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Det er viktig å velge riktig utstyr siden det er mange 
parametere som påvirker resultatet. AGA har et stort 
utvalg av utstyr for    sveising og skjæring.  

Better safe than sorry.

www.aga.no

... eller kjøp sveise- og 
skjæreutstyr fra AGA.
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Byrådslederen ønsket
velkommen
Den offisielle åpningen av konferan-
sen ble foretatt av Bergens Byråds-
leder Monica Meland. Hun hadde
gjennom årene hatt fornøyelsen av å
ønske mange konferanser velkom-
men til Bergen. – Som regel i regn-
vær og ikke som i dag hvor byen lig-
ger badet et vakkert høstvær. Synd
dere må tilbringe en slik sjelden
Bergens-dag innendørs. I dag skulle
dere vært en tur med Fløybanen, sa
en engasjert byrådsleder i sin hilsen
til konferansen.

Førstemann ut
En alltid sporty innstilte Siv. Ing.
Sverre Eriksen, leder GB-ANB/NSF
rykket opp og dro i gang som første

foredragsholder med sitt yndlings-
tema: ”Krav til kompetanse for svei-
seteknisk personell. Standarder og
retningslinjer som grunnlag.”

Norges største næring
Deretter fulgte Fagsjef ass. Dir.
Svein A. Dahl, fra Norsk Industri –
Olje og gass, som tok for seg ”Norsk
leverandørindustris muligheter og
utfordringer i et nasjonalt og et
internasjonalt perspektiv”. Han
kunne blant annet fortelle at petro-
liumsaktivitetene er Norges største
næring målt i verdiskapning, statlige

inntekter og eksportverdi. Nærmere
250000 arbeidsplasser er direkte
eller indirekte knyttet til næringen.

Erfaringer med Duplex
Dr. Elin Westin, fra konferansens
Gullsponsor; Böhler Welding
Group, tok for seg ”Erfaringer med
TIG- og FCAW-sveising av Duplex
stål”. Hun flyttet velvillig sitt fore-
drag frem fra dag 2.

God lunch
Etter en velsmakende lunch var kon-
sernsjef Svein Ole Strømme fra

Sveise- og material-
konferansen 2011 i
Bergen vel i havn

Fagsjef Ass.dir Svein A. Dahl, fra Norsk Industri – Olje og gass kunne fortelle at det
største oljefunnet siden 1980 nylig var gjort i Nordsjøen.

Flytrafikken til og fra vestlandet var lam-
met i morgentimene første konferanse-
dag, 29. september, på grunn av en tek-
nisk feil i radarsystemet som dekket
blant annet flyplassene. Derfor ble det
litt spredt ankomst for både foredrags-
holdere og deltagere. NSFs daglige leder

Helge Christoffer Aaby ønsket 120 delta-
gere velkommen til årets Sveise- og ma-
terial-konferanse i Quality Edvard Grieg
Hotel, på Sandsli utenfor Bergen. Etter
et par omstokkinger i foredragsrekkeføl-
gen kunne konferansen allikevel starte
som planlagt.
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Pausene mellom fordragene benyttet noen til å strekke på
bena. Alle typer forfriskninger var tilgjengelig.

I tillegg til å være konferansens Gullsponspor bidro Böhler
Welding Group med to foredragsholdere. Fra venstre Bernd
Hoberg, Applicartion Technology som snakket om” Nickel
welding consumables for wet corrosion services”. Dr. Elin
Westin om ”Erfaringer med TIG og FCAM sveising av Duplex
stål. Til høyre Adm. dir. Åge Samuelsen.

Praten gikk lystig under festmiddagen der vi også fikk besøk av en festlig standup-komiker.

Etter middagen fikk vi satt Helge mellom tre kvinner og tre
menn. Damene er fra venstre Yndami Petit Sjøvik, Ingun
Tandberg og Mette Ramberg Frodig.

Ansvarlig sveisekoordinaror Arve Sørgjerdet, Kværner Verdal
fortalt om full beskjeftigede og stor produksjon av jacets til
vannbaserte vindmøller. Her i samtale med NSFs styreleder
Ove Egil Kleivenes. Bak sees Per Arne Martinsen, Norgessjefen
for Atlas Copco Tools.
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RAINPOWER på plass for å fortelle
om ”Et nytt norsk vannkraft even-
tyr”.
Deretter fulgte de annonserte fore-

dragene på rekke og rad.
Sveise- og Matrialkonferansen

2011 hadde mange interessante fore-
drag. Du finner en rekke av dem lagt

ut på våre hjemmesider sveis.no
Første konferansedag ble avsluttet

med en flott Festmiddag.

At NSFs Daglige leder Helge Chr
Aaby fylte 67 år 28. september, da-
gen før konferansen startet, og at
han skal pensjonerer seg hadde lek-
ket ut på konferansen. Adm. dir.
hos konferansens Gullsponsor Åge
Samuelsen tok ordet under Festmid-
dagen og gratulerte Helge med da-
gen og førte an i fødselsdagsangen.
En svært merkelig hovmester som
viste seg å være en fantastisk inn-
leiet Standup-komiker, sørget for
blomster til Helge. �

Norsk Sveiseteknisk Forbund er et av Norges eldste fagforbund.
Totalt er det ca 1000 personlige og ca 100 bedriftsmedlemmer.
Organisasjonen er bygget opp med 10 lokalavdelinger.
Hovedkontor og sekretariat ligger i Oslo.

Da vår nåværende daglige leder går av med pensjon søker vi

DAGLIG LEDER/GENERALSEKRETÆR
Vi søker en initiativrik person med teknisk og administrativ bakgrunn.
Hovedoppgavene vil være:

• Støttespiller og pådriver overfor lokalavdelingene.
• Videreutvikle opplæringsvirksomheten innenfor fagfeltet sveis.
• Koordinere arbeidet mot våre samarbeidspartnere IIW og EWF.
• Utføre sekretariatsfunksjon for godkjenningsutvalget og øvrige
funksjoner underlagt IIW/EWF.

• Være økonomiansvarlig for NSF og de funksjoner dette innebærer.
• Være styrets sekretær og rapportere til styret etter gjeldende instrukser.

Du må kunne arbeide selvstendig og målrettet, være strukturert og ha
gode samarbeidsevner.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt daglig leder Helge Chr
Aaby på telefon 41 59 69 55, helge.aaby@sveis.no eller hovedstyrets
leder Ove Egil Kleivenes, ove.egil.kleivenes@dnv.com

Skriftlig søknad sendes ove.egil.kleivenes@dnv.com
innen 5. november 2011.

Overrasket over fødselsdagsmarke-
ringen, og til tross for en solid sommer-
forkjølelse ledet Helge Chr Aaby i vanlig
stil; med stor ro og god oversikt,
konferansen trygt i havn.

Konsernsjef Svein Ole Strømme fra
RAINPOWER fortalte om ”Et nytt norsk
vannkraft eventyr”.



NST feirer 20 år i 2011 og vil benytte anledningen til å takke deg som bruker Nittetsu 

rørtråd, eller noen andre av våre produkter. 

20 år med innbarka tro på japanske kvalitetsprodukter fra Nippon Steel & Sumikin 

Welding (NSSW) til den sveisende industrien i Norge har vært en suksess. Men ikke

bare i Norge; stadig flere bedrifter i en lang rekke land er enige i vår erfaring:

NST feirer 20 år

Perfect welding by
www.nst.no

Daglig leder i NST, Åge Ingebretsen og tidligere president 
i NSSW, Koichi Nakamura med Nittetsu sømløs rørtråd fra 
oppstarten av vårt samarbeid.

Norsk Sveiseteknikk as, Kjerraten 21 Holmen, 3013 Drammen, Telefon: 99 27 80 00, E-post: nst@nst.no

SINCE 1991

NST         NSSW

“Nittetsu rørtråd fra NST 
gir den beste kvalitet og 
totaløkonomi!”
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Det hadde stått på planen
lenge. Ofte har det kom-
met noe i veien, men en
tirsdag midt juni får vi det
til å klaffe. Sammen med
NSFs daglige leder Helge
Christoffer Aaby, besøkte
SveiseAktuelt I. P. Huse
en av bransjens fore-
gangsbedrifter. De er lo-
kalisert på Harøy i Sandøy
kommune, på kysten
mellom Molde og Ålesund.
For oss Oslo-baserte be-
tyr det taxi, flytog, fly, taxi
og taxibåt.

Ferjen legger til på IP Huses egen
brygge hvor Trygve Folgerø tar i
mot oss i duskeregnet. Han er en av
hovedgrunnene til besøket. En av
bransjens virkelige ”Grand old
men”. Kjent for sitt uoppslitelige
humør og bunnsolide bransjekunn-
skap.

Stord Veft høsten 1969
Et tre måneders sveisekurs ved
Stord Verft høsten 1969 var første

bekjentskap med det som er blitt
hans yrkeskarriere. Han ble på Stord
Verft som sveiser ut 1970. Neste
stopp var Seglneset as (Sagvåg) som
sveiser til 1972. Deretter fulgte en
sveisejobb i et leiefirma frem til vå-
ren 1975. I denne perioden, i 1975,
giftet Trygve seg med sin Elise. I
årene fra fra 1975 til høsten 1980

arbeidet Trygve som sveiser hos
Hjørungavåg Verksted.

Skolegang og nye jobber
For å komme inn på maskinteknisk
fagskole måtte Trygve lappe på ut-
dannelsen. Fra november 1980 til
mai 1981 gikk han på privatskole og
skaffet seg eksamen fra ”9-årig”.

Han så dagens lys i Sagvåg, et lite tettsted på Stord. Han vokste opp i en barneflokk
på ni. Med fire eldre og fire yngre søsken – seks gutter og to jenter. Faren forsørget
familien med arbeid i Stord Kisgruve og senere som platearbeider hos Aker Stord.
Som unggutt var han en ivrig sportsfisker og en tid om bord i seilskuta Statsråd

Lehmkul er også noe han husker godt. Han og kona Elise har to jenter som har sørget
for fem barnebarn. I 2008 var han med å hentet hjem den høythengende Sveiseprisen
for sin arbeidsgiver I. P. Huse. Foregangsbedriften på Harøy har i dag stor glede av ham

somSveiseingeniør og NDT-ansvarlig. Trygve Folgerø (61) er vår Sveiseprofil.

”Jeg har verdens beste jobb i
verdens beste bedrift!”

Under Yrkes NM i Stavanger i 2008 kunne, fra venstre, Trygve Folgerø, Rune Finnøy
og Palmar Harmes motta Sveiseprisen på vegne av I.P. Huse as.



www.aga.no

Innovasjon. Internasjonalitet. Effektivitet.
AGA AS er Norges ledende industrigassleverandør. Våre kunder er 
mekanisk industri samt næringsmiddel-, prosess- og oljeindustri. 
Vi leverer også spesialgasser til laboratorier og medisinske gasser 
til sykehus. AGA AS har ca. 240 ansatte, hovedkontor og fabrikk i 
Oslo, og avdelinger flere steder i landet. AGA AS er en del av 
Region Continental and Northern Europe i The Linde Group. 

The Linde Group er et verdensledende gass- og engineeringselskap 
med rundt 48 700 ansatte som jobber i mer enn 100 land over hele 
verden. I 2010 hadde selskapet en omsetning på EUR 12.868 
milliarder. Strategien er rettet mot en langsiktig lønnsom vekst 
og fokuserer på utvidelse av internasjonal virksomhet med 
fremtidsrettede produkter og tjenester. 

The Linde Group opptrer  ansvarlig overfor sine aksjonærer, 
samarbeidspartnere, ansatte, samfunn og miljø – innenfor alle sine 
forretningsområder, regioner og steder over hele verden. The Linde 
Group forplikter seg til teknologier og produkter som forener to mål: 
kundeverdi og bærekraftig utvikling

Avdeling Manufacturing Industry består av 20 personer som er 
ansvarlig for den totale kundeporteføljen innen verkstedindustri, 
forhandlerapparatet samt tekniske spesialister. Vi ønsker nå å 
styrke vår gruppe med tekniske spesialister, og søker etter en 
ny medarbeider. Kontoradressen blir i Bergen eller Sandnes.

Teknisk spesialist
sveising/skjæring.
Arbeidsoppgaver:
→ Salg og gjennomføring av AGAs sikkerhetskurs samt 

tjenesten WELDONOVA® process support
→ Faglig støtte til salgsapparatet
→ Skape merverdi hos våre kunder sammen med selgerne
→ Organisere aktiviteter knyttet til forbedringspotensiale 

hos våre kunder

Ønskede kvalifikasjoner:
→ Utdannelse fra teknisk høyskole eller lignende
→ Erfaring fra verkstedindustrien
→ Sveiseteknisk bakgrunn, IWS/IWT/IWE, 

og herunder sertifisert sveiser
→ Gjerne erfaring fra kurs/opplæring
→ Erfaring i bruk av IT-baserte verktøy
→ God formuleringsevne på norsk, skriftlig og muntlig

Vi søker en ryddig og strukturert person med pedagogiske 
og relasjonsbyggende evner. Du bør være løsningsorientert, 
utadvendt, kunne jobbe selvstendig samt trives med høy 
aktivitet. Stillingen medfører en del reisevirksomhet.

Rett person får en utfordrende og variert stilling med gode 
muligheter for faglig og personlig utvikling.

Har du spørsmål om stillingen, ta kontakt med Kai Trollerud 
på telefon 22 02 76 01 eller 913 39 277.

Søknad merket ”Teknisk spesialist” sendes på e-post til
rekruttering@no.aga.com innen 17. oktober 2011.
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Deretter fulgte:
– Møre og Romsdal Maskintekniske
Fagskole fra 1981 til 83.

– Møre og Romsdal Ingeniørhøy-
skole skip/offshore 1993 til 85.

– Ankerløkken Verft Florø som
sveiser fra 1985 til 1986.

– Norvestconsult as som konstruk-
tør/sveiseteknisk arbeid og in-
speksjon fra 1986 til 1987.

– Hjørungavåg Verksted as som
planlegger/sveiseteknisk ansvarlig
og personalansvar for operatører
fra 1987 til 1991.

– Deleier i firma Hjørungavåg

Skipsservice as fra 1991 til 1992.
– Fagbrev som sveiser hos Kleven
Ulstein i1993.

– Freelance ingeniør med eget firma
i 1993.

– EWE 1996.
– Sveiseinspektør NS 477 1999
– IWE 12001.
– IWI-E 2003.
– EN 473 NORDTEST NDT
LEVEL 2 UT 2000.

– EN 473 NORDTEST NDT
LEVEL 2 MT 2001.

– EN 473 NORDTEST NDT
LEVEL 2 PT 2001.

– EN 473 NORDTEST NDT
LEVEL 3 UT 2005.

– EN 473 NORDTEST NDT
LEVEL 3 MT 2006.

– EN 473 NORDTEST NDT
LEVEL 3 PT 2006.

Ukependler siden 1997
Trygve kom til IP Huse som svei-
seingeniør og NDT-ansvarlig i
1997. I 14 år har han ukependlet
mellom hjemmet på Hjørungavåg,
hver mandag 65 km i bil og to ferjer.
Retur fra Harøy torsdag ettermiddag
og hjemmekontor på fredag.

Det er store dimensjoner hos IP Huse. Her et ferdigmaskinert
midtskjold til trommelen på en ankervinsj.

NSFs Helge Chr Aaby, til venstre sammen med Trygve Folgerø
og Inge Huse i nye sveisehallen på Harøy.

Julian Sæter Emlem utfører ultralydkontroll på et trommelskjold.

Kabelarhjerter på rekke og rad klare til
fasongbrenning og hardbeleggsveising i
robot.



høylegerte
Foretrukket sortiment
 

tilsettmaterialer

Elga Skandinavien AS, Ryghgata 4B 3051 Mjøndalen
Tel: 32 20 81 20  Faks: 32 20 81 30 

www.elgawelding.no

Elga markedsfører et komplett 
produksjonsortiment med tilsettma-
terialer innen sveising av høylegerte
materialer

Ett eksempel på dette er våre rør-
tråder som �nnes i de �este legering-
er og utmerker seg med høy produk-
tivitet og stabil, repeterbar kvalitet

 
Nytt av året er Cromacore 625, 
Superduplex 25 Cr og Lean Duplex 
22 Cr (LDX). Elgas rørtråder vil også 
�nnes i 5kg spoler

Metoder
• MIG
• TIG
• Rørtråd
• UP / Strip
• Elektroder

 Legeringer
• 309L / MoL
• 316L
• Duplex 22 Cr
• Superduplex 25 Cr
• 6Mo / 625
• Lean Duplex 22Cr

Elga har også rektangulære, 1 kg 
forpakninger med 500 mm lange TIG 
tråder. Alle fargemerket i henhold til 
spesi�kasjoner i NORSOK M601

 
Våre populære DryPac forhindrer hy-
drogenopptak i elektrodedekket inntil 
du skal bruke dem.

Oppdag Elgas brede sortiment og 
store kunnskap innen sveising, en 
kompetent leverandør av høylegerte 
tilsettmaterialer.

Velkommen til  Elga eller en av våre 
forhandlere!
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Alt klart til perfekt sveising av stål

TransSteel 3500/5000 er ensbetydende med intelligent industridesign, garantert enkel 

håndtering, robust konstruksjon og lang levetid. Utstyrt med Steel Transfer Technology 

oppnår du optimale stålesveisekarakteristikker med det digitalt styrte MIG/MAG-

sveisesystemet. Gjør deg klar til perfekt sveising av stål! 

FRONIUS NORGE AS, Finneveien 25, N 3300 Hokksund  

Tel: +47/32/25 01 10, Fax: +47/32/25 01 11, E-Mail: sales.norway@fronius.com
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Perfekt sveising av stål

Enkel håndtering

Robust og pålitelig

En livsstil
– Det blir en livsstil og jeg trives
med den. Jeg har verdens beste jobb
i verdens beste bedrift! Mange dyk-
tige kollegaer og en positiv og offen-
siv bedriftsledelse som hele tiden ser
muligheter og tørr satse.

Dere blir tatt godt vare på her i
bedriften?
– Det har jeg bokstavelig talt selv
følt på kroppen. Helsa har skrantet
litt ved noen anledninger de siste
årene og både sjefen sjøl Inge Huse
og produksjonssjefen var blant de
første til å besøke meg på sykehuset.

Vant Sveiseprisen i 2008
Du har vært med å hente hjem den
høythengende Sveiseprisen som en
jury, oppnevnt av Norsk Sveisetek-
nisk Forbund, tildeler særdeles for-
tjente aktører i bransjen?

–

Jeg må innrømme at det er et av
høydepunktene i mitt yrkesaktive
liv. Vi tre som mottok prisen på
vegne av vår arbeidsgiver var minst
like stolte av å representere IP Huse
som av prisen bedriften fikk.
I juryens begrunnelse het det:
”I.P. Huse as har utmerket seg ved

stadig å ta i bruk nye sveisemetoder
og investert store beløp i mekanise-

ring og automatisering.
I et marked som stadig forventer
høyere effektivitet har bedriften stått
fram som et eksempel på at det nyt-
ter å tenke nytt. Med sin beliggen-
het, på en øy lengst ut i havgapet, er
det ikke den letteste oppgaven å
skaffe kvalifisert arbeidskraft. Dette
har bedriften løst ved stadig utvik-
ling av sine sveiseprosesser.” �

FAKTA – I. P. HUSE
Bedriften er lokalisert på Harøy i Sandøy kommune, på kysten mellom Molde og
Ålesund, og har ca 130 ansatte. De er verdensledende innen konstruksjon og
produksjon av vinsjer til ankerhåndteringsfartøy. Videre produseres vinsjer til
spesialfartøy og flytende oljeinstallasjoner. Vinsjeanleggene har entrekk-kraft på
over 600 tonn. Bedriftens kunder er oljeselskaper, rederier og skipsverft.
Det foretas fortløpende oppgradering av anlegg og maskiner.

All markedsføring, salg og service blir gjennomført i samarbeide med Rolls-
Royce Marine.

��

Styrebokser og monitorer for innstilling og overvåking ved
sveising i sveiseportal. Her legges det ned 46 kg sveisetilsett
per buetime.

En robot sveiser fast sideplaten på et kabelarhjerte.
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– På siste tekniske messe på Lille-
strøm traff vi Jan Enderud, som
kunne fortelle at hans farfar i 1911
startet Norsk Teknisk Bureau, og ble
Messer forhandler i Norge. Jan
hadde en del gamle foto og doku-
menter som var veldig interessante.
Det sporet oss til å arrangere et fa-
brikkbesøk til Messer & Cutting
System, utenfor Frankfurt, for nor-
ske kunder, fortsetter Ståle Elling-
sen. Sammen med den andre eieren,
servicesjef Ole Pavljuk og daglig
leder Ken Roar Riis, fikk de med
seg 25 norske kunder på tur til Tysk-
land. De fikk se det aller fremste og
nyeste når det gjelder skjæretekniske
løsninger, og større skjæremaskiner
av tysk kvalitet.

Nyeste skjæreteknologi
Kundene var fra Aker Egersund,
Kværner (Aker) Verdal og Kværner
(Aker) Stord, og fra mindre bedrifter
i bl.a. Haugesund, Grimstad, Stavan-
ger, Hønefoss, Smøla, Halden og

Osterøy, fikk se den aller nyeste
teknologien innen gass, plasma og
laserskjæring. I tillegg ble det vist
skjæremaskiner med både boring,
merking og sandblåsing, og det aller
nyeste innen fugeskjæring med både
gass, plasma og laser.
Messer har utviklet en helt ny

gasskjæreteknologi de kaller ALFA
Torch. Brenneren har integrert mag-
netisk sensor som igjen er integrert
med brennerens høydekontroll. Sys-
temet har ingen eksterne følere og
kabler, og dekker alle materialtyk-
kelser. I tillegg byttes skjærespis-
sene med et håndgrep, uten verktøy!
Messers nye styresystem, med

programvare, benyttes til alle deres
skjæremaskiner. En klar fordel for
operatørene. For en som forlot skjæ-
remaskinbransjen for 20 år siden,
må sies at man endelig har kommet
på et brukervennlig nivå når det
gjelder programmering, nesting, be-
tjening og kontroll! Alle skjæremas-
kinene er basert på modulsystemer,

som gjør at oppbygging og montasje
på fabrikken blir effektiv.
Tre-brenneraggregater og rote-

rende og vridbare plasma og laser-
hoder gjør det mulig å skjære fuger
med alle metoder. Men - alle meto-
der har sine begrensninger, og det er
avgjørende at operatørene og bedrif-
ten behersker utstyret og metoden
for å oppnå optimale resultater. Itec
kan levere utstyret og skjæretekno-
logi, de norske brukerne må utnytte
mulighetene!

Bor og skjær i en
operasjon!
Arnbjørn Vevle fra Vevle Mekaniske

Itec i hundre!

ALFA brenneren med innebygget høyde-
kontroll.

Effektivt med boring og skjæring på
samme maskin.

Fugeskjæring med plasma.

Ståle, Ken Roar og Ole på jubileumsbesøk hos Messer.

- 10 års jubileum samtidig som Messer har vært her i
100 år! Vår suksess skyldes at Messer er aller fremst
på skjæreløsninger, og at vi har høy teknisk service-
grad, sier Ståle Ellingsen, salgssjef i iTec AS.

I Tysklandt: Jan Enderud - Foto: Jan Enderud og Messer
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Verksted på Osterøy syntes det var
interessant å se hullboring (8 og
12mm) kombinert med gasskjæring
i 35mm plate! Dermed oppnås redu-
sert håndteringstid fordi detaljene
blir ferdig boret og skåret i en opera-
sjon.

80 % skjæreløsninger
– I dag representerer skjæreløsnin-
ger fra Messer ca 80 % av vår total
omsetning, på ca 30 mill NOK. I
tillegg selger vi rørskjæremaskiner,
etterbehandlingsutstyr for avgrading
og sliping, platehåndteringsutstyr
med logistikk lagerløsninger samt
løfteutstyr, forteller salgssjefen.
Ståle startet opp med servicevirk-

somhet sammen med nåværende
servicesjef Ole for 12-13 år siden,
og de stiftet iTec Industrial Techno-
logy AS i 2001. Messer perioden
startet med at de tok over service på
skjæremaskinene. Dermed hadde de
etablert mange gode kundekontak-
ter, og det var etter hvert naturlig at
de også tok over salget av skjære-
maskiner fra en av verdens største
produsenter.

Opplæring må være
pedagogisk!
Mange norske bedrifter bruker for
lite ressurser på opplæring på nye
maskiner! Messer har virkelig lagt
forholdene til rette og skapt mulig-
heter til å rette på dette! Det er byg-
get opp et imponerende test- og ap-
plikasjons-senter (TAC), hvor data-
simulering og virkelige maskiner
med alt aktuelt utstyr er på plass, og
det pedagogiske opplegget har fått
en sentral plass. En professor fra
universitetet har lært opp kursle-
derne, og kursene for både operatø-

rer, service og vedlikeholdspersonell
får dermed et høyt pedagogisk og
faglig nivå. Det er lønnsomt å inves-
tere i opplæring! �

FAKTA – Messer Cutting & Welding GmbH
Konsernet leverer i dag skjæreløsninger, tilsatsmaterialer (Castolin Eutech) og
gasser (Asco Carbon). 2.500 ansatte, 3.5 mrd kroner i omsetning. Cutting Sys-
tem har ca 900 ansatte omsetter for ca 1,2 mrd kroner. 7 fabrikker i hele verden.
1898: Adolf Messer etablerte fabrikk for Acetylengass
1903: Første oksygen skjærespiss
1911: Første maskin solgt til Norge
1960 tallet: Kongsbergmiljø med på utvikling av første hullbåndstyring
1965: 2.generasjon m/Hans Messer fusjonerte; Messer og Griesheim
1970: første CNC styrte laserskjæremaskin i verden – ingen suksess!
2004: 3.generasjon m/Stephan Messer kjøper tilbake – verdens største privat-
eide selskap!

��

TENN I TRYKK  I SVEIS

Vi har gjort det enklere
å gjøre det enda bedre

En god sveiser stiller krav til sitt verktøy.
Med den nye Sigma Galaxy og Intelligent  
Arc Control™ går det raskere å legge 
bunnstreng. Maskinen optimerer seg 
selv - du optimerer det gode håndverket. 
Sigma Galaxy og din faglige dyktighet  
er en perfekt kombinasjon.

 

TENN I YKKTRRYKK  I SVEISSVEIS

onic.nowww.migatronic.no

Tre generasjoner Messer.
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Navlestrenger er populærbeteg-
nelsen på umbilicals, multifunksjo-
nelle undersjøiske kontrollkabler ut-
viklet hos Aker. Siden starten i 1993
er det produsert og solgt mer enn
3000 kilometer av den fiberoptiske
kabelen. I tillegg til anlegget i Moss
har Aker en identisk fabrikk i Mo-
bile i staten Alabama i USA.

Det var sveiseingeniør og NDT-an-
svarlig Kjell R. Grønvold som tok i
mot da vi besøkt Umbilical-produ-
senten i juli måned.

Solide tester og lang erfaring. Om-
fattende kvalitetstester og årelang
brukserfaring har vist at Akers stål-
rørs-umbilical har utmerkede egen-
skaper.

– Den er svært godt egnet til å kom-
binere, servicelinjer, hudrauliske og
kjemiske injeksjonslinjer, fiberop-
tikk og elektriske kabler, forteller
Grønvold.
- Utvendig er kablen dekket med en
slitesterk, gul plastmasse som i fly-
tende tilstand blir sprøyte-ekstrudert
på kabelen. Fargen gul er valgt for at
den skal synes best mulig under alle
forhold.

Akers Solution-selskapet
Aker Subsea fortsatt

markedsleder på undersjøiske
kontrollkabler

Sveiseinspektør Jan-Erik Dahl og Sveiseingeniør Kjell R. Grønvold som er sveise- og
NDT-ansvarlig hos Aker Subsea AS er hyggelig værtskap under vårt besøk.

Den største synlige forandringen siden SveiseAktuelt sist besøkte det 22.000 kva-
dratmeter store produksjonsområdet i Moss, er den påbygde produksjonshallen. Den
andre vesentlige forandringen er at bedriften har skiftet navn fra Kværner Oilfield
Produkts, til Aker Subsea AS, et selskap i Aker Solution-Gruppen.

Orbitalsveising av senterrør til Stjerne-
Statoil-prosjektet.



TRENGER DU

SVEISEFUGER?

208B fra 2" - 8" 214B fra 4" - 14" 236B fra 12" - 36"

Torridalsveien 20  /  N-4630 Kristiansand S - Norway
Tel.: +47 98 09 99 99  /  post@tritool.no  /  www.tritool.no

NYHETER FRA TRI TOOL:

200-serien kan suppleres med:

Kristiansand Trykkeri AS



Lang levetid. Umbilical-kablen som
produseres i Moss har en beregnet
levetid på 25 til 30 år, avhengig av
kabeldimensjonen og de ytre forhold
der kabelen ligger.

Orbital prosess. Sammenføyningen
av senterrørene i Akers Umbilicals
skjer ved en Orbital sveiseprosess.
- 90 prosent av stålet vi bruker er

Sandvik superduplex SAF 2507. Et
sveisehode roterer rundt røret og
legger et eller flere lag sveis i dim-
mensjoner fra 1 til 6 -7 mm vegg-
tykkelse, forklarer sveiseansvarlig
Kjell R. Grønvold.

I ukene etter vårt besøk har Aker
Solutions ASA signert flere solide
kontrakte på Umbilicals.

Nye kontrakter på undersjøiske kon-
trollkabler til Aker Solutions

21. juli 2011:
Aker Solution har signert en kon-
trakt med britiske Endeavour Ener-
gy, et datterselskap av Endeavour
International Corporation, for leve-
ranse av underjordiske kontrollka-
bler og tilhørende utstyr. Kablene
skal benyttes på feltet East Rochelle
på den britiske sokkelen og kon-
traktsverdien er omlag 83 millioner
kroner.

Undersjøiske kontrollkabler, såkalte
Umbilicals, benyttes på havbunnen-
for å kontrollere og tilføre kjemika-
lier til brønner og subsea-utstyr.
- Vi er svært fornøyde med å signere
vår første kontrakt med Endeavour
Energy UK. Dette er en viktig
kontrakt for Aker Solutions og be-
krefter vår sterke posisjon i marke-
det for undersjøiske kontrollkabler,
sier Tove Røskaft, som leder forret-
ningsområdet umbilicals i Aker
Soulution.

27. september 2011:
Aker Solutions har blitt tildelt en
kontrakt på undersjøiske kontrollka-
bler fra Det norske oljeselskap til

19

AK
TU
EL
T

fortsettelse side 23

De enorme kabelsnellene tar stor plass på kaiområdet til Aker Subsea. Her fra
venstre Sveiseansvarlig Kjell R. Grønvold, QA-sjef Carita Nebihu, orbitalekspert
Lars Grønn og sveiseinspektør Jan-Erik Dahl.

Her er vi inne i bedriftens nye romslige kombinasjonsammen-slagningsbur i fortset-
telsen av produksjonshallen. Den ruver i terrenget.

Ferdigprodusert umbilical på kabelsnel-
le klar for levering. Foran til venstre
Jan-Erik Grønn og Kjell R. Grønvold.



The Specialists in welding integration
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Nore og Uvdal er en kommune med
naturrikdommer som få. Like fullt
finnes noen svært interessante indu-
stribedrifter i nettopp denne kommu-
nen. Ikke kraftkrevende tungindu-
stri, men industribedrifter som på
mange måter gjør andre bedrifter
mulige. Uvdal Maskinfabrikk er en
av disse.

Fabrikken ligger sammen med
blant annet Nore og Uvdal Nærings-
selskap, som har stor betydning for
næringslivsaktiviteten i kommunen.
Men vær forberedt på å kjøre en li-
ten stund, mens du lurer på om du
har kjørt feil. Veien er bra, men det
er knapt liv å se før fabrikken plutse-
lig ligger der.

Gode referanser
Det er en bedrift med i overkant av
50 ansatte, og et solid knippe sen-
trale referansekunder som møtte
Moderne Produksjons utsendte.
Selskaper som FMC Kongsberg

Subsea, Tess, Argos Solutions,
Dresser Rand, Kongsberg Automo-
tive, OSO Hotwater, ESKO Grap-
hics og Nexans Norway er alle vik-
tige kunder på listen.
Uvdal Maskinfabrikk tar på seg

delproduksjon, utvikling og bygging
av spesialmaskiner.

Tar totalansvar
For de som ser Uvdal Maskinfabrikk
(UMF) som en interessant partner
handler det selvfølgelig om behovet

for spesialmaskiner og behovet for
slike ting som ikke uten videre dek-
kes av standard utstyr.
Betty-Karin Nørstebø forteller at

UMF tar totalansvaret når det gjel-
der utvikling og bygging av spesial-
maskiner, og også for hele produk-
sjonsprosesser. De mener det er mu-
lig med lønnsom produksjon i
Norge, og vil bidra til at dette kan
realiseres for så mange som mulig.
Selskapet har høy kompetanse på

produktutvikling internt, og kan
tilby bred kunnskap innen både en-
gineering og produksjon. Ved å ta
totalansvar for prosjekter vil kun-
dene kunne redusere prosjektsty-
ringen internt, og dermed frigjøre
arbeidskapasitet.

– Det er nødvendig å legge stor
vekt på leverandørens samlede kom-
petanse ved valg av totalleverandør
for ulike prosjekter. Dette har stor
betydning for et lønnsomt og opti-
malt sluttresultat, sier utviklingssjef
Atle Næsset.

Beliggenhet
Selv om bedriftens beliggenhet av
mange ikke oppfattes som særlig

Hva er effektiv produksjon uten de rette maskinene til å
gjøre jobben? Dette svaret er ikke vanskelig. Men hvem
kan levere den maskinen som gjør akkurat hva din be-
drift har behov for? Svaret på dette kan befinne seg en
god mils vei vest for Rødberg i Nore og Uvdal kom-
mune. Moderne Produksjon har besøkt Uvdal Maskin-
fabrikk.

Av: Hans Christian Færden

Det er liten tvil om behovet for dyktige sveisere hos en bedrift som Uvdal Maskinfabrikk.

Moderne maskinproduksjon
i Nore og Uvdal
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feltet Jette. Kontraktsverdien er på
60 millioner kroner.
Aker Solutions skal levere seks kilo-
meter med statiske stålrørs-kabler,
såkalte umbilicals, med elektriske
og hydrauliske funksjoner. Kablene
vil også inneholde et stort senterrør
som brukes til å injisere metanol i
brønnen. Metanol benyttes for å for-
hindre dannelse av voks eller is i
produksjonsrøret slik at flyten av
olje og gass går lettere. I tillegg kan
et slikt senterrør benyttes til å inji-
sere væske i brønnen for å øke tryk-
ket.
Aker Solutions vil levere ingeniør-
tjenestene og prosjektledelsen fra

hovedkontoret på Fornebu, mens
selskapets kabelfabrikk i Moss vil
være ansvarlig for selve produksjo-
nen. Kablene vil leveres i tredje
kvartal 2012.
Feltet Jette er lokalisert i blokkene
25/7 og 25/8, vest for Stavanger i
Nordsjøen, på om lag 150 meters
dyp. Jette er Det norskes første pro-
sjekt som operatør.

- Vi er styrket gjennom vår første
kontrakt med Det norske og vi ser
frem til å samarbeide om dette lo-
vende prosjektet, sier Tove Røskaft,
som leder forretningsområdet Umbi-
licals i Aker Solutions.
Aker Subsea AS er Aker Solutions
sin kontraktspartner. �

sentral, understreker Næsset at man
innen 2,5–5 timer når alle de store
kundesentrene rundt byene i Sør-
Norge med bil. Fibertilknytning og
god transportdekning bidrar også til
at det lar seg gjøre å drive med høy-
teknologi og kunnskapskrevende
industri i distriktet.

Klar for nye oppdrag
– Vi hadde nok ikke det helt store
overskuddet i 2010, men hvem
hadde det, spør Næsset. Han kunne
kanskje ha lagt til spørsmålet: Spe-
sielt innen produksjonsindustrien?
Men per mars/april 2011 ser det
igjen veldig bra ut, og Uvdal Ma-
skinfabrikk ser en betydelig økning i
mengde oppdrag. De vil vise at pro-
duksjon går an i Norge, og etter en
tur rundt i lokalene deres begynner
også Moderne Produksjons utsendte
å tro det samme.

Er høyteknologisk
– Uvdal Maskinfabrikk tilbyr en
innovativ høyteknologisk maskin-
park til små, mellomstore og store
bedrifter, forteller produktsjef Paul

Tollefsen. Det er ikke mange kunder
som blir for små, men det er heller
ikke mange som blir for store.
Avslutningsvis understreker han at

fabrikken er sertifisert etter ISO NS-
EN 9001:2000. Uvdal Maskinfa-

brikk er en del av næringsklyngen
Subsea Valley og de er også med i
Achilles Joint Qualification System
for leverandører til oljeindustrien i
Norge og Danmark. �

FAKTA – AKER SOLUTION ASA
Aker Solutions ASA, er gjennom datterselskaper og tilknyttede selskaper (”Aker
Solution”), et ledende globalt oljeselskap som leverer ingeniørtjenester, teknolo-
gier, produktløsninger samt løsninger for levetidsforlengelse og økt utvinnings-
grad for olje- og gassindustrien. Aker Solution-gruppen er organisert gjennom
en rekke separate juridiske enheter. Aker Solution er benyttet som felles vare-
merke og navn for de fleste av disse enhetene.

��

Aker Solution-selskapet...
fortsettelse fra side 19

Ass. daglig leder Betty-Karin Nørstebø og produksjonssjef Paul Tollefsen viste frem
en ryddig og tillitsvekkende produksjonsavdeling.

Frist for annonser og stoff
til SveiseAktuelt nr. 4 er 15. november
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Revisjonen av denne standarden ble
gjennomført da det viste seg at den
påbegynte internasjonale standard
ISO 9606-1 ikke ble godkjent som
EN-standard. Wien-avtalen mellom
ISO og CEN ble brutt for denne
standarden. Man må derfor starte på
nytt når ISO 9606-1 blir godkjent
som ISO-standard (sannsynligvis i
første kvartal i 2012).
EN 287-1 ble revidert på grunnlag

oppbyggingen av 9606-1, men det er
noen hovedområder som var årsak
til bruddet, som blir behandlet på en
annen måte i 287-1:2011.
Hva er så endret i 2011-utgaven i

forhold til 2004-utgaven?

Orientering.
I dette kapitelet viser ny tekst at gis
muligheter til å fornye sertifikater på
grunnlag av 2004-utgaven. Man får
da ikke med seg de nye krav i 2011-
utgaven.
De som ønsker å fornye basert på

2011-utgaven må gjennomføre til-
leggsprøvinger for å møte de nye
krav.

- Pkt. 4.2 – Referanse-
nummer for sveise-
metoder
Metode 136 – Sveising med rørtråd
(flussmiddel fylt og metallpulver-
fylt) er nå endret:
Metode 136 – Rørtrådsveising med
flussmiddelfylt rørtråd.
Metode 138 – Rørtrådsveising med
metallpulverfylt rørtråd.
Metode 141 har fått nye tilleggs-
metoder:
Metode 142 – TIG-sveising uten
tilførsel av tilsettmateriale.
Metode 143 – TIG-sveising med
flussmiddelfylt rørtråd.
Metode 145 – TIG-sveising med
reduserende gass og kompakttråd
som tilsett.

- Pkt. 5 Grunnleggende
variabler.
Pkt. 5.1 - Generelt
Tilsettmateriale er her listet som va-
riabel i tillegg til grunnmateriale.
Det er viktig at aktuelt tilsettmateri-
ale blir listet i sertifikatet. Det vil gi
lettere mulighet for å konvertere til
et NS-EN ISO sertifikat den dag
9606-1 blir norsk standard. Da blir
nemlig TILSETTMATERIALET en
hoved-variabel og IKKE grunnmate-
rialet.

Pkt. 5.2 – Sveisemetoder
Metode 135 – MAG-sveising med
kompakttråd godkjenner for metode
138 og omvendt.
Metodene 141, 143 og 145 godkjen-
ner for 141, 142, 143 og 145.
Metode 142 godkjenner kun for 142.

Pkt. 5.4 – Type sveis
Buttsveis kvalifiserer IKKE for kil-
sveis og omvendt.
Man må ta en tilleggsprøve på

kilsveis – min. 10 mm tykkelse.
Med godkjent prøve får man god-

kjenning for kilsveis for de samme
tykkelser man allerede har for butt-
sveis.

Pkt. 5.8 – Sveisestillinger
Det er innført to nye stillingsbeteg-
nelser – PH og PJ. Nærmere infor-
masjon om disse finner man i stan-
darden NS-EN ISO 6947 – Sveis –
Arbeidsstillinger – Definisjon av
helnings- og rotasjonsvinkel..

Tillegg C1 – Generelt
I 2004 utgaven var det KRAV om at
fagkunnskap skulle prøves. Dette
KRAVET vil nå bli frafalt. Men det
er en anbefaling at fagkunnskap prø-
ves.
Standard Norge har som mål at

standarden vil være oversatt til
norsk ved utgivelse.
For de som ønsker en nærmere

gjennomgang, er den engelske utga-
ven av standarden tilgjengelig – EN
287-1:2011.
SN K/067 – Teknisk komité for

sveising i Standard Norge. �

NS-EN 287-1:2011
Godkjenning av sveisere – Smeltesveising – Del 1: Stål
Ny revisjon som vil være gyldig fra 1. januar 2012.
Samtidig vil NS-EN 287-1:2004 bli trukket tilbake.

Storkontrakt i Abu Dhabi
ESAB har vunnet en kontrakt på 13 millioner kroner
med en ledende entreprenører i Emiratene. Kontrak-
ten går ut på å levere nesten 1400 sveisemaskiner
for to prosjekter i Abu Dhabi. Leveransene er planlagt
å løpe fram til mai 2012.

l begge prosjektene er en del av utviklingen av gassfeltet Shah Sour, som vil
væe sentralt i å dekke Abu Dhabis energibehov. Entreprenøren skal bygge
fasiliteter for Abu Dhabi National Oil Co og vil bruke ESAB LHF 400 og
316 Origo Tig 300 1i-maskiner for dette prosjektet. Habshan
Sulphur Terminal 2 er det andre prosjektet for behandling og distribusjon av
granulert svovel. Her vil entreprenøren benytte ESAB LHF 400 og
125 OrigoTM Tig 3001i maskiner. Dette er andre gang på like mange år at
ESAB har vunnet en så stor ordre i Midtøsten, etter å ha gjennomført en til-
svarende verdsatt kontrakt i Qatar i 2010.
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Ulstein IDEA Equipment Solutions
skal jobbe med utvikling og produk-
sjon av innovative løsinger og utstyr
knyttet til grensesnittet mellom båt
og håndteringsutstyr på dekk, ho-
vedsakelig innen offshore og mud-
ring. Ulstein har majoritet i det nye
selskapet og områdeleder for Design
& Solutions Tore Ulstein sier at eta-
bleringen er et ledd i konsernets
internasjonale satsing.

– Ulstein har siden 2008 vært eta-
blert i Nederland gjennom Ulstein
Sea of Solutions. En videre satsing i
den nederlandske maritime klyngen
vil bidra til økt markedskunnskap og
innovasjonskraft. Dette skal styrke
vår evne til å skape morgendagens
løsinger for bærekraftige marine
operasjoner, seier Tore Ulstein.
Arjan Boezeman og Gilbert Re-

zette vil sitte i ledelsen. De skal

jobbe tett sammen med Bob Riet-
veldt som leder Heavy Offshore
segmentet i Ulstein. Viktige marke-
der blir Brasil, Mexicogulfen, Vest-
Afrika, Østen foruten det nordlige
området inkludert Arktis, der Ul-
stein allerede er til stede. Det nye
selskapet skal jobbe tett inn mot
Global Sales Network i Ulstein.
Mer informasjon på
www.ulsteingroup.com

Morgendagens løsinger med X-BOW skroglinjedesign og utstyr for krevende oppdrag ombord.

Nytt Ulstein-
selskap
Ulstein-gruppen har
etablert et nytt selskap,
Ulstein IDEA Equipment
Solutions. Dette selskapet
skal overta aktivitetene til
IDEA Heavy Equipment i
Nederland, et selskap som
Ulstein har samarbeidet
med.



Sveisekompetanse med dedikerte sveisefolk 
over hele landet.

54 lokale forhandlere

Hovedlager i Oslo

Kontakt Sveiseeksperten 
når du trenger en sveisepartner

www.sveiseeksperten.no         Mail: post@sxp.no        Tlf: 22 08 00 92
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EIVA-SAFEX AS har gleden av å
informerer om at selskapet har inn-
gått et gjensidig forpliktende samar-
beid med selskapet Arc Machines
GmbH /GPA Flowsystem AB for det
norske markedet. Alle priser, beting-
elser og avtaleforhold vil fortsette
som tidligere, men noen praktiske
forhold vil endre seg:
• EIVA-SAFEX AS blir Arc Machi-

nes GmbH/GPA Flowsystem AB
representant i Norge på salg og
service av orbital sveise-mekani-
seringsutstyr.

• To servicestasjoner er etablert,
Tønsberg for Østlandet og Sørlan-
det. Stavanger for Vestlandet.
Midt-Norge og Nord-Norge vil bli
betjent fra begge stasjoner.

• For avtale om service, kontakt

leder service sveising og skjæring i
Norge, Rune Andersen,
mobiltelefon 906 84 660, e-post:
rune@eiva-safex.no

Intensjonen med samarbeidet er å
forsterke det gode servicenivået som
Arc Machines GmbH /GPA Flowsy-
stem AB har bygget opp gjennom
disse årene.

For forespørsler og mer info,
kontakt Rune Andersen eller Arild
Wangsmo, mobiltelefon 928 06111,
e-post: arild@eiva-safex.no

Kunder i Norge av ARC Machines
fra GPA Flowsystem i Sverige

ESABs nettsider i ny design
Sveise- og skjærespesialisten ESAB lanserte i vår ny design på www.esab.no, med forbedret
navigering og funksjonalitet. “ESAB Worldwide” finnes integrert på alle sidene for å gjøre
det lettere å gå til andre ESAB-nettsteder (andre land). Sidene skal gi brukerne all nødvendig
informasjon på en strukturert og brukervennlig måte.De nye konsernsidene fremhever ESABs
satsing innen de ulike industri-segmentene og applikasjoner, muligheter innen prosess og
ESABs forpliktelse til kundene. ESABs nettsted ble sist oppdatert i 2006. Siden da har de
kommersielle kravene i selskapet endret seg, og det var et stort behov for å forbedre merke-
varen på nettstedene globalt, for å støtte ESABs visjon om å bli den globale lederen innen
sveising og skjæring. Se de nye sidene på www.esab.no
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Ny regionssjef
for Elga
i Midt-Norge
Kenneth Bekke-
mellem begynte
den 1 februar som
ny regionssjef i
Midt-Norge for
Elga.
Hans bakgrunn er
fagarbeider som
sveiser fra STX
Florø før han
hadde flere år som produksjonssjef
ved Lonbakken AS. I de seneste
årene har han bygd opp TESS Otta
og har bred salgserfaring fre denne
arbeidsplassen. Kenneth har i tillegg
hatt et overordnet ansvar for sveise-
relaterte produkter til krevende svei-
sekunder i regionen. Som regions-
sjef i Elga vil Kenneth ha ansvar for
alle våre aktiviteter samt oppfølging
av dirrektekunde og forhandlere i
midt Norge. Elga Skandinavien AS,
Et ITW Selskap.

Nytt kraftig fall i sykefraværet
Gjennomsnittet for sykefraværet i Norsk Industris med-
lemsbedrifter er nede på 4 prosent. Sykefraværet i in-
dustrien er nå hele 30 prosent lavere enn i andre kvar-
tal 2001, da første IA-avtale ble inngått.

− Det tar tid å redusere sykefravær.
Sterk forankring og gode prosesser
der alle parter på bedriften deltar, er
avgjørende. Det tar tid å få resulta-
ter, men målrettet arbeid og sterkt
HMS-fokus viser seg å gi gode re-
sultater, sier adm. direktør i Norsk
Industri, Stein Lier-Hansen.
− I våre HMS-statistikker kan be-

driftene se seg selv i forhold til an-
dre i bransjen. Vi skaper nettverk og
erfaringsutveksling, sier Lier-Han-
sen.
229 bedrifter med 58.410 ansatte

utgjør statistikkgrunnlaget for 2.
kvartal 2011. Det gjennomsnittlige
sykefraværet var da 4,1 prosent.
Dette er en nedgang på 9,2 prosent
(eller 0,4 %-poeng) sammenliknet
med 2. kvartal i 2010.
Flere av virkemidlene i den for-

nyede IA-avtalen trådte i kraft i juli

2011. Også støtte i form av veiled-
ninger og informasjon ferdigstilles
nå.
Les mer om den fornyede IA-av-

talen på www.norskindustri.no

Adm. direktør i Norsk Industri, Stein
Lier-Hansen.
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NOLAMP-konferansen (Nordic La-
ser Materials Processing) ble arran-
gert av NTNU, SINTEF og NSF i
Trondheim 27-29 juni. Denne arran-
geres hvert andre år og går på rund-
gang mellom Norge, Danmark, Sve-
rige og Finnland. Den omhandler
laserbearbeiding generelt, med størst
fokus på sveising. I år var det bi-
dragsytere og deltagere fra hele 11
land, med til sammen 34 presenta-
sjoner, derav to fra Norge. En relativ
lav deltagelse fra Norge gjenspeiler
at aktiviteten her foreløpig er lav
både når det gjelder FoU-aktiviter
og industrielle anvendelser, sam-
menlignet med Europa forøvrig. Det
drives utstrakt FoU-virksomhet i
våre nordiske naboland; Universite-
tet i Luleå, Force Technology i Dan-
mark og i Lappenranta i Finnland.
Alle disse har godt utstyrte laserla-
boratorier, og yter en viktig drahjelp
til industrien. I skarp kontrast til
dette er situasjonen i Norge, hvor
vi enda ikke har lykkes i å oppnå
offentlig støtte til etablering av noe
tilsvarende. Det registreres imidler-
tid en økende interesse også i norsk
sveiseindustri, og det er liten tvil om
at lasersveising hører framtida til.

Av stor interesse for norsk tyngre
sveiseindustri, bør være utviklingen
innenfor hybrid laser/MAG –svei-
sing, se figur 1, som befester seg
mer og mer som et kostnadseffektivt
alternativ. Det er først og fremst ut-
viklingen av fleksible høyeffekt fi-
berlasere, som har satt fart i denne

utviklingen. Kombinasjonen med
MAG-prosessen gir en langt høyere
robusthet sammenlignet med ren la-
sersveising, både når det gjelder å
beherske fugevariasjoner og å møte
kravene til sveisens egenskaper.
Metoden har fått innpass i flere eu-
ropeiske skipsverft, hvor den største
motivasjonen i tillegg til økt produk-
tivitet, er reduksjon av sveisedefor-
masjoner. Et typisk bruksområde er
sveising av stivere mot flak, hvor
full gjennomsmelting kan oppnås
med kilsveising fra en side. Ingen
har tatt i bruk hybrid lasersveising i
Norge enda, men det er flere som er
i utredningsfasen.

En interessesant norsk presenta-
sjon hadde Otto Skovholt, Iglo Con-
tractors AS, som har utviklet et nytt
konsept for bygging av LNG lag-
ringstanker. Dette er sylindriske tan-
ker av betong, med diameter opptil
100 m. Veggen er en sandwich-kon-
struksjon av tre lag betong og to
membraner av 0,8 mm rustfritt stål,

som skal sikre tettheten, se Figur 2.
Dette krever et stort antall meter
overlappsveising av 0,8 mm rustfri
plate mot innstøpte skinner, som må
utføres utendørs. Etter innledende
tester med konvensjonell buesvei-
sing som ikke ga tilfredsstillende
resultater, ble lasersveising valgt.
Dette er nå testet ut på en 6 x 6 m
betongvegg utendørs, med en 2 kW
disk-laser fra Trumpf i samarbeid
med svenske Permanova, som le-
verte sveisehode og robot for testan-
legget. Resultatet var overbevisende,
med høy sveiskvalitet og ingen pro-
blemer med deformasjoner, se ek-
sempel på sveiser i figur 2. Prosjek-
tet er unikt da det ikke er kjent at
utendørs lasersveising tidligere er
brukt.
For mer inngående informasjon

om det som ble presentert på konfe-
ransen, henvises til http://www.ntnu.
no/videre/konferanse/NOLAMP
2011/assets/proceedings.pdf, hvor
alle foredragene kan leses i sin
helhet. �

Figur 1 A: Prinsippskisse av hybrid laser/MAG-sveising og eksempel på sveisehode
B: Eksempel på sveisehode. C: Enkeltsidig kilsveis med full gjennomsmelting.

Laserkonferanse i Trondheim
Av Hans Fostervoll, SINTEF materialer og kjemi. hans.fostervoll@sintef.no

Figur 3
Eksempel på
lasersveist
overlapp-
skjøt av 0,8
mm rustfri
membran
mot innstøpt
bakleggskin-
ne, utført på
utendørs
testvegg for
LNG-tank.

Figur 2
Nytt
design av
LNG lag-
ringstank
av betong
med 0,8
mm rust-
frie mem-
braner
som la-
sersvei-
ses.
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Selv om det ikke
ble medalje av
edleste slag for

deltakerne i industrifa-
gene i WorldSkills, har
innsatsen vært upåklage-
lig. Automatiseringstea-
met fra Kongsberg fikk
"Medal of Exellence" for
svært godt utført arbeid.
Det ble norsk gullmedalje
i kokkefaget og bronse-
medaljer i billakkering og
elektrikerfaget.
WorldSkills er verdens-
mesterskapet i yrkesfag.
Det har pågått i London
5.-9. oktober. De 21 ung-
dommene på det norske
laget har stått på og vist
verden faget sitt.

– Norge har i automatisering/meka-
tronikk aldri tidligere fått så bra po-
engmessig resultat som nå. Treneren
vår har deltatt tidligere, og nå har vi
slått han. Det sier det stolte automa-
tiseringsteamet Milan Subotic og
Axel Gunnarson fra Kongsberg og
smiler fornøyd etter sin avslutning i
WorldSkills-konkurransen.
Guttene har gjort en meget god

innsats og besvart oppgavene med
særskilt god kvalitet. I WorldSkills
konkurrerer man også på en måte
mot seg selv, og får man over 500
poeng mottar man "Medal of Exel-
lence" for svært godt utført arbeid.
Det fikk disse to. – Utmerkelsen er
en fin anerkjennelse av jobben vi har
gjort her i mesterskapet, sier Axel.
– Det føles veldig godt nå. Vi er

slitne, men vi har hatt det utrolig
gøy, sier Milan. – Beviset, "Medal
of Exellence" må vi ramme inn og
spare på. Vi er veldig fornøyd, vi
kom jo på åttende plass av hele 32
deltakerland. Dette er herlig!
Axel og Milan jobber til daglig

ved FMC Technologies på Kongs-
berg. De har også tilknytning til K-
tech som har vært en god støttespil-
ler gjennom utdanningsløpet og i
treningsperioden fram til World-
Skills.

Bra med god sveis
Også sveiseren Mats Fremo Røskaft
som jobber for Kværner Stord er
godt fornøyd med egen innsats.
– Jeg innrømmer at det er godt å
være ferdig nå, det var hardt når det
stod på som verst, men samtidig vel-
dig artig. Jeg kom på 25. plass av 31
land.
– Det har vært spennende og få

prøvd seg her i denne internasjonale
konkurransen. Innmari fint å få
treffe sveisere fra andre land. Vi har
vært en fin gjeng på det norske
landslaget. Vi har støttet hverandre,
og lært av hverandre. Nå har jeg ut-
videt nettverket mitt og er mange er-
faringer rikere. Det har vært utrolig
inspirerende å få være med på dette!

Veldig bra CNC-innsats
– Det føles veldig bra å stå her nå.
Jeg er så fornøyd! Det har vært en
utrolig fin opplevelse! Det sier Mar-
tin Munkeby fra Kongsberg men

som er oppvokst i Levanger. Han
kom på 11. plass på listen over til-
sammen 22 deltakere i CNC-faget.
– Det var uhyre tett i toppen i mitt

fag. Jeg gjorde mitt aller beste. De
som vant har vært helt eksepsjonelle
og levert absolutt feilfrie besvarelser
på de teknisk veldig utfordrende
oppgavene. Det er bare å ta av seg
hatten for de beste – og gratulere
dem! Det de har levert er helt på
grensen av hva som faktisk er mulig.
Konkurransen har vært steinhard. At
man har sjanse til å hevde seg inter-
nasjonalt er veldig bra. Jeg gleder
meg stort over egen innsats, sier
han.
– WorldSkills er en veldig fin

ting. Det setter fokus på yrkesfag og
viktigheten av dette i samfunnet
vårt. Får jeg muligheten til å gjøre
noe for WorldSkills i tiden framover
så gjør jeg gjerne det, sier Martin.
– Jeg er kjempevillig til å promotere
WorldSkills og til å promotere faget
mitt.
Norsk Industri takker deltakerne i

industrifagene – og resten av lands-
laget – for innsatsen ved WorldSkills
i London!
Les mer om deltakerne på

www.worldskills.no

WORLDSKILLS I LONDON:

Svært god innsats i
industrifagene i yrkes-VM

Glade deltakere i verdensmesterskapet i yrkesfag. Foto: Kristian Hansen,
Norsk Industri.



AK
TU
EL
T

31

Om stål og aluminium til
nå har vært termisk ufor-
enlige, er dette nå prak-
tisk mulig. Løsningen opp-
fyller visjonene til både
materialeksperter, kon-
struksjons- og produk-
sjonsingeniører: Å lage en
termisk belastningssikker
forbindelse av hardt stål
og lett aluminium − tilpas-
set belastningskravene til
komponenten.

Spesielt blir det enklere for bilindus-
trien å redusere kjøretøyvekten og
dermed energiforbruket og CO2-ut-
slippene samt å oppfylle EU-grense-
verdien på 130 g/km CO2-utslipp i
2012. Også i andre bransjer, fra de-
signobjekter til store tak og vind-
energianlegg, har pålitelige vektbe-
sparende konstruksjoner en betyde-
lig nytteverdi.

Vel dokumentert
I fagmiljøet for sveising er den

gjengse oppfatning at det er umulig
å forbinde de to metallene ved lys-
buesveising fordi de har svært for-
skjellige fysiske egenskaper som
smeltetemperatur (1500 versus
590 °C), utvidelseskoeffisient (1,2
versus 2,3 mm/100 °C) eller elektro-
kjemisk potensial. Dette sveisetek-
niske nåløyet har Fronius allerede
utfordret i over 20 år. Allerede før
CMT (Cold Metal Transfer)-løs-
ningen ble de første reproduserbare
forbindelsene til. Fra 2003 ble det
utviklet en dokumenterbar teknologi
i samarbeid med Voestalpine. Pro-
sessens og systemenes egnethet har
i mellomtiden blitt dokumentert
gjennom mangfoldige forsøk. Alu-
miniumssiden blir sveiset, mens
stålplaten blir loddet. Fronius og

Voestalpine har tatt forskjellige
patenter på løsningen. Sammen ut-
vikler de formbare hybridplater.
Som halvfabrikat kan de formes til
profiler eller støtfangere gjennom
avkanting, valsing eller dyptrekking.

Grunnleggende
betingelser
Stålplatene må være galvanisert
(som er vanlig i bilproduksjon), alu-
miniumsplatene må stamme fra ma-
terialseriene AW5xxx eller 6xxx, og
som tilleggsmateriale for sveising/
lodding må AlSi3Mn1 brukes. Sink-
laget på stålplaten fungerer som
fluksmiddel og fukter stålet.
Det avgjørende er den intermetal-
liske fasen (IMP). Den skal være så
tynn som mulig, og maksimalt 10
µm. Da er forbindelsesfastheten så
høy at sømmen holder mens alumi-
niumsplaten blir revet opp hvis man
prøver å skille dem. Flerårige tester
på omformede plater viser at det
verken oppstår interkrystallinsk,
spennings- eller spaltekorrosjon,
men kun begrenset flatekorrosjon.
For platene har sveisesystemer som
sveiselodder tosidig synkront med
CMT-prosessen loddrett ovenfra og
nedover, vist seg å stå sin prøve.
Voestalpine har kunnskap innen
bearbeiding av sømgeometri, mens
Fronius’ forskning og utvikling står
for tilleggsmaterialet samt endringer
på det Fronius-patenterte CMT-
systemet.

For mer informasjon:
Frode Hovland, tel: 32 23 20 80,
e-post: hovland.frode@
fronius.com

Sveis det som ikke
kan sveises

Stål (til venstre) og aluminium (til høyre) forbundet i en felles, termisk sammenføyet
søm: stålet er loddet og aluminiumen sveiset.

En kollisjonstest demonstrerer samspillet og effekten av aluminium-stål-komponen-
ten: Aluminiumen absorberer deformeringsenergien mens stålet sørger for ønsket
avstand.



BØHLER WELDING GROUP NORDIC, TEGLVERKSVEIEN 100, 3057 SOLBERGELVA, TEL 32 23 80 30, FAX 32 23 80 40, WWW.BWGNORDICSALES.NO
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– Dette er et viktig skritt på veien
mot en framtidig utbygging av hav-
vind, sier politisk rådgiver Ivar Vig-
denes (Sp) i Olje- og energideparte-
mentet på departementets nettsider.

15 områder utredes
videre
Vedtaket bygger på rapporten ”Hav-
vind – forslag til utredningsområ-
der”, utarbeidet av en direktorats-
gruppe bestående av Norges vass-
drags- og energidirektorat (NVE),
Direktorat for naturforvaltning, Fis-
keridirektoratet, Oljedirektoratet og
Kystverket.
Departementet slår fast at alle de

15 områdene som direktoratsgrup-
pen utpekte i rapporten skal utredes
videre.
– Foreløpig er det ingen entydige

konklusjoner om hvilke områder
som er best ut fra hensynet til miljø-
og arealbruksinteresser eller andre
mulige interessekonflikter. Vi mener
derfor at alle de 15 områdene bør
utredes ytterligere før man gjør en
prioritering av hvilke områder som
åpnes for søknader, sier Vigdenes.

Dialog med næringsinte-
resser m.fl.
NVE har fått i oppdrag å koordinere
utredningene. Direktorat for natur-

forvaltning, Fiskeridirektoratet,
Oljedirektoratet og Kystverket vil
delta i en referansegruppe.
Det skal som del av utredningene

legges til rette for innspill fra og dia-
log med relevante lokale og regio-
nale myndigheter og nærings- og
interessegrupper. Det tas sikte på å
ferdigstille utredningene i første
halvår 2012.

Utreder vindkraft til havs
Olje- og energidepartementet har vedtatt et program
for å utrede vindkraft til havs. Formålet er å få økt
kunnskap om hvilke arealer som kan være egnet for ut-
bygging av havvind, og samtidig akseptable ut fra hen-
synet til miljø og areal- og næringsinteresser.
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Det østerrikske selskapet for batteri-
ladesystemer, sveiseteknikk og so-
larelektronikk hadde i regnskapsåret
2010 (01.01.2010 til 31.12.2010) en
omsetning på 499 millioner euro.
Dette tilsvarer en økning i omset-
ningen på ca. 52 prosent i forhold til
året før. Selskapet har med nesten
600 nyansatte økt staben til 3250
medarbeidere (per 31.12.2010) i
2010. "Dette oppsvinget kan blant
annet føres tilbake til de bedrede
kårene for verdens bilindustri og den
kraftige veksten innen solarmarke-
det", forklarer Otto Schuster, leder
for markedsføring og salg.

Videre internasjonali-
sering
Selskapets eksportkvote ligger på

94,9 prosent. Derfor har Fronius
også i forrige regnskapsår holdt en
konsekvent ekspansjonskurs og opp-
rettet datterselskaper i Australia,
Storbritannia og Tyrkia. For tiden
har Fronius 17 internasjonale selska-
per samt salgspartnere og represen-
tanter i over 60 land.

Med den kraftige veksten øker
plassbehovet innen samtlige forret-
ningsområder. I tillegg til utvidelsen
av produksjons- og logistikkanleg-
get i Sattledt og salgshovedkvarteret
i Wels bygges det et av de største
forsknings- og utviklingssentrene i
Thalheim. Internasjonalt blir det
bygget en ny avdeling i Frankrike,
produksjonsavdelingen i Krumau i
Tsjekkia blir utvidet og i Canada er

det opprettet en produksjonsavde-
ling for solarvekselrettere.

Forskning og utvikling
som sentral suksessfaktor
En slagkraftig forsknings- og utvik-
lingsavdeling er viktig for å fortsette
oppbyggingen av Fronius' teknologi-
forsprang. Antallet aktive patenter
ligger for tiden på 737. Ved slutten
av forrige regnskapsår arbeidet 392
medarbeidere innen forskning og ut-
vikling - det er nesten ti prosent
flere enn året før.

Utsikter for 2011
"Den positive trenden vil fortsette i
2011. Oppsvinget i bilindustrien
innebærer store muligheter for virk-
somhetsområdet sveiseteknikk.
Innen virksomhetsområdet batterila-
desystemer vil vi fortsette å bygge
ut distribusjonsnettverket, slik at vi
kan ivareta våre kjernemarkeder
innen intralogistikk og verkstedom-
rådet. For virksomhetsområdet so-
larelektronikk forventer vi at andre
halvår blir sterkt, fordi regjeringene
i sentrale markeder som Tyskland og
Italia har vedtatt å øke satsningen på
solcelleenergi.", sier Otto Schuster.

�

Fronius har økt omsetningen
med 52 prosent

Kraftig ekspansjon i regnskapsåret 2010

Otto Schuster, leder for markedsføring
og salg.

Den sentrale produksjons- og logistikkavdelingen i Sattledt/Østerrike.

Med en omsetning på 499 millioner euro og nesten 600
nye medarbeidere kan Fronius International GmbH se
tilbake på et av de beste regnskapsårene i hele selska-
pets historie. Gjennom opprettelsen av flere dattersel-
skaper har teknologiselskapet også ekspandert kraftig
internasjonalt.
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Plattformen skal stå i vindparkområ-
det Dolwin ved Helgoland på tysk
sektor i Nordsjøen. Den skal ta imot
vekselstrøm fra vindparker og kon-
vertere til likestrøm, som blir sendt
videre til land i sjøkabler.
– Dette er fantastisk og et gjen-

nombrudd for oss. Dette er et viktig
’grønt’ steg for selskapet, sier Skog-
seth på Aibels nettsider.

Nytt og spennende
forretningsområde
Plattformen kan ta imot strøm fra tre
vindparker, det vil si mer enn 200
turbiner. Den er på størrelse med en
fotballbane, og har eget boligkvarter
med plass til 24 personer.
– Dette er et konsept som kan bru-

kes i vindparker med en havdybde
mellom 15 og 45 meter. Det igjen
gir oss mange muligheter i årene
framover, sier Skogseth. Han viser
til at det blir satset stort på utbyg-
ging av vindparker til havs i Europa.
Bare på tysk sektor er det planlagt
over 60 parker i årene fram til 2030.
Storbritannia følger like etter.
– I løpet av de neste ti årene er det

ventet tildeling av over 20 slike om-
formerplattformer på tysk og britisk

sektor. For oss kan dette bety starten
på et nytt og spennende forretnings-
område, sier Skogseth. Han legger
til at Aibel vurderer etablering i
Tyskland på grunn av behov for ved-
likehold knyttet til vindplattformene.
Når avstanden mellom en offshore

vindpark og land blir over 100 kilo-
meter, må strømmen konverteres til
likestrøm før den transporteres.
Dette fordi tapet av strøm ikke skal
bli for stort.
– Vi har jobbet sammen med ABB

det siste året for å få til dette kon-
septet, og har funnet en god løsning.
Aibel designer og bygger plattfor-
men, mens ABB vil ha ansvar for
det overordnede prosjektet og leve-
rer kabel og konverteringsutstyret,
sier Skogseth.

Norge god på teknologi
– At Aibel får tildelt en slik stor
kontrakt viser at de er konkurranse-
dyktige og har svært gode teknolo-
giske løsninger for dette segmentet.
Her ser vi også et godt eksempel på
samarbeid, der to veldrevne selska-
per nyter godt av hverandres kunn-
skaper, sier bransjesjef Runar Rug-
tvedt i Norsk Industri.

Helheten styrt fra
Haugesund
Konseptet er bygget på Aibel sine
erfaringer med halvt nedsenkbare
flytende plattformer til olje- og gass-
ektoren. Forskjellen er at vindplatt-
formene vil bli slept på plass og satt
ned på havbunnen.
Kontrakten blir styrt fra Aibel i

Haugesund. Selve byggingen starter
neste år, og blir gjort av et verksted i
utlandet. Sammenstillingen skal gjø-
res i Haugesund.
– Sommeren 2014 skal vår første

vindplattform forlate verftet i Hau-
gesund og slepes ut til Dolwin-feltet,
avslutter Skogseth. �

Aibel er tildelt en kontrakt med ABB for design og byg-
ging av en plattform til et offshore vindparkområde i
Tyskland. Kontrakten har en verdi på 1,7 milliarder
kroner. - Vår satsing på fornybar energi gir uttelling,
sier adm. direktør Jan Skogseth i Aibel AS.

Modell av den nye vindplattformen.
Illustrasjon: aibel.no

Plattformen har blitt utviklet i samarbeid med ABB. Illustrasjon: aibel.no

Illustrasjonsfoto. Foto: Aibel

FORNYBAR ENERGI:

Viktig grønt steg for Aibel
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– Ved å investere blir vi stadig
bedre, og det er stålet, ekspertisen
og testingen som er selve hjørnestei-
nen i Kvernelandgruppen. Utvikling
av materialteknologi med egne

stålkvaliteter, varmebehandlings- og
herdeprosesser gir Kvernelandplo-
gene en unik slitestyrke og topp kva-
litet, fortsetter utviklingssjef Time.
-Dette har gitt oss verdens beste

plog, og vi er verdensener på ploger,
tilføyer Manuel Fleurot, marketing
manager i Kverneland Group. Han
forteller videre at 95 % av produk-
sjonen på Klepp eksporteres i dag
over hele verden, og at bedriften nå
er inne i en positiv utvikling med
økende ordremengde.

Robotisert produksjon
Plogfabrikken på Jæren, nærmere
bestemt på Øksnevad (Klepp)
mellom Sandnes og Bryne, har et
stort antall roboter og automatiserte
produksjonsprosesser. Allerede for
mer enn 40 år siden anskaffet de den
første industriroboten. I dag har be-
driften ca. 35 roboter som sveiser,
sliper og polerer, eller utfører avan-
serte håndteringsoppgaver i samspill
med maskiner for stansing, pressing,
valsing, maskinering og varmebe-
handling. Flere roboter og automati-
serte prosesser vurderes kontinuerlig

Ny fabrikkbygning i 1895.

Kverneland Group:

Plogfabrikken trosser
forutsetningene

Laboratoriesjef
Arnold Furre

Testing av skålharv fra den franske fabrikken.

- Akkurat som landbruksmaskinene våre trosser ele-
mentene, trosser vi forutsetningene i Norge til å drive
tradisjonell industri, sier Eyvind Time, utviklingssjef i
Kverneland Group.

Tekst: Jan Enderud - Foto: Jan Enderud og Kverneland
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slik at konkurransekraften kan opp-
rettholdes.

Stålmannen med
Kvernelandstålet
Mange har bidratt til utviklingen av
produkter og bedriften gjennom mer
enn 130 år. - Vår laboratoriesjef Ar-
nold Furre, blant tyske stålverk om-
talt som Dr.Stahl, er en av de viktig-
ste. Han har ved sitt glødende enga-
sjement i mer enn 40 år, og et omfat-
tende nettverk vært en av de aller
viktigste til bedriftens suksess. Ikke
minst stålkvaliteten er viktig, og der-
for har Kverneland utviklet sitt eget
stål, Sagitta. I dag har de sin egen
stålstandard, og høy holdfasthet og
slitestyrke er viktige egenskaper.
Målet er å oppnå hard overflate og
”myk” inni, der hvor disse egenska-
pene er en fordel!
I løpet av noen måneder trekker

Furre seg velfortjent tilbake og de
skal finne en ny metallurg.
Arnold Furre understreker at alle

kan erstattes! Den største utfor-
dringen mener han blir å drive tek-
nologiutviklingen innen stålkvalite-
ter og varmebehandling. Det er vik-
tig å følge og forstå hele prosessen,
fra innkjøp, forskning og utvikling,
produksjon, markedsføring og slutt-
brukers praktiske resultater. Stil-
lingen krever stor grad av tilpas-
ningsdyktighet, men like viktig er at
vedkommende må finne sin egen
måte å jobbe på, i det interessante
teknologiske miljøet på plogfabrik-
ken, mener Furre.

Testlabben
Produksjon av ploger høres enkelt

ut, men det er en teknisk avansert
prosess, hvor kvaliteten må være i
høysetet, og uttesting av ferdige pro-
dukter er vesentlig. Kverneland
planlegger å fornye og bygge opp et
nytt laboratorium, hvor den nye me-
tallurgen vil få være med. Laborato-
riet tester og jobber for de andre
fabrikkene, og er derfor en meget
viktig faktor i konsernet innen mate-
rialutvikling, varmebehandlingspro-
sesser og funksjonstesting for fer-
dige komponenter.

Stage Gate og PIT stopp
I de senere år har bedriften utviklet
en egen modell og ”verktøykasse”
for produktutvikling, som skal gi
lønnsomhet til både kunde og Kver-
neland. Stage Gate klargjør ansvars-
forholdene i produktutviklingspro-
sessen, sikrer den enkelte ansattes
forpliktelser, gir forståelse for vik-
tige behov og sørger for en åpen
prosess som ansvarliggjør beslut-
ningstakerne. Et Produksjons Imple-
menterings Team (PIT) følger pro-
sessen fra den første ide til full pro-
duksjon er etablert. Det legges inn
PIT- stopp for å kontrollere at utvik-
lingen følger de oppsatte sjekkpunk-
ter under veis. En prosjektsjef har
ansvar for å følge prosessen fra start
til mål, og en produktsjef eier utvik-
lingsprosessen og er ansvarlig for
det endelige resultat.

Fakta om Kverneland
1879 Grunnlagt, produksjon av ljåer
og sigder
1882 Første plog på utstilling
1895 Ny fabrikk
1928 Første traktorplog
1955 Første eksportfremstøt
1972 Vendeplogen med automatisk
steinutløser
1972 Kjøp av første utenlandske
fabrikk i Danmark
1983 Børsnotert
1984 Startet etablering av egne
salgsselskaper utenlands
1986-2001 Kjøp av flere andre
fabrikker utenlands

Gruppen har i dag 7 fabrikker; i
Norge, Danmark, Tyskland, Frank-
rike, Nederland, Italia og Russland,
20 egne salgsselskaper og forhand-
lere i 60 land. �

Robotsveiste plogdetaljer på rekke og
rad før varmebehandling.

Utviklingssjef Eyvind Time ved testmaskinen hvor prototyper fra hele konsernet
vibrasjons og levetidstestes.

Flaggskipet PW14 skjær m/Packomat.
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NSF HAR
GODKJENT
FØLGENDE
OPPLÆRINGS
VIRKSOM-
HETER
SVEISEINSPEKTØRER
NS 477/IWI
• TEKNOLOGISK INSTI-
TUTT MATERIALTEK-
NOLOGI,
Stavanger;

• HSH/AKER STORD,
Stord;

• FORCE TECHNOLOGY
TRAINING AS,
Kristiansand.

PERSONELL FOR
SVEISEKOORDI-
NERING:
IWS
• TEKNOLOGISK
INSTITUTT MATERIAL-
TEKNOLOGI,
Stavanger;

• HSH/AKER STORD,
Stord.

IWT
• HARSTAD TEKNISK
FAGSKOLE, Harstad;

• ORME FAGSKOLE,
Orkanger (klar for god-
kjenning)

• STORD OPPLÆRINGS-
SENTER, Stord.

IWE
• HSH/AKER STORD,
Stord.

IW (Internasjonal Sveiser)
• AKER STORD, Stord;
• VITEC AS, Verdal.
• Horten Ressurs, Horten

Den kjente industrimannen Marcus Wallenberg er kjent som en stor
asparges-elsker. Hans beskrivelse av perfekte eksemplarer av grønn-
sak-delikatessen går visstnok slik:
”Dom ska vära så stora at flickorna rödnar och så mjuka at
herrarna skjems.”

En annen svenske:
En kille slår sig ner bredvid en snygg tjej vid baren, Han börjar pilla på
sin klokka.
– Är din date försenad, frågar tjejen?
– Nei svarar han, det här är en specialklocka som skickar information.
Just nu står det at du inte har några trosor på deg!
– Men då hoppas jag att du inte betalat alltfor mycke for klockan för den
fungerar uppenbarligen inte, svarar hon kaxigt. Killen ler självsäkert,
knackar på klockan och säger:
– Den går en timme för fort!

!
En ung mann går inn på en bensinstasjon for å kjøpe kondomer.
Mannen bak disken forklarer at det finns pakninger på 3 – 6 eller 12 stk.
Ja sier den unge mannen, hun virker å være skikkelig heit på grøten.
Du skjønner at etter en middag hos hennes foreldre stikker vi hjem til
meg og setter i gang.. Når hun først får smaken på min lille venn vil hun
sikkert holde på hele natten. Så gi meg en 12-pakning.

Han betaler med et smil om munnen og gir seg i vei.

Senere samme kvelden, ved middagsbordet hjemme hos jentas
foreldre, spør mannen om han kan få be en bordbønn. Han begynner
å be og fortsetter og fortsetter.
Etter en stund lener jenta seg mot ham og visker:
– Du har aldri fortalt at du er så religiøs?
Han visker tilbake:
– Og du har aldri fortalt meg at faren din jobber på en bensinstasjon!

Ny utstyrskontrakt til Rolls-
Royce Maritime
Rolls-Royce Maritime i Ålesund har inngått en kontrakt verd 500 millioner
kroner med Farstad Shipping. Kontrakten innebærer levering av design og ut-
styr til to ankerhåndteringsfartøyer som Farstad Shipping i Ålesund skal bygge
ved Langsten-Verftet i Tomrefjord. De to fartøyene skal leveres i løpet av
første halvår i 2013, opplyser Rolls-Royce Marine.



Powercut™ 900 og 1600, begge bygget på ESABs plasma-teknologi, gjør plasmaskjæringen til en enklere og mer økonomisk 
prosess. Med funksjoner som forenkler bruken, som - “Auto Mode”, “Self Check”, digitalt display og sist men ikke minst  
“Blow Back”-start teknologi som gir økt levetid på forbruksdelene - kan man med Powercut™ 900/1600 bruke mindre tid på 
innstillinger og mer tid på skjæringen/meislingen. De er kraftige og robuste maskiner, og mer allsidig enn noen gang.

- Rask tilkobling av plasmabrenner om behov for bytte er nødvendig, uten bruk av verktøy.
- “Auto Mode”, klar for skjæring, meisling og gitterskjæring.
- “Self Check”, kontroll før oppstart.
- “Blowback”-teknologi eliminerer høyfrekvente starter som kan forstyrre CNC-styringer/elektronisk utstyr.
- Digital-display som viser innstilt skjæretrykk eller strømstyrke.
- PowerCut™ 900, skjærekapasitet opp til 20 mm (200 mm/min), deler opp til 25 mm (skrapkutt). 
- PowerCut™ 1600, skjærekapasitet opp til 30 mm (200 mm/min), deler opp til 40 mm (skrapkutt). 
 
PowerCut™ 900 / 1600 leveres som 400V 3-fas. PowerCut™ 900 også som 230V 3-fas.  

Smart Kraftfull Robust

www.esab.no

Nyhet !



Air Liquides Minitop™-flaske 
er alltid klar til bruk. Tilslutt 
slangen og start arbeidet. 
Så enkelt er det.

Minitop™ er en liten og lett 
trykkflaske som er meget lett 
å håndtere. Den har integrert 
og beskyttet reduksjonsventil 
som er utstyrt med on/off-arm, 
innholdsmåler og håndtak. 

Bytteflasken Minitop™ er det 
perfekte valg om du ikke har et 
stort gassforbruk. Du betaler 
et engangsbeløp for retten til å 
bruke flasken. Heretter slipper 
du helt kostnader for abonne-
ment på leieflasker. Du betaler 
kun for gassen. Når flasken er 
tom, kan du benytte deg av vår 
enkle og raske bytteordning. 
Vi legger nemlig stor vekt på å 
gjøre din hverdag så enkel som 
mulig. 

Les mer om dine muligheter 
med Air Liquide på 
www.airliquide.no

Air Liquide Norway A/S | Ryghgt 2B | 3051 Mjøndalen | Tlf 32 27 41 40 | Fax 32 27 41 59 | www.airliquide.no

Connect and go.
Med MINITOP er du klar på et øyeblikk 


