveising er egentlig for alle uan-
sett kjønn eller størrelse. Du lærer deg
dine metoder som funker for deg.
Som sveiser så sies det at man må

være stødig på hånda, men Alf mener

at en nødvendigvis ikke må være det.

– Det er mange sveisere som er skjel-
ven, både yngre og eldre. Sveising er
ett praktisk yrke, og det handler om
trening, trening, trening. Etter mange
nok timer med øvelse så lærer du å
kompensere for dette. Det finnes også
de personene som er veldig skjelvne,
men i det de starter elektroden blir de
stødige som fjell. Det er litt morsomt
å se hvordan vår motorikk fungerer,
sier Alf engasjert.

Har du nådd dine mål i karrieren
eller strekker du deg stadig mot
nye?
– I min konkurranse karriere føler jeg
at jeg har klart de målene jeg har satt
meg. Mann kjenner jo alltid at det er
småting som kunne vært enda litt
bedre. Men det er nesten umulig å
være hundre prosent fornøyd hele ti-
den, da er det noe som må være galt.
Selv om det nå er slutt på Alf sin kon-

kurranse karriere betyr ikke det at

han skal legge seg på latsiden og bare

flyte på det han har gjort, sveisestjer-

nen ønsker alltid å forbedre seg.

– Jeg har nødvendigvis ikke noen spe-
sifikke mål videre fremover, men jeg
skal fortsette å utvikle meg til å bli

best mulig. Så vil eventuelt mulighe-
tene dukke opp etter hvert.

Alf. Du har opparbeidet deg ett
navn og ett godt rykte i bransjen,
på hvilken måte ønsker du å bruke
dette fremover i karrieren?
– Jeg ønsker å vise at det er veldig
mange bra folk i yrket mitt, at det kre-
ves mye trening og kunnskap, for å
ikke nevne disiplin om du skal være
en god sveiser.
Han nøler litt me å svare, før han

blygsomt kommer fram til at han øn-

sker å heve det generellet inntrykket

på sveisere. Han mener at det å være

en sveiser, nødvendigvis ikke er som

mange ser for seg. Han er redd mange

har ett negativt inntrykk av det å

jobbe som sveiser.

– Jeg ønsker å påvirke de yngre når de
faktisk skal ta ett valg i livet. Det å
velge en retning til videregående
skole er ikke lett, og jeg skulle gjerne
ville være med på å informere ung-
dommene om hvordan det er å jobbe
som sveiser. Kanskje fortelle de hvor-
dan det egentlig er.
Han vil motivere og inspirere flere til

å rette seg mer mot sveisefaget. Han

nevner selv at det han ikke hadde så

mye sveising da han gikk på TIP.

– Lærerene er nødvendigvis ikke svei-
sere. Han eller hun har kanskje jobbet
som mekaniker eller CNC operatør, så
da kan det bli veldig vinklet mot de
fagene som læreren selv har erfaring
fra. Du kan være heldig eller uheldig,
for uansett om det finnes en læreplan
vil det alltid falle litt igjennom etter
lærerens kunnskap og personlige
interesse.
Det er mange ungdommer i dag som

får gode karakterer i skolen og derfor

velger en akademisk linje.

– Selv om du får gode karakterer i
skolen så betyr ikke det nødvendigvis
at du må bli ingeniør, økonom eller
lege, vi må også ha flinke folk som
gjør viktige arbeidsoppgaver innom
ulike industrier også.

Hva mener du må til for å bli en
bra fagarbeider?
– Det er din egen innsats som betyr
mest. Men det er også viktig at du har
flinke folk rundt deg som er villig til å
vise og forklare. Om du jobber med
folk som ikke bryr seg om jobben, så
kanskje du blir satt på alle ”dritt job-
ber” som å kappa eller slipa. Da lærer

du nødvendigvis ikke mer enn det.
Om du føler at du ikke får noe utbytte
av å jobbe der du jobber, bør du gjøre
endringer. Det kan være alt fra å bli
omplassert til å bytte bedrift. Etter to
år som lærling forventer arbeidsgive-
ren at du kan jobben din. Det er ditt
personlige ansvar at du lærer deg yr-
ket, så selv om det kan være vanskelig
må du faktisk gjøre det som kreves for
å bli god.

Har du noen framtidige drømmer?
– Drømmer kan være så mangt. Det er
vel egentlig å utvikle noen av ideene
jeg har nevnt tidligere. Å kunne inspi-
rere yngre til å få en god utdanning og
bli en dyktig fagarbeider. Jeg ønsker
vel også å videreformiddle de kunn-
skapene jeg har fått med meg gjen -
nom mine år som konkurransesveiser
og sveiser. Det handler om å bevare
den kompetansen jeg har, slik at den
ikke bare forsvinner med hver enkelt
person.

Utenom jobb hva liker du å gjøre?
– Nå som eg er ferdig med dette kon-
kurranse greiene har jeg litt mer tid til
fritidsaktiviteter. Jeg skal vel begynne
å dyrke hobbyer mer igjen, kanskje
noe trening, jakt og fiske, det er alltid
morsomt. Kankje bruke litt mer tid på
kjæresten, hun må ikke bli glemt
vekk.

Hvordan skulle du beskrive deg
selv som person?
– Jeg er nå hvertfall rolig og avbalan-
sert. Det er vel de mest treffende or-
dene jeg kan komme på.

Hvor ser du deg selv om 5 år?
– Karrieremessig så håper jeg hvert-
fall at jeg har jobb. Det er ikke en
selvfølge nå til dags, smiler han.
– Jeg kan ikke be om så veldig mye
mer, slik det ser ut nå.
– På det personlige plan så håper eg at
jeg har klart å realisere mine mål om å
kjøpe hus med madamen. Slå oss litt
mer til ro, det er mye farting på oss
begge. Vi liker å farta rundt begge to,
men det skulle være greit å roe seg
ned litt fremover. �

’’
Det skjer gode ting,med
de som jobber hardt”.

’’
En god fagarbeider får
god jobb og god lønn!



NSFs HOVED -
STYRE 2016/2017
Erik V. Fusdahl, styreleder
Kemppi Norge AS
erik.fusdahl@kemppi.com
Mobil: 91 88 09 87

Jan Erik Johansen, nestleder
Teknologisk Institutt AS
jan.erik.johansen@teknologisk.no
Mobil: 46 98 43 23

Frode Johansson, medlem
Bergen Group Services AS 
frode.johansson@bergengroup.no 
Mobil: 97 08 07 66

Hans Arne Mariåsen, medlem
Rainpower Fabrication AS
hans.arne.mariasen@rainpower.no
Mobil: 90 97 24 07

Alexandra Wichstrøm, medlem
Slagen Rør og Sveiseservice
iweld_alexandra@outlook.com, 
Mobil: 0046-727 131 879

Aage Ødegaard, medlem
Agility Group AS
aod@agilitygroup.no, Mobil: 40 06 54 32

Idar Vartdal, medlem
Steel & Weld Supply AS
idar@steel-weld.no, Mobil: 91 35 00 73

Eddie Flatås, 1. varamedlem
Kværner Stord AS
eddie.flatas@kvaerner.com
Mobil: 95 19 75 20

Knut Arne Hundal, 2. varamedlem
LSI Welding AS
knut.arne@lsiwelding.no
Mobil: 41 55 60 66

Nr.: Utgiv.dato: Annonse- og artikkelfrist:
1/17 1. mars 13. februar
2/17 1. juni 9. mai
3/17 6. oktober 8. september
4/17 1. desember 10. november

Utgivelsesdato er den dato bladet er klart for utsendelse. 
Utsendelsen varierer fra 1 til 2 uker.

Opplag pr. nr.: ca 2 000

Annonseformat:
Sidestørrelse: A4 (210 mm x 297 mm + 3 mm utfallende)
Satsflate: 181 mm x 258 mm
1/2 side liggende: 181 mm x 127 mm
1/2 side stående: 88 mm x 258 mm

www.sveis.no

Utgivelsesplan / Frister og annonsepriser 2017

Ann.type
1/1 side 13.900,-
1/2 side 7.900,-
1/4 side 4.900,-
1/8 side 2.900,-

Årsavtale/Rabatt – etter avtale
Tillegg utfallende – 10%

Dobbeltside: 22.000,-

Omslaget:
2. omslagsside 15.000,-
3. omslagsside 14.500,-
4. omslagsside 14.500,-

Bilag:
2 sidig A 4 13.000,-
4 sidig A 4 18.000,-

Større bilag etter nærmere avtale.
Alle priser i NOK og ekskl. mva.
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Revolutionize the way you work with 
WeldEye Welding Management Software.
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