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Vi gjør det enkelt

www.weldit.no

      

Vi forhandler Weld IT løsninger for 
virksomhetsstyring, som er et unikt 
kvalitetssystem som hjelper sveise-
bedriften med å øke sine verdier.
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Fra 1962 var han i løpet av de neste
fem årene innom Sjøgutt-skolen på
Laksevåg, til sjøs som maskingutt,
byssegutt og 2. kokk., og kokk i Sjø-
forsvaret. I 1967 gikk han kurs i elek-
trisk sveising i Sjøforsvaret.

Over 20 år ved BMV Solheims -
viken Verft
I dette tidsrommet, 1967-1989, tok
han sitt første sveisesertifikat
”ASME” (1975). Fagbrev Platearbei-
der (1977), Fagbrev Sveiser (1984). I
tillegg til sine oppgaver som platear-
beider og sveiser ble han etter hvert
sveiseinstruktør på verftet. De siste
fire årene han var hos BMV Sol-
heimsviken var han ansvarlig for verf-
tets lærlinger i sveis- og platefagene.

– Så ble du skolemann?
– Mens jeg var ansatt på BMV fikk
jeg i 1985 permisjon for å jobbe som
faglærer ved Fyllingsdalen videre -
gående skole, der jeg blant annet un-
derviste vietnamesiske flyktninger i
sveisefaget.

BMV konkurs
– I 1989 gikk BMV konkurs og jeg
fikk jobb som faglærer, VK 1 plate-
sveis, på Bjørkåsen statlige kompe -
tansesenter for hørselshemmede ele-
ver. Der fikk jeg erfare at selv om vi
har ulike forutsetninger og utgangs-
punkt er det alltid muligheter for å til-

”Selv med ulike forutset-
ninger er det alltid mulig å
tilegne seg ny kompetanse”

Selv gjorde han det elendig på skolen. Men i 1962 fikk han sjansen til en sommer som dekksgutt ombord på
Statsråd Lemkuhl. Da snudde livet seg. Han gikk fra elendige karakterer til gode karakterer. Han mener selv det
var det praktiske arbeidet ombord som gjorde utslaget. Han har rundet 70 år å kan se tilbake på et utfordrene
og spennende yrkesliv. Solid tilknyttet sveisebransjen. Særlig i undervisnings- og opplæringssektoren hvor han
har satt solide spor etter seg. Han har mange år som leder av NSF avdeling Bergen, styremedlem NSFs
Hovedstyre og leder av prøvenemda for sveisere. Han er gift med Ragnhild og sammen har de to barn som har
gitt dem fire barnebarn.  Dag Wangen er vår Sveiseprofil.

fortettelse side 7
Dag markerte overgangen til pensjonisttilværelsen i 2012 med å eget firma: Wangen
Sveis- og Konsulenttjenester as.
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egne seg kompetanse om forholdene
blir lagt til rette. Det er hyggelig å
konstatere at mange av mine elever
fra Bjørkåsen fikk seg jobber som
sveisere.

– Du ble IFOS første opplæringsle-
der?
– I 992 fikk jeg tilbud om å være med
å starte IFOS, Industriens Faglige
Opplæringssenter i Bergen. Der ble
jeg opplæringsleder med ansvar for
deres forskjellige kurstilbud. IFOS
vokste og ble etter hvert landets stør-
ste med 25 ansatte og over 50 sveise-
båser og mer en 30 forskjellige kurs. 

– Du fikk en ny utfordring i 1999?
– Ja, jeg ble bedt om å bygge opp en
VK1 klasse med mulighet for sveise-
sertifisering av elever ved Hop VG

Dag har et godt utstyrt verksted på Laksevåg der har han alt som behøves til sveising og lodding.

Årets store investering, båten ”Mathilde 2”-fortettelse side 16
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216 deltagere på yrkes NM i 
Vestlandshallen
Yrkes NM er et arrangement der en
rekke ulike fag møtes til dyst for til
slutt å utrope en norsk mester.
Denne gangen ble arrangementet av-
viklet i Vestlandshallen utenfor Ber-
gen, og det var 216 deltagere fordelt
på 23 ulike yrker, der sveisefaget var
et av yrkene det ble konkurrert i.

Selve konkurransen
De 7 kandidatene hadde til sammen
15 timer effektiv arbeidstid til å utføre
oppgavene som besto av en buttsveis,
en kilsveis, montere og sveise en tank,
en buttsveis aluminium og en sveis på
et rustfritt rør. Se data i faktaboks.

For at kandidatene skulle rekke å
komme gjennom alle oppgavene
måtte man jobbe effektivt og utnytte
tiden godt. Ikke alle deltagere ble fer-
dig med alle oppgavene.
Da SveiseAktuelt var tilstede fikk vi

inntrykk av at dette var en konkur-
ranse der en virkelig måtte jobbe ef-
fektivt for å komme gjennom oppga-
vene. Det var ikke tid til å ta pauser.
Her måtte kandidatene vise at de vir-
kelig behersker faget både kvalitets-
messig og innenfor den tidsrammen
som var satt, og som ble nøye overvå-
ket av hoveddommer Leif Ottar
Heimro. 
Leif Ottar har lang erfaring i å admi-
nistrere slike konkurranser. Han har
deltatt som dommer på NM siden
2008. Han har også vært lagleder og
dommer i mange internasjonale kon-
kurranser som EM og VM.
Leif Ottar legger vekt på at kandida-
tene må ha veldig fokus på kvalitet og
effektivitet. Tiden som var disponibel
i år var kortere enn tidligere. Dette for
å tilpasse seg Euroskills (EM) og
Worldskills (VM).

Deltagerne
Syv kandidater fra fem ulike bedrifter

konkurrerte i årets NM konkurranse.
Av disse syv var det kun en jente,
nemlig Tonje H. Kvalheim som til
daglig jobber i Caverion Norge AS.
Sveiseaktuelt snakket med Tonje før
konkurransen og hun var nervøs og
fokusert på det som skulle skje. Det er
nok ikke bare Tonje som hadde det på
denne måten før man kom igang.
Dette var jo et norsk mesterskap, og
hvem vil ikke ha tittelen norsk mester
i sveising?
De øvrige deltagerne var Sondre S.
Urvik fra Vard Langsten, Alf Sundal
og Oskar Bø Hallaråker begge fra
Kværner Stord, Chris Sander Nilsen
fra Aibel AS i Haugesund, Jon Arne
Hjelmstadbakk og Robert Nessemo
Sandnes fra Kværner Verdal.

Tonje H. Kvalheim
Etter at to av de tre konkurranseda-
gene er unnagjort treffer vi Tonje H.
Kvalheim som er den eneste jenta i
flokken. Tonje ville være med i kon-

NM sveis 2016
Det norske mesterskapet i sveising ble i 2016 arrangert i Bergen.
Mesterskapet var en del av Yrkes NM som ble gjennomført  17.-20. oktober.
Det var satt av 3 dager til selve konkurransen der deltagerne hadde tilsam-
men 15 timer til disposisjon for å utføre de sveiseoppgavene som kandida-
tene måtte gjennom i konkurransen.

Hovedoppgaven, en tank. I tillegg til visuell bedømmelse ble den også trykktestet for å sikre at den var helt tett.
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kurransen fordi hun liker å ta en utfor-
dring.
Hun var ikke fullt så fornøyd som hun
hadde håpet. Hun var overrasket over
det faglig høye nivået i konkurransen.
Ved å delta så hun godt hva hun har å
strekke seg etter.
Hun er 19 år og regner med at hun er
klar med fagbrev i sveis innen som-
meren 2017.
Hun synes det har vært veldig lærerikt
å delta. 

Jon Arne Hjelmstadbakk
Jon Arne ville være med i konkurran-
sen fordi han er et konkurransemen-
neske og han synes det er interessant å
møte andre flinke sveisere. Etter to
dager av konkurransen er han godt
fornøyd med egen prestasjon. Oppga-
vene var som forventet og han hadde
tilstrekkelig med tid til å fullføre opp-
gavene. Jon Arne er 20 år gammel og
er fersk innehaver av fagbrev i sveis.

Chris Sander Nilsen
Chris ville være med på NM fordi
hans mål er å bli Norges beste sveiser.
Han er litt usikker på hvordan det gikk
med oppgaven, men han har gjort så
godt han kunne og håper på et godt re-
sultat. Chris er med sine 19 år en av
de yngste som var med i konkurran-
sen. Han er overbevist om at det kun
er hardt arbeid som må til. Ingen ting
kommer gratis.

Sveisingen ble flyttet til 
Hop Kompetansesenter
I alt 8 kandidater var kvalifisert for
deltagelse i NM finalen. Da en hadde
meldt forfall pga sykdom rett før kon-
kurransen, stilte det 7 deltagere. 7 me-
get dyktige unge sveisere. I denne
konkurransen kan en delta til og med
det året en fyller 23 år.
Arrangementskomiteen for NM sveis
som har bestått av Tone Kjersti
Belsby fra Norsk Industri, Leif Ottar
Heimro fra Kværner Stord og Dag Sy-

vertsen fra NSF, hadde i planleg-
gingen kommet til at det ville være
krevende å gjennomføre en sveise-
konkurranse inne i en idrettshall der
mange hundre mennesker var tilstede.
Det ble derfor besluttet å flytte selve
sveisingen ut til Hop Kompetansesen-
ter. Her ble deltagere, lagledere og
dommere mottatt på en meget hygge-
lig og profesjonell måte med daglig
leder på Hop Frank Steinfeld i spis-
sen. På Hop kom deltagerne til et
komplett opplæringssenter med alle
fasiliteter ikke bare på plass, men
også helt nyoppusset for anledningen.

NSF spilte også en aktiv rolle i NM
Representanten fra Norsk Sveisetek-
nisk Forbund hadde oppgaven som
nøytral,  med ID merking av alle pla-
tene. Dette ble gjort ved at hver enkelt
kandidat fikk et ID merke (en bok-
stav) som kun personen fra NSF
kjente til. Platene ble merket og mer-

Hoveddommer Leif Ottar Heimro. Jon Arne Hjelmstadbakk fra Kværner Verdal som ble en av de
to gullvinnerne.

Dommerne i arbeid med bedømmelse av en av deltagernes
tank. Fra venstre:  Dusko Draganov fra Caverion, Ole Andre
Winje fra Kværner Verdal, hoveddommer Leif Ottar Heimro fra
Kværner Stord, Knut Hjertnes fra Hordaland fylkeskommune og
Trond Skree fra Aibel.

fortsettelse side 11

Deltagerne utenfor Hop Kompetansesenter der konkurransen
ble avviklet. Fra venstre: Tonje H. Kvalheim fra Caverion Norge
AS, Sondre S. Urvik fra Vard Langsten, Alf Sundal fra Kværner
Stord, Chris Sander Nilsen fra Aibel AS, Oskar Bø Hallaråker fra
Kværner Stord, Jon Arne Hjelmstadbakk og Robert Nessemo
Sandnes fra Kværner Verdal.
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Fra venstre: Alf Sundal, Jon Arne Hjelmstadbakk (gull) og
Robert Nessemo Sandnes

Daglig leder Frank Steinfeld som hadde sørget for at alle 
fasiliteter var lagt veldig godt til rette for deltagerne. 

En av deltagerne i arbeid med å montere tanken.

Selve Yrkes NM ble arrangert i Vestlandshallen. Siden sveisingen ble flyttet til Hop Kompetansesenter hadde arrangements -
komiteen sørget for at det ble vist noe fra sveiseyrket også i Vestlandshallen. Fronius ved Helena Steinsen viste sveising med en
simulator. Noe som var veldig populært blant ungdommer som var innom. Kemppi ved Ernst Rune Berge viste frem et utvalg av
sine produkter der man bl.a. kan stille sveiseparametere fra en IPhone. Også dette populært blant ungdommen som besøkte 
hallen under Yrkes NM.

Representanten fra Aibel, Chris Sander Nilsen.
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ket ble tildekket slik at ikke engang
kandidaten selv kjente til hvilken bok-
stav vedkommende hadde som ID
merke.
Når platene kom til bedømming fjer-
net man tildekkingen slik at dom-
merne kunne bedømme platene og
sette resultatet pr ID merke. På denne
måten kunne ikke dommerne hvite
hvilke kandidat de bedømte, og alle
deltagerne var sikret en rettferdig og
upartisk bedømmelse. Viktig i og med
at dommerne kom fra de bedriftene
som hadde deltager med i konkurran-
sen.

Uttak til EM og VM
Det norske mesterskapet er ikke bare
en konkurranse om å bli norsk mester,
men det er også uttak til internasjo-
nale konkurranser som EM og VM i
og med at en eventuell norsk deltager
i internasjonale mesterskap kan pluk-
kes blant disse kandidatene.

Maskiner og utstyr til 
konkurransen
For å kunne gjennomføre et NM i
sveis kreves det en hel del utstyr. Ar-
rangementskomiteen kontaktet alle de
største leverandørene av utstyr til
sveiseindustrien i Norge med spørs-
mål om de kunne tenke seg å stille ut-
styr til disposisjon for NM. Alle leve-
randørene sa seg villige til å bidra
med å låne ut utstyr.

Takk til leverandørene
Arrangementskomiteen vil med dette
benytte anledningen til å rette en stor
takk til alle leverandørene for en posi-
tiv holdning til NM. Uten dem hadde
det ikke vært mulig å gjennomføre ar-
rangementet.
I arrangementskomiteen fremkom det
et ønske om å benytte samme utstyr
som skal benyttes i EM slik at delta-
gerne fikk anledning til å bli kjent
med dette utstyret. Et argument arran-
gementskomiteen mente var såpass
tungtveiende at man valgte å ta hen-
syn til dette. Det resulterte i at Lincoln
Electric ved den norske importøren
Sveiseeksperten ble leverandør av
maskiner og tilsett. Lincoln og Svei-
seeksperten stilte også med 2 repre-
sentanter som var tilstede under hele
arrangementet for å sikre at alt utstyr
fungerte optimalt under konkurran-
sen. Gass ble levert av Praxair. 

Hvem vant?
Alle oppgavene ble bedømt med po-
eng for en rekke ulike ting. Tanken ble
også trykkprøvet for å sjekke om den
var tett. Ikke alle tankene besto trykk-
testen.
Dommerne hadde en svært krevende
jobb som de løste med stor innlevelse.
Ingen behøver å tvile på at bedøm-
mingen ble tatt på største alvor. 
Da resultatene forelå viste det seg at
det var så tett i toppen at det ikke var
mulig å skille de to beste kandidatene.
Det ble derfor enkelt for juryen å be-
stemme seg for å dele ut 2 gullmedal-
jer og en bronsemedalje.
Gullmedaljevinnere og Norgesmes-
tere i sveis for 2016 ble Jon Arne
Hjelmstadbakk fra Kværner Verdal og
Alf Sundal fra Kværner Stord. Bron-

semedaljen gikk til Robert Nessemo
Sandnes fra Kværner Verdal.
NSF og SveiseAktuelt gratulerer me -
daljevinnerne og hilser til alle de an-
dre deltagerne og ønsker alle lykke til
i sitt virke innen sveisefaget. �

Viktige personer fra Sveiseeksperten, Geir Åge Naustvik (tv) og Lincoln, Michael
Abrahamsson, som var tilstede under hele konkurransen for å sikre at alt utstyret de
hadde stilt til disposisjon fungerte utmerket slik at deltagerne kunne konsentrere
seg om selve sveisingen.

FAKTA
Oppgavene
Stålkvalitet 235
- buttsveis på  10 mm plate
- kilsveis på 12 mm plate
- trykktank med rørstusser i 
10 mm plate

- buttsveis på 2 mm aluminiums-
plate

- 2 toms 316 rør sveises i 45 
grader

!
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Kemppi har introdusert 3 tre nye svei-
seløsninger som redefinerer ytelse og
brukervennlighet, helse og sikkerhet
for sveisere og sveiseadministrasjon i
ekstreme industrielle sveiseproduk-
sjoner. Introduksjonen fant sted på
EuroBLECH messen i Tyskland i ok-
tober.
For industrielle sveisesystemer
Kemppi avduket X8 MIG sveisema-
skin. En enestående multifunksjonell
sveiseløsning som vil løfte sveisee-
genskapene gjennom økt ytelse og
heve kvaliteten gjennom en fokusert
og effektiv lysbue. Den har oppgra-

derbar strømkilde og trådløst bruker-
grensesnitt med full integrasjon til
WeldEye sveiseadministrasjonsverk -
tøy.
For bedre helse og komfort for svei-
serne introduserer Kemppi Gamma
GTH3 sveisemaske med friskluftsy-
stem. Dette er det nyeste innen per-
sonlig verneutstyr med høyeste TH3
beskyttelsesnivå. Sveisemasken har
ny og bedre ansiktsbeskyttelse, Fres-
hAir friskluftsystem med topp juste-
ringsmuligheter og god sikt i arbeids-
området - gir eksepsjonell «peace-of-
mind»

I tillegg vil våre nye oppladbare svei-
semaskiner gi økt frihet og arbeids-
komfort ved reparasjons og vedlike-
holdsarbeid. Med den nye bærbare
Minarc Cordless 150 C, P7 elektrode-
maskinen, kan du ta med deg din egen
sveisestrøm i et hendig format.
Les mer om de nye produktene, se vi-
deoer og last ned brosjyrer på Kemppi
EuroBLECH hjemmeside
De nye produktene vil være tilgjenge-
lig for markedet i løpet av 2017.

Se også Kemppi.com

FORANDRINGEN ER HER –

de nye Kemppi løsningene vil 
redefinere sveising



SVEISEAKTUELT 04-2016  � www.sveis.no 13

Frist for 
annonser og 

stoff til
SveiseAktuelt 
nr. 1-2017 er
13. februar www.weldit.no

Produksjonsstyring
KS-system

HMS-system
WPQR bank

      13.08

Kobelco Welding of Europe har eta-
blert datterselskap i Norge, for å iva-
reta interessene til selskapet i fremti-
den. Først og fremst skal dette ivareta
kunder som ønsker å fortsette med å
kjøpe Kobelcos produkter.
Virksomheten i Norge ledes av Finn
T. Stølevik, og sammen med IWE
Norman Oftedal vil de sørge for å
supportere kundene iht. deres behov.
Vi er også i ferd med å etablere samar-
beid med distributører i Norge, som
vil få sine leveranser direkte fra eget
Nordenlager, etablert i Kungsbacka i
Sverige, eller alternativt fra fabrikk i
Nederland.
Virksomheten er tett knyttet til utvik-
lingen av den Europeiske salgs og
markedsorganisasjonen som ledes av
nordmannen Jørn Ellingsen. Som en
del av et europeisk og globalt team og
et globalt varemerke, kan vi tilby
kunder og forbindelser leveranser
også globalt der dette er et behov. For
eksempel ved tilknyttede underleve-
randører etc.
Kobelcos rørtrådfabrikk som produse-
rer de kjente varemerkene DW-
316LP, DW-A50, DW-A55L, DW-
A55LSR etc., ligger i Heerlen i
Nederland. Dette gir en nærhet til
kundene og mulighet for rask tilpas-
ning av produksjonen til endringer i
de forskjellige markedssegmenter
Kobelco er en av verdens ledende pro-

dusenter av rørtråd, og har siden 1968
utvidet produksjonen av til 13 fabrik-
ker i 9 land. Kobelco er Japans ube-
stridte nummer 1 i denne sammen-
heng. Verdens største enkeltstående
rørtrådfabrikk er Kobelcos enhet i
Ibaraki, Japan.
Produksjonen baserer seg på prinsip-
pet «One source strategy». Det vil si
at alle råvarer (Flux) alltid kommer
fra samme leverandør, og males/blan-
des i hovedfabrikken i Japan
Alt produksjonsutstyr i våre fabrikker,
worldwide, er alltid designet og utvik-
let av Kobelco.  
Til sammen underbygger dette vårt
løfte; alltid samme kvalitet fra batch
til batch.
KOBELCO er etablert som merke-
navn for Kobe Steel Ltd.  Kobe Steel
Group er engasjert i et bredt spekter
av områder med sine største selskaper
konsentrert rundt materialer og maski-
ner.
Vi leverer originale produkter av høy
kvalitet, teknologi og tjenester. Både i
Japan og i globalt ekspanderer Kobe
Steel Group mer enn noen gang sin
virksomhet. KOBELCO er et konsern
som du kan stole på, og vi arbeider
med å la flere og flere mennesker
rundt om i verden ta del i det.
Spørsmål kan rettes til: 
Finn T. Stølevik +47 9113 5343 eller
Jørn Ellingsen +46 31 767 55 90

Kobelco etablerer seg i Norge

Finn T. Stølevik
er fra 1. oktober
2016, ansatt av
Kobelco Welding
of Europe som
Area Sales Mana-
ger. Finn har lang
erfaring fra bransjen og kommer fra
stillingen som Salgssjef/Countrym-
anager i Elga Skandinavien AS hvor
han var ansatt i 16 år. 
Finn treffer du på 
Telefon: +47 9113 5343  eller:
finn.t.stolevik@kobelcowelding.nl 

Norman Oftedal
er fra 1. September
2016 ansatt i Ko-
belco Welding of
Europe som Tek-
nisk Sjef.
Norman har 29 års
erfaring fra bransjen og kommer fra
stillingen som Teknisk sjef hos Elga
Skandinavien AS. 
Norman treffer du på 
Telefon: +47 32993033 eller:  
norman.oftedal@kobelcowelding.nl

Nye ansatte
Kobelco Welding
of Europe NORGE



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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Fra venstre. Kjetil Skreien JD sveiseservice, Lasse Lund Gaustablikk skisenter, Erik Wang TIP Lærer Rjukan VGS, Elever Sander
Kalbekdalen og Kristoffer Berg.

I går kom Kjetil Skreien til Rjukan
vgs med et demobrukt topp moderne
sveiseapparat, som skal gjøre jobbene
de påtar seg bedre og lærdommen til-
svarende.
Det er Gaustablikk Skisenter som har
gjort det mulig. For de har sponset
pakka for dem, fordi elevene er så
flinke til å hjelpe med vedlikehold av
rør, sleder og opplegg rundt snøkano-
nene. Leverandøren J.D. Sveise Ser-
vice har i tillegg gitt en ekstra god
pris. Derfor var Lasse Lund også med
på overrekkelsen, der lærer Erik Wang
og elevene Sander Kalbekkdalen og
Kristoffer Berg møtte dem i sveise-
kjelleren. 
Det er snakk om en maskin som på
fagspråket kalles mig/mag trådma-
skin, en spesialmaskin som er pro-
grammerbar med minnefunksjon, som
har puls og dobbeltpuls.
En fin og orangefarget Kemppi Kem-
pact Pulse 3000MVU.
– Det er en skikkelig proffmaskin som
brukes i f.eks. i oljeindustrier. For en
skole er det fantastisk å få en slik ma-
skin, som fort har en kostnad på  
100.000 kroner inklusive moms, sier
Kjetil Skreien fra leverandøren J.D
Sveise Service. Det er bare én skole i
Telemark som fra før har en slik.
– Elever har gjort jobb for skisenteret
på snøkanoner, og gjør litt forskjellige
på rørgater kanoner og sleder.  

Det er snakk om både vedlikehold,
ombygginger og tilpasninger, forteller
Lasse Lund. 
– De har laget nye bunnfester, og fik-
set rørgater i bakkene. Sleder kan blir
kjørt ned av preppemaskiner, og må
fikses, sier Lund. 
– De er kjempeflinke, og det er en
vinn-vinn situasjon. Vi hjelper ele-
vene, skolen og lokalsamfunnet, og vi
får tilbake hjelp. Det er bra for sam-
funnet, og ikke minst bedriftene som
overtar folk som er godt opplært. 
Samarbeidet oppstod da lærer Erik
Wang, som også er frivillig i Røde
Kors sin skipatrulje stadig møttes, og
at Wang så stabler med bøyde og øde-
lagte vannkanon-sleder og -rør.
– Vi fant ut at vi kunne få til et samar-
beid. Noe lå på verkstedet. Endel var
stabla bort, og skisenteret sleit med å
få vedlikeholdsjobben unna. 
– Dette kan vi reparere, i stedet for at
det kan kjøpes nye, sa Erik.  
Da har de noe å trene seg på, forteller
Lund, som sier at det heller ikke er så
stor krise om det blir ødelagt eller bør
forsterkes.  
En sveisen før til at det blir sterkere
enn stålet er fra før av, forteller han.
– Sveisen må ikke slipes ned, for styr-
ken ligger i sveisinga. En stygg sveis
er dermed bedre enn en stygg og pen-
slipt. Det nye apparatet er med på at
sveisearbeidet blir mye jevnere og

bedre, og ikke minst penere., sier
Wang, som gleder seg over å ha fått
sponset den viktige maskina.
– Det er et fint opplegg når skole og
næringsliv kan støtte opp om hveran-
dre. Det er viktig å bruke det lokale
næringslivet og bidra til at de får gode
folk, og godt kvalifisert personale fra
skolen, sier Wang. Han er veldig glad
for at Gaustablikk hjelper skolen med
å få tipp topp utstyr.
– Skolen må heller ikke tråkke næ-
ringslivet på tæra, og ta fra dem opp-
drag. Så det er en Balansegang, men
for oss er det viktig, for vi har ikke
penger på budsjettet til finansiering av
slikt nytt utstyr, og er helt avhengig av
støtte fra bedrifter, sier Wang. 
– For denslags store investeringer må
spares opp over flere år.  
De som gjør jobben på skolen må ofte
gjøre det på gammelt utstyr.
Bedriftene trenger å få tak i godt sko-
lerte arbeidstakere, sier Skreien, som
forteller at de har avtalt å sende opp
en mann som skal holde kurs på sko-
len når det er installert.
– Det neste vi ønsker oss er et CNC-
styrt plasma-skjærebord for å skjære
plater med. Her er det ingen i området
som har en slik CNC-styrt maskin,
men noen eldre modeller. Det vil vi ha
virkelig bruk for, forteller Wang, som
har tenkt å jobbe med å få det til. �

Elevene på Rjukan videregående skole jubler over
at Gaustablikk Skisenter og J.D. Sveise Service har
fikset et topp moderne sveiseapparat til dem.

Sponset proff sveisemaskin
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Skole i regi av Blåkors. Dette skulle
danne et bedre grunnlag for elever
med rusproblemer til å komme tilbake
til arbeidslivet eller få tilbake troen på
seg selv. Det var en fantastisk tid der
jeg fikk være sammen med elever
som kjempet en vanskelig kamp mot
rusen. Noen falt tilbake mens andre
klarte seg. Det varmer godt når jeg er
ute på verksteder for å eksaminere
sveisere til ulike sertifikater og treffer
noen av dem som du vet du har vært
med på å gi et nytt fotfeste i livet, og
at det går bra med dem. Ellers har jeg
dessverre måttet delta i begravelser av
elever på grunn av overdoser.

– I 2008 var industriens behov for
hjelp til å eksaminere sine sveisere
blitt så stor at noe måtte gjøres?
– Ja, og vi på Hop Videregående
Skole kunne ikke hjelpe dem på grunn
av Privatskoleloven.

– Det var da Hop Kompetansesenter
as ble til?

– Det er riktig. Jeg fikk med meg sty-
ret i Blåkors og grunnla Hop Kompe -
tansesenter as, og da kunne vi også
hjelpe industrien Dette utviklet seg vi-

dere da vi fikk fylkeskommunen med
på å opprette VG3-klasser i fagene
plate, sveis og industrimekaniker.
Dette ble et tilbud til for dem som

Dag og fru Ragnhild sammen med ett av deres fire barnebarn, Christer 3,5 år.

Selv med ulike forutsetninger...
fortsettelse fra side 7
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Advantages beyond welding

Revolutionize the way you work with 

WeldEye Welding Management Software.

Find out more at www.weldeye.com Insight Creates Value

UTSTYR FOR BEDRE ARBEIDSMILJØ
AVSUGS- OG MILJØPRODUKTER

Postboks 561, 3412 Lierstranda
Telefon: 32 22 65 65
Telefax: 32 22 65 75
firmapost@teijo.no 

www.teijo.no
Stort 

leverings program!
Salg og service
over hele landet!Punktavsug for sveis, slip m.m. Filter - støv/oljetåke

Avsugsbord for slipe-
og sveisearbeider.

Nyhet!

ikke klarte å skaffe seg læreplass i be-
drifter. Siden starten har vi vel utdan-
net ca 20 ungdommer til fagbrev pr år,
og mange av dem fikk også jobb etter
fullført skoleår.
– Du ble pensjonist i 2012 og startet
eget firma?
– Jeg føler meg fortsatt oppegående
og har det veldig bra med et lite verk-
sted på Laksevåg der Wangen Sveis

og Konsulenttjenester as holder til.
Jeg jobber noen dager i uken med ek-
saminering ”sertifisering” av sveisere
til sveise- og lodde-sertifikater.

– Hva med fritiden?
– Vi har hytta vår ”Ankerplassen” ved
sjøen utenfor Bergen. Der bruker vi
storparten av fritiden fra påske til
langt utpå høsten sammen med barn

og barnebarn. Der fisker vi og setter
krabbetegner.
Vi er avhengig av båt for å komme dit
så årets store investering var båten
”Mathilde 2. Barnebarna er opptatt av
fotball og da reiser vi rundt på kamper
over hele landet. Så er vi selvfølgelig
med å ser Brann som tok sølvet hjem
til Bergen i år. �

Flott utsikt fra terrassen på hytta, Ankerplassen. Sjøen er full av god mat.
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Intensjonen med senteret er å kunne
tilby kunder over hele landet et sted
hvor de kan teste ut skjære- og sveise-
prosedyrer uavhengig av produsent
enten det er gass, sveisetilsett eller
sveisemaskiner.
Fokus skal være på selve prosessene
for å øke konkurransekraften til norsk
industri innenfor dette segmentet.
Her kan det i tillegg kjøres opplæ-
ringskurs innenfor de krav som i dag
ligger gjennom forskriftene som igjen
er forankret i Arbeidsmiljøloven.

Fokus på service
Fokus på regional service som selska-
pet EIVA-SAFEX har bygget opp de
siste årene for å kunne tilby kundene
maksimal oppetid på sitt utstyr ligger i
bunnen som strategi.
Det satses på utvidede garantiord-
ninger som skal gi kundene fordeler
ved å forplikte seg til jevnt ettersyn,
forebyggende vedlikehold og kalibre-
ring av sitt utstyr.

Daglig leder Ole Martin Martinsen
mener at dette er på samme måte som
når de må etterse sine biler med jevn
service, så kan nå dette legges inn
med elektronisk varsling om ettersyn
på hver enkelt maskinenhet.

Egne agenturer og samarbeid 
med ESAB
Selskapet EIVA-SAFEX har gjennom
de siste 16 årene bygget opp egne
agenturer innenfor disse prosessene
og i bunnen satt fokus på regional ser-
vice, oppetid og kompetanse.
For vel 2 års siden ble det igjen innle-
det et samarbeid med ESAB som gjør
at leveringsprogrammet er mer eller
mindre komplett.

Suksess med skjæremaskiner
På skjæremaskinsiden som har blitt en
suksess etter vel 12 år i dette segmen-

EIVA-SAFEX åpner nytt kundesent   
sveising og skjæring sammen me  
Sammen med Praxair har EIVA-SAFEX satt opp nytt anlegg som ble åpnet 14. oktober hvor også ESAB's demo-
trailer var tilstede.

Kjetil Hansen inne i ESAB demotrailer.

Ole Martin Martinsen og Stefan Boethius fra Hypertherm.



SVEISEAKTUELT 04-2016  � www.sveis.no 19

tet med eget agentur, MicroStep er
dette utvidet med mindre skjæremas-
kiner slik at maskiner kan leveres i
hele bredden fra de minste til de stør-
ste som i dag er installert på store nor-
ske bedrifter som Salthammer, Kleven
Verft og Aqility for å nevne noen. 

Ser optimistisk på fremtiden
Troen på at flere norske bedrifter vi
flytte produksjonen hjem igjen, og fo-
kus på høy kvalitetssveising gjør at vi
er optimister på fremtiden.
Martinsen avslutter med å nevne at
allerede i januar vil det bli arrangert
seminar for hvite materialer i Tele-
mark for alle kunder som ønsker å for-
bedre sine prosesser innenfor disse
materialene. �

   er for 
   d PRAXAIR

FAKTA
• 1990 EIVA AS blir grunnlagt, 
3 aksjonærer

• 1992 Yara ASA, Norge, ny aksjo-
nær med 20 % aksjebeholdning

• 2000 Omorganisering, 2 aksjo -
nærer kontrollerer nå 100 % av 
aksjene:

- Praxair Norge AS, 40 % 
- VESS AS, 60 %
Firmaene eier i hovedsak sine egne
lokaliteter gjennom eiendomsselska-
per

Oppkjøp:
• 1991Overtagelse av firmaet
BUSCH MASKIN AS

• 2001 Overtagelse av firmaet 
VIDUM AS

• 2003 Overtagelse av firmaet B.W.
Simonsen AS

• 2006 Overtagelse av firmaene 
SafexAS og AS Nielsen & Johnsen 

• 2011Overtagelse av firmaet Sveis &
Elrep AS 

• 2014 Overtagelse av firmaet 
Gasteck AS 

1. januar 2009 ble alle firmaene slått
sammen til EIVA-SAFEX AS 
70 ansatte, 1/3 av arbeidsstokken
jobber som selgere/produktsjefer, 
1/3 innenfor service and 1/3 innenfor
Backoffice/support/administrasjon.

!

Foto: Ulstein

Vant sin første yacht-kontrakt
Ulstein Verft har inngått kontrakt på
bygging av en yacht for en privat eier.
Den 88,5 meter lange og 16,3 meter
brede yachten er den første for Ulstein
innen dette segmentet.
- Vi er svært glade for at valget falt på
vår marine plattform og på vårt verft.
Dette er en viktig kontrakt for oss i et
nytt og spennende marked, forteller
konsernsjef Gunvor Ulstein i Ulstein
Group.
Den marine plattformen og skroglin-
jene er utviklet av Ulstein Design &
Solutions. Eksteriørdesignen og ”ge-
neral arrangement” (GA) tegninger,
skal leveres av den anerkjente yacth-
designeren Espen Øino.
- Vi har jobbet godt og lenge med å ut-

vikle et solid og robust yacht-prosjekt.
Kunden ønsket den karakteristiske X-
BOW® fra Ulstein og sammen med
Espen Øino, som har ansvaret for eks-
teriørdesignet og GA-plan, har vi ut-
vikla en god totalløsning. Vi ser virke-
lig fram til å realisere dette prosjektet,
sier administrerende direktør Kristian
Sætre i Ulstein Verft.

Leveres i 2018
Fartøyet skal leveres i første kvartal
2018. Planlegging og engineeringsar-
beidet er i gang og prosjektet vil gi ar-
beid til en betydelig del av arbeids-
stokken ved Ulstein Verft gjennom
2017.



Hva er avgjørende for at mange kon -
trakter går utenlands ?
Kan sveisekvalitet og unødvendige
kostnader være et resultat av dårlige
holdninger eller dårlige prosedyrer?
NSF ønsker å sette fokus på disse
tema gjennom å arrangere et seminar
rettet mot sveisekoordinatorer, sveis-
inspektører, arbeidsledere og andre
som er involvert i sveising av rør og
stålkonstruksjoner.

Seminaret arrangeres i samarbeid
med Statoil i Statoils Business Sen-
ter, Petroleumsveien 10 på Forus
Øst i Stavanger den 7.-8. februar
2017.

Sveisekvalitet er et produkt av tre
parametere; holdninger, kunnskap og
ferdigheter. 
Hvis en av disse parameterne svikter
produseres det dårlig kvalitet som kan

få store  økonomiske konsekvenser.
Holdninger til bruk av prosedyrer og
retningslinjer mhp. sveising er kan-
skje de viktigeste parameterne som
det må fokuseres på. Hvis ledelse, for-
menn og sveisekoordinator har en

holdning om at prosedyrer og ret-
ningslinjer ikke er så nøye, kan man
også anta at sveiserens holdning til
dette ikke er den beste. Det er gang på
gang bevist at sveising utenom prose-
dyrer ikke gir ønsket resultat.
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   kostnader være et
   dårlige prosedyrer?

Seminar 2017

De ansvarli-
ge for semi-
naret. Fra
v.: Eddie
Flatås,
Audun Tveit
og Lars
Magne
Haldorsen.

Kunnskap er fremtidens viktigeste
konkurransefortrinn og danner
grunnlaget for sveisekvalitet og
økononi
Dagens sveisere har generelt gode fer-
digheter, men hvis prosedyrer og ret-
ningslinjer ikke blir fulgt betyr ikke
ferdigheter noe for kvaliteten av det
sveiste produktet.
Ansvarlige for seminaret i samarbeid
med NSF er Audun Tveit som har ut-
dannet over 250 sveiseingeniører i
Norge, Eddie Flatås som har 30 års er-
faring som sveiseleder og sveiseinge-
niør innen offshoreindustrien gjen -
nom sitt virke på Kværner Stord og
sist men ikke minst Lars Magne Hal-
dorsen som er leder av avdelingen for
materialteknologi hos Statoil.

2 dagers seminar med egeninnsats
- Modellen tar utgangspunkt i de se-
minaransvarliges egne erfarte cases,

der det ligger et stort potensiale for
kvalitetsforbedringer. Deltakerne må
bringe med sin egn PC. De får tildelt
programvare på en minnepinne.
Samtlige presentasjoner og caser
under seminaret og grunnleggende te-
ori om materialteknologi og korro-
sjonsteknologi finnes på samme min-
nepinne.  Det samme gjør alle kom-
pendier og øvingsoppgaver samt 20
simuleringsprogram hvorav 10 blir
presentert på seminaret. Seminarle-
derne vil gjennom dette materialet på
en enkel måte lede deltagerne gjen -
nom analyserer frem til de viktigste
resultatparametere.

4 Hovedtema på seminaret:
- Sveiseøkonomi
- Sveiseparametre/sveisens 

egenskaper
- Korrosjonsmekanisme/Rustfrie stål
- Sveising av duplex-stål

Påmelding
Arrangøren forventer stor interes se, og
oppfordrer derfor deg som er interes-
sert om å melde deg på så snart som
mulig da det er begrenset antall plasser
til disposisjon.
Påmelding skjer ved å fylle ut påmel-
dingskjemaet som du finner som bilag
til bladet og sende det pr e.post til:
dag@sveis.no snarest mulig, og senest
innen mandag 16. januar 2017.

NSF vil fakturere deltageravgiften
umiddelbart etter påmelding er mot-
tatt. Viktig at du skriver nøyaktig fak-
turaadresse på påmeldingskjemaet.

Seminarprogram
Detaljert seminarprogram med tider
og alle andre viktige opplysninger vil
bli sendt deltagerne i god tid før semi-
naret.



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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• Nye MA25 Puls panel forenkler
pulskontrollen.

• Den forbedrede trådmateren Aristo
• Feed 3004 gir bedre mateytelse.

Den oppgraderte strømkilden Aristo
MIG 4004i Pulse gir bedre buestarter.
Med en kombinasjon av nye og forbe-
drede produkter introduserer ESAB
Welding & Cutting Products i dag et
GMAW-pulssveisesystem
(MIG/MAG) som er optimert for å gi
økt produktivitet og bedre kvalitet ved
sveising av aluminium, rustfritt, og
karbonstål. Systemet omfatter nye,
svært intuitive 
MA25 Puls panel, den forbedrede
trådmateren Aristoâ Feed 3004 og den
oppgraderte strømkilden 
Aristo MIG 4004i Pulse. ESAB tilbyr
MA25 Pulse panel i to utgaver: et alu-
minumspanel med 30 forhåndspro-
grammerte synergilinjer for alumi -
niumstråd 0,9 mm – 1,6 mm eller et
stål-/rustfritt panel med 54 forhånds-
programmerte synergilinjer for mas-
siv tråd og tråd med kjerne på 0,8 mm
– 1,6 mm.
«Kundene våre ville ha de tradisjo-
nelle fordelene ved MIG-pulssveising
i en mer brukervennlig utgave, og nye
MA25 Puls panel er selve hjertet i løs-
ningen,» sier Hans Örtengren, Product
Manager, ESAB Welding & Cutting
Products. «MA25-kontrollpanelet har
ikoner, trykknapper og digitale dis-
player som forenkler bruken og fjer-
ner språkbarrierer. De forskjellige
sveiseprogrammene er enkle å finne,
stille inn og finjustere, noe som gir
økt produktivitet.»
For å begynne pulssveisingen velger
operatøren synergilinjen for den type
sveisetråd og gass som brukes, og så
leverer systemet optimal dynamisk
buekontroll. Det kreves ingen nær-
mere kunnskap om prosessen. Syste-
met kan automatisk justere for varia-

sjoner i buelengde (spenning) og tråd-
matehastigheten, og bidrar dermed til
å opprettholde regelmessig innbren-
ningsdybde og utseende på sveise -
strengen. Takket være disse funksjo-
nene kan relativt uerfarne sveisere el-
ler sveisere med moderate ferdigheter
oppnå bedre resultater.
GMAW-pulssveising har flere forde-
ler, avhengig av bruksområdet. Det
gjør at brukere kan:
• Standardisere på en enkel alumini-

umstråd med større diameter for
sveising av et stort spekter av me-
talltykkelser.

• Betraktelig redusere eller eliminere
sveisesprut og rengjøringen etter
sveising.

• Kontrollere sveisestrengens utseen -
de.

• Sveise tynnere materialer uten
gjennombrenning eller deforme-
ring.

• Bedre håndtering av varmeoverfø-
ring for å ivareta mekaniske egen-
skaper samtidig som fremdriftshas-
tigheten økes, spesielt på rustfritt
stål.

• Gjør det mulig å sveise i alle stil-
linger samtidig som man ivaretar
ganske høye avsettrater og frem-
driftshastigheter.

Bedre kontrollerte starter og 
sveisestopp
MA25 Pulse panel kobles direkte til
trådmateren Aristo Feed 3004. Syste-
met er nå forbedret med en ny motor,
og gir økt dreiemoment og dermed
bedre starter, jevnere hastighet og
mindre støy. Aristo Feeds omdesig-
nede matehjul og matemekanisme gir
en mer positiv mateytelse og redusert
fare for avskraping av tråden. En
funksjon som kalles “Start Parameter
R” gjør det mulig å finjustere den
elektriske buen ved start av svei-
singen. Ved avslutning av sveisingen

spisser teknologien Short Circuit Ter-
mination (SCT) tråden slik at man får
bedre start neste gang buen tennes og
slipper å klippe tråden for å fjerne ku-
len som ellers ville danne seg. Både
“Start Parameter R” og SCT er opti-
mert ved hjelp av ESABs forhånds-
programmerte synergilinjer.
ESAB har også oppgradert sin første-
klasses sveisestrømkilde i 400-amp-
kategorien, Aristo MIG 4004i Pulse,
for å hjelpe produsenter å nå nye pro-
duktivitetsnivåer og løse deres mest
krevende sveiseutfordringer. Aristo
MIG 4004i Pulse har nå maskinvare
med raskere respons og nye program-
varekontroller som gir bedre starter,
spesielt med aluminium og rustfritt.
ESAB Welding & Cutting Products er
et anerkjent ledende selskap i sveise-
og skjæreindustrien. ESABs tilsats-
metall, utstyr og tilbehør leverer løs-
ninger til kunder over hele verden,
innen alt fra veletablerte prosesser i
sveising og skjæring til revolusjone-
rende teknologier i mekanisert skjæ-
ring og automatisering. 
Mer informasjon finner du på
www.esab.no �

ESABs MA25 panel tilbyr fordelene ved
puls-GMAW ( MIG/MAG) med operatør-
vennlige, intuitive kontroller.

ESAB introduserer nye 
systemer for pulssveising
optimert for sveising av aluminium og rustfritt stål
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Technip fikk Trestakk-
kontrakt
Statoil har tildelt en EPCI-kontrakt til FMC Technolo-
gies og Technip Norge og en topside-kontrakt til Aker
Solution, for leveranser i forbindelse med utbyggingen
av Trestakk.                                   
Kontrakten til FMC Technologies og Technip inklude-
rer leveranse av bunnramme, manifold, ventiltrær, kom-
pletteringssystem, brønnhoder, rørledninger, stigerør,
kontrollsystem, kontrollkabel og marine operasjoner.
Aker Solutions i Trondheim tildeles kontrakten for top-
side-arbeidet på Åsgard. Produksjonsskipet skal Ås-
gaard A skal modifiseres for å ta imot olje og gass fra
Tre-stakk-feltet.                                               
Arbeidet består i hovedsak av rørarbeide for koble
brønnstrømmen til skipet, samt oppgradering av måle-
systemer.

Norsk
Sveiseteknisk
Forbund og 

SveiseAktuelts 
redaksjon ønsker 

alle lesere og 
annonsører 

en fredelig Jul 
og et riktig Godt

Nytt År!



Teknologisk Institutt I www.teknologisk.no I  tlf.: 982 

Velg mellom fl ere utdanningsløp iht. 
nasjonale og internasjonale standarder.

Sveiseinspektør 
iht. NS 477

Internasjonal 
sveiseinspektør 

(IWI) 
 

Sveisekoordinator 
(IWS)

NDT-operatør 
iht. NS-EN ISO 9712/

Nordtest 

FROSIO-inspektør 
iht. NS 476

Maling og belegg

FROSIO-inspektør 
iht. gjeldende krav

Isolasjon

Driftsinspektør 
iht. NS 415

KUNNSKAP
SOM LØFTER DEG

www.teknologisk.noKiwa Teknologisk Institutt

Teknologisk Institutt har byttet navn og logo
Fortsatt samme dyktige medarbeidere!!
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Arrangementet fant sted på Clarion
Hotell og kongressenter på Brattøra i
Trondheim.
Dagen startet med at lokalavdelingsle-
deren Rudi Jørgensen ønsket alle
fremmøtte hjertelig velkommen før
han ga ordet til Bjørnar Værnes som
informerte om endringer i NS-EN
ISO 17660-1 og om sveiseteknisk ut-
danning Norge. Lasse Øverbø fra
Prax air fortalte om sveisegasser og til-
behør. Han informerte samtidig om at
hans arbeidsgiver nå har navnet Prax -
air etter at amerikanske Praxair over-
tok alle aksjene i selskapet fra juni i
2016.
Daglig leder i NSF hadde tatt turen fra
Oslo for å informere litt om hva som
foregår i regi av NSF sentralt. Det ble
lagt mye vekt på informasjon om de

ulike mulighetene for utdanning til
internasjonale diplomer som f.eks
IWE, IWT, IWS og IWI-S. Her fikk
deltagerne anledning til å stille spørs-
mål om hvilke krav som stilles for å
komme inn på de ulike kursene. Det
ble også informert om et viktig semi-
nar som skal avholdes i Stavanger i
februar 2017. Dette seminaret omtales
i egen artikkel i denne utgaven av
SveiseAktuelt.
Vi fikk høre fra Pål Anders Fiske og
Anne Lise Kirkholt fra Meldal Vi -
deregående skole vedrørende situasjo-
nen for videregående skoler som job-
ber med sveiseopplæring. Interessant
å se og høre hvordan sveiseopplæ-
ringen gjennomføres ute i distriktene.
SveiseAktuelt vil presentere mer in-
formasjon om sveiseopplæringen ved

denne skolen ved en senere anledning.
Arnt Ragnar Ramsland fra Reinertsen
snakket om Norsok M-601. Siste
punkt på programmet var et innlegg
fra Gunnar Laukholm hos Ingeniør-
gruppen som snakket om audit av
underleverandører. Konferansen var
organisert med lunsjpause og et par
kaffepauser slik at deltagerne fikk ri-
kelig med tid til å diskutere seg imel-
lom og kanskje bygge noen nye venn-
skap. Viktig del av en slik dag som ble
avsluttet med en hyggelig middag og
smaking på diverse produkter hos EC
Dahls bryggeri.
SveiseAktuelt ser frem til å bli invitert
på neste års Trønsk Sveisedag. 

Ta turen du også. �

NSF Trøndelag med 
Trønsk Sveisedag
NSF lokalavdeling for Trøndelag arrangerte den 26. oktober en interessant konferanse. I alt 40 deltagere benyt-
tet anledningen denne dagen for å lytte til en rekke interessante og lærerike foredrag fra mange dyktige fore-
dragsholdere.

En interessert forsamling lytter til Bjørnar Værnes sitt foredrag om endringer i NS-EN ISO 17660-1



28 www.sveis.no � SVEISEAKTUELT 04-2016

 #�� �!���� ��� !���������2*���$�4(61,1*5/,1-(4���2'.-(16(�233/<4,1*58,4.520+(6(4
�2'.-(16(

233/<4,1*58,4.520+(6(4 �(61,1*5/,1-(4��56%1'%4'(4�2*�=84,*(�'2.70(16(4

��$� ��$� ��$� ��$� ��$� ��$� �$� � �
������� ����	�	������ ����	�	� ����	�	� �������� ����	��� �$����� ��������	
���������� ���������� ����������� ����������� ���������� ����������� ����������
� ����� � � ����� �� � ����� � � ����� �� � ���� � ����� � � ���
���5(4,(1 ���
�� ���
� ���
�� ��� �����	

��6,/��
� ����� � � ����� �
���
� ���
�

�$

�$�

�$!

�$ 

� ����
�$����� 

��$ ����
�! 

��������#��
�����	
�,8;�	�2*�

�8<41(4� 624'�� �� 624'
#,6(&�� ��#(4'%/
�+4��!+%05�4(55745���4.%1*(4

"1,8(45,6(6(6�,��*'(4���4,056%'�

�%*5.2/(1�,�!4205�%8'���%456%'
�+4��!+%05�)%*5.2/(���=..(1�#(4.

�,9%�!(.12/2*,5.��156,6766�� 6%8%1*(4

�,9%�!(.12/2*,5.��156,6766�� 6%8%1*(4
�24&(�!(&+12/2*:���4,56,%15%1'

$(/'�21� 9('(1

�+4��!+%05�4(55745���4.%1*(4

�+4��!+%05�4(55745���4.%1*(4

                      

SVEISETEKNISKE STANDARDER og IIW retningslinjer. 
Godkjente opplæringsvirksomheter

Alle IIW-dokumenter er retningslinjer for utdanning. Alle NS-, NS-EN- og NS-EN ISO-standarder er standarder for godkjenning av 
personell og gitt kompetanse nivå (koordinatorer)

• Høy kvalitet
• Enklere gassvalg
• Høy leveransesikkerhet
• Digitale kundeløsninger
• Tilgang til bransjeekspertise
• Service—når og hvor det er behov

Air Liquide Norway AS
www.mygas.airliquide.no • www.airliquide.no 

Kundeservice tlf: + 47 32 27 41 40 
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Air Liquide Norway AS 
ønsker 

God Jul og Godt Nyttår!

Air Liquide vil alltid gi deg:
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Bruk av WPS på andre siter enn den
site den var kvalifisert på har vært et
diskusjonstema i mange år. 
Norsok gir åpning for å overføre
WPSèr til underleverandører hvis det
er samme sveisetekniske ledelse, eller
at underleverandøren tilfredsstiller
alle krav i EN ISO 3834-2.
Andre standarder gir ikke åpning for å
overføre WPS til andre siter.
Jeg har lang og god erfaring med å
overføre WPS til underleverandører
og samarbeidspartnere. Det kan hende
at i et stort prosjekt har 5-6 underleve-
randører innen sveising av rør og kon-
struksjoner. Alle underleverandører i
prosjektet bruker samme WPSèr og
dermed samme sveiseprosesser og
sveisetilsett. Dette er med å harmoni-
sere kvalitet, oversikt og styring av
sveiseutførelsen i prosjektet. Dette

blir også verifisert gjennom produk-
sjonstest plan.
Jeg er mye mer skeptisk til å la alle
disse underleverandører i ulike land
selv kvalifisere sine egne WPSèr, med
ulik nivå av sveiseteknisk kompe-
tanse, erfaring, bruk av ukjent sveise-
tilsett og bruk av ulike laboratorier for
mekanisk og metallurgiske tester. Her
er det mye rart å se enten de bruker
3de part eller ikke. Dessuten er det
kolossalt mye overvåking og doku-
mentasjon å gjennomgå for å god-
kjenne. 
Hva er forskjellen på å ta en innleid
sveiser fra en underleverandør til å
sveise etter mine WPS på min site el-
ler å sende WPS til underleverandør å
la sveiser der sveise etter samme
WPS? På begge siter er det uansett et
krav til å sveise i henhold til de krav

og sveiseparameter som er på prose-
dyren? 
Det forutsettes selvfølgelig at svei-
seutstyr er vedlikeholdt og kalibrert.
Noe som også er et krav i EN ISO
3834-2

Eddie Flatås IWE/IWI-C

Overføring av kvalifiserte WPS til underleverandører 
og samarbeidspartnere
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I tillegg til å øve på presis håndtering
av sveisepistolen kan brukere nå også
lære seg tilførsel av tilsatsmaterialer.
Funksjonspakken leveres som stan-
dard for nye Virtual Welding-syste-
mer. For eksisterende systemer tilbyr
Fronius et oppgraderingssett.

10 trenings- og simulerings -
oppgaver
Virtual Welding byr på perfekte omgi-
velser for å samle de første erfaring-
ene med sveisesystemer. Simulatoren

består av en terminal med skjerm og
en arbeidsflate der brukeren plasserer
et arbeidsemne i plast. Med en origi-
naltro sveisepistol kan brukeren deret-
ter lage en virtuell sveisesøm, som vi-
ses grafisk på skjermen i sanntid. Et
hodebånd med 3D-briller sørger dess-
uten for at brukeren får en realistisk
fremstilling av arbeidet. I tillegg til
funksjonene for MIG/MAG-, robot-
og elektrodesveising får man nå også
muligheten til å øve på TIG-sveise-
prosesser med Virtual Welding.

Foruten TIG-sveisepistolen in ne hol -
der den nye pakken også en egen sen-
sor som gir brukeren mulighet til å
øve på optimal tilførsel av tilsatsmate-

Den østerrikske sveiseteknikkspesialisten Fronius har videreutviklet si-
muleringsplattformen Virtual Welding. Nå kan du også lære TIG-sveise-
prosesser virtuelt med plattformen – uten sikkerhetsrisiko eller bruk av
forbruksmaterialer. 

� Virtual Welding
byr på perfekte
omgivelser for å
samle de første
erfaringene med
sveisesystemer,
uten risiko eller
materialkostna-
der. 
Foto: Fronius
International
GmbH

Fronius utvider funksjonene til sveisesimulatoren Virtual Welding:

Øv på TIG-sveising –
trygt og rimelig

� Fronius har
utviklet en ny
funksjonspakke
til øving på TIG-
sveiseprosesser
for simulasjons-
plattformen
Virtual Welding.
Foto: Fronius
International
GmbH

VIL DU BLI  
SVEISEINGENIØR?
INTERNASJONALT SVEISEINGENIØRDIPLOM (IWE)

Universitet i Agder – UiA starter opp nytt kurs for sveiseingeniører i 
januar 2017. Kurset følger et normert opplegg fra det internasjonale 
sveiseinstituttet - IIW og leder frem til diplom som International 
Welding Engineer – IWE. Kurset avsluttes i desember 2017 og gir 30 
studiepoeng. Kurset og Universitetet i Agder som utdanningsbedrift 
er godkjent av Norsk Sveisteknisk Forbund - NSF på vegne av IIW. Alle 
kandidater skal godkjennes av NSF, og opptakskravet er en relevant 
BSc.

Kurset baserer seg på fjernundervisning kombinert med samlinger 
i helger. Kurset består av �re teorimoduler med en 2-timers skriftlig 

eksamen etter hver modul. Til hver modul hører et sett med øvinger 
som må sendes inn for godkjenning. I tillegg er det et prosjektarbeid 
og en muntlig eksamen til slutt. Kandidaten må derfor påregne å 
være fem helger i Grimstad, og må dessuten benytte én arbeidsuke på 
samme sted ifm med praktisk sveiseopplæring. 
Flere standarder krever at sveisekoordinator skal ha kompetanse som 
IWE, blant annet NORSOK M101 og M601 samt NS-EN 1090-2. Diplomet 
er etterspurt i industrien.

Kurset undervises på engelsk og alt læremateriall er på engelsk. 
Eksamen kan besvares på norsk eller engelsk. 

VARIGHET: 
1 ÅR

KURSPRIS 
90.000

STUDIESTED: 
NETTSTUDIE/GRIMSTAD

START
VÅREN 2017

SØKNADSFRIST : 20. DESEMBERuia.no/iwe

STUDIEPOENG
30

Du kan også sende en epost til iwe@uia.no eller kontakte kursansvarlig Tor John Rødsås ved UiA på telefon 3723 3266.

I tillegg kommer semesteravgift for to semestre på NOK 1500,- 
og gebyrer til NSF på NOK 7.000,- (pr. september 2016).
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riale. Alt i alt kan brukeren velge
mellom 10 trenings- og simulerings-
oppgaver som kan utføres på ulike ar-
beidsemner. Også her har Fronius ut-
videt mulighetene: I tillegg til eksiste-
rende modeller for sveising av kile-
sømmer, v-sømmer, rør-til-rør- og rør-
til-plate-forbindelser omfatter sorti-
mentet nå også en 3 mm tykk i-søm.

Betydelige fordeler for 
sveiseopplæring
For bedrifter og institusjoner som spe-
sialiserer seg på opplæring, byr Vir-
tual Welding på flere store fordeler:
Nybegynnere kan bli kjent med svei-
sesystemer og lære grunnleggende
ferdigheter uten sikkerhetsrisiko.
Dessuten unngår man bruk av dyre
forbruksmaterialer som metaller, trå-
der eller gass. Et pedagogisk gjen -
nomtenkt system bestående av øvel-
ses- og simuleringssekvenser sørger
for høy motivasjon og raske frem-
skritt. Opptak av sveiseresultater kan
senere ses direkte på terminalen eller
analyseres og vurderes på PC-en via
nettverket.
Funksjonspakken for TIG-sveising le-
veres som standard for nye Virtual

Welding-systemer. For eksisterende
apparater tilbyr Fronius et oppgrade-
ringssett, inkludert programvare som
brukeren kan installere raskt og enkelt
selv. Alternativt kan simulatoren også

utvides med en sveisehjelm med inte-
grerte 3D-briller. Virtual Welding fås
dessuten som kompakt koffert som er
lett å ha med seg. �

Spesielt opplæringsbedrifter og -institusjoner kan ha store fordeler av virtuell svei-
sing. Foto: Fronius International GmbH
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2016-07-06

NORSOK Standard M-101:2011 
Welding and inspection of piping

Group A: Frequently asked questions – FAQ

Group B: Clarification and comment list

INTRODUCTION
NORSOK standard M-101 Rev.5 was issued in October 2011. The standard is used 
worldwide by many organizations and persons. Questions are being brought up both 
with respect to use of the standard and to the various requirements and sec tions in the
standard. Some of these will need to be addressed publicly.
The aim of this document is to ensure uniform practicing of the standard. It is the 
intention to update this document when required.

Group A: Frequently asked questions – FAQ
This group addresses questions of a more general nature.

Group B: Clarification and comment list
This group provides guidance, clarifications and comments to the specific 
sections and paragraphs in the standard. In some cases guidance are given for
subjects, which were not originally covered in Rev. 5

REVISIONS
This edition of NORSOK M-101 Rev. 1 FAQ and clarification list dated 15.06.2016 is the
first issue.
• There are currently no FAQs.
• New clarifications are designated; year of revision –sequence No., e.g. 2016 – x1.

Revised clarifications are identified with a prefix R, e.g. R2014 – x1.

The updates of the clarifications include:
o 2016-01:

5.3 Welding procedure qualification record (WPQR) - Range of approval
5.3.1 For welding of steels in all strength classes

Group A: Frequently asked questions – FAQ
Currently no FAQ’s.

Etter artikkelen HAR STÅLET HJERNE OG FØLELSESLIV    
derfor å trykke dette i denne    
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Number 

M-101 

section Question/Topic Comment and/or clarification 

The sentence inside the parentheses in NORSOK M-101 clause 5.3.1 a) 

should therefore be interpreted as an additional test requirement to ISO 

15614-1, since clear test requirements for low and high heat input 

welding are missing in the standard. 

ISO 15614-1 states that as long as both high and low heat inputs are 

tested with impact testing and hardness, respectively, all intermediate 

heat inputs are also qualified, including 25% extension in each end. 

Based on this it is reasonable to require full mechanical testing of both 

the low heat input and the high heat input test piece. 

The requirement related to additional testing was first introduced in 

NORSOK M-101, version 4 (2004), Section 5.3.1 a), where the text inside 

the parentheses said; ”(with all specified mechanical testing)”. This can 

be interpreted that only the testing specified in EN 288-3 (the basis 

document for ISO 15614-1) should be applied. This text was revised in 

M-101, version 5 (2011), to; “(All mechanical testing to be performed for 

both high and low heat input)”. Based on documentation from the revision 

group it is interpreted that this requirement meant that full testing (impact, 

hardness, transvers tensile and bend testing) shall be performed for both 

positions. 

Conclusion: 

Based on the discussion above, it is concluded that NORSOK M-101 ver. 

5 (2011) requires full mechanical testing of both the low and the high 

heat input test pieces if the heat input range is set to all intermediate heat 

inputs, including 25% extension in each end. 

Further, it is concluded that welding procedures qualified in accordance 

with earlier versions of NORSOK M-101, version 5, are still valid without 

any additional mechanical testing needed. 

             

Group B: Clarification and comment list  

 

Number 

M-101 

section Question/Topic Comment and/or clarification 

2016-01 5.3.1 a)  Case:  

Qualification of WPQ for plates or tubulars 

acc. to ISO 15614-1 with additional 

requirements as per NORSOK M-101 Rev. 

5. 

How shall the below text be interpreted? 

 NORSOK M1-10 clause 5.3.1 a)  

“control of heat input according to ISO 

15614-1,  8.4.8, shall apply. If an approval 

testing have been performed at both a high 

and a low heat input level (all specified 

mechanical testing to be performed for both 

high and low heat input), then all 

intermediate heat inputs are also qualified” 

Question: Shall all specified testing be 

carried out for every weld position as long 

as it concerns high- and low level heat 

input? 

Considerations:  

ISO 15614-1, 8.4.2 Welding positions 

“When impact and/or hardness requirements are specified impact tests 

shall be taken from the weld in the highest heat input position and 

hardness tests shall be taken from the weld in the lowest heat input  

position in order to qualify for all position” 

 

ISO 15614-1, 8.4.8 Heat Input 

“When impact requirements apply, the upper limit of heat input qualified 

is 25% greater than that used in welding the test piece. 

When hardness requirements apply, the lower limit of heat input qualified 

is 25% lower than that used in welding the test piece.  

Heat input is calculated in accordance with EN 1011-1 

If welding procedure tests have been performed at both a high and a low 

heat input, then all intermediate heat inputs are also qualified” 

 

Discussions: 

 

ISO 15614-1 does not specify the extent of testing related to the 

qualification of low and high heat input, except for hardness and impact 

testing. 

 

    ? har SveiseAktuelt mottatt en del kommentarer. Vi velger 
     utgaven som en kommentar.
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GENIE®

 For et bedre arbeidsmiljø.
 

           

    
 

           



A5 MIG RAIL
SYSTEM 2500

A5 MIG ORBITAL 
SYSTEM 1500

A5 TIG ORBITAL 
SYSTEM 150

And you know.

Utviklet for din lønnsomhet
MEKANISERT SVEISING

Alt du trenger for lønnsom mekanisert sveising fra én pålitelig leverandør:
Førsteklasses utstyr, banebrytende programvare og anerkjent verdensomspennende

salg, støtte og service nettverk.

Finn ut mer på kemppi.com.

      


