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Videobasert NDT-
opplæring 

Gjennom de to første kursdagene kan deltakeren ta 
teoridelen hjemmefra, på arbeidsplassen eller i utlandet, 
alt ettersom hva som passer best. Dette foregår over
video, noe som er både effektivt og kostnadsbesparende 
for kursdeltaker og bedrift.  

IKM Inspection på 
videokurs i Magnetpulvertesting (MT) . 
Nivå 3-ansvarlig og inspeksjonsleder for IKM, Tor 
Christoffersen, mener kombinasjonen mellom 
videoopplæring og klasseromsundervisning fungerte 
veldig bra. 

- De var godt forberedt hos Kiwa og det fungerte like bra 
som i et klasserom. Det beste med videokursene er at 
man fremdeles har toveiskommunikasjon, slik at man
enkelt kan diskutere med læreren foran seg og ikke sitte
monotont og høre på noen fortelle, sier Christoffersen.

Dette fungerte like bra som 
klasseromskurs. Det beste er at man 

har en toveiskommunikasjon, noe som 
er Alfa og Omega når man skal holde 

så avanserte kurs. 

- Tor Christoffersen

Kostnadsbesparende

Effektiv tidsbruk 

Kurset kan gjennomføres hvor som helst, så 
lenge man har en PC med mikrofon og kamera 

Økonomisk gunstig for bedriften 
En annen fordel IKM så ved å ta deler av kurset over 
videoundervisning var kostnadsbesparelsene. 

- I stedet for å sende personell med de utgifter som
hotell, reiser og dietter medfører, bestemte vi oss for å
prøve dette. Som leder ser jeg helt klart en økonomisk
gevinst for oss, sier Christoffersen.

På spørsmål om hvilken kursform de ville valgt ved en 
senere anledning, svarer han at de ville valgt 
kombinasjonen mellom video og klasserom. 

- Jeg tror videoundervisning er fremtiden. Når jeg tenker
på de som skal på kurs, tror jeg de setter pris på å få
noen ekstra kvelder hjemme , sier
Christoffersen og legger til:
- Med det systemet Kiwa tilbyr anbefaler jeg å kjøre
videokurs på den teoretiske delen. Videoundervisning
har vist seg å være helt genialt.

De største fordelene med videokurs: 

-Videoundervisning har vist seg å være helt genialt

For mer informasjon/påmelding: 
kurs@kiwa.com | Tlf: +47 22 86 50 00 | kiwa.no



Eller må vi forberede oss på byger
som fortsetter å komme frem-
over? Vi føler oss litt fanget med
tanke på gjennomføring av akti-
viteter. Konferanser og temakvel-
der er tross alt en av de viktigste
pilarene vi har for å utøve vårt for-
mål i NSF. Det er krevende å se
fremover i glasskulen for hvordan
dette bør håndteres på best mulig
måte. Om restriksjonene for fy-
siske samlinger opphører, vil det
fortsatt være begrensninger satt
av bedriftene for deres ansatte?
Eller vil folk på det individuelle
planet være skeptisk til å delta på
aktiviteter og samlinger? Dette er
det kun tiden som kan fortelle oss
noe om.
Jeg hørte et uttrykk som jeg syn-
tes var godt beskrivende «Vi står
som veddeløpshester og sparker i
grinda for å komme ut å jobbe
igjen» Slik er det for meg og sik-
kert veldig mange andre, men
selv med denne holdningen har vi
et stort ansvar når grinden åpner,
dette har våre tanker i NSF brukt
mye tid på i det siste. Vi skal stille
opp når tiden er inne, men vi kan
ikke presse opp grinden. Da får vi
heller bruke tiden på forbedrin -
ger.
Skrev i forrige utgave om arbeids-
grupper, disse jobber vi fremover

med nå. Vi må være litt som bek-
ken, når vi kommer til en hindring
må vi finne litt nye veier. Gruppe 1
og 2. henholdsvis Govering board
og Redaksjonsrådet eksisterer fra
før. Gruppe 3. «Aktiviteter» og
gruppe 4. «Organisasjon» er to
nye arbeidsgrupper i NSF fami-
lien.  

Vi har gjennomført våre første
møter og våre første oppgaver er
satt i gang. 

Arbeidsgruppe 3. Aktiviteter. 
Jobber for tiden med temaer som,
fremtidig sentralkonferanse, små-
kurs ute hos bedrifter og skoler,
etablering av webinarer. Denne
arbeidsgruppen vil både foreslå
og prioritere slik at vi kan ha et ak-
tivt fokus på våre aktiviteter og
forbedringer av dette.

Arbeidsgruppe 4. Organisasjon.
Jobber for tiden med temaer som,
støtte sovende lokalavdelinger til
gjenoppstart, øke fordelene for
våre medlemmer og delta på rele-
vante høringer for fagutdanning
innen sveisefaget.

Det blir spennende å se hva vi kan
få ut av arbeidet og engasjemen-
tet i fremtiden. Om vi klarer å

sette målene våre litt i system,
kan vi klare å sakte, men sikkert
utvikle oss nærmere og nærmere
den beste utgaven av oss selv til
støtte for bransjen og faget. 

– NSF Samarbeide for sterke 
forbindelser –

Knut Arne Hundal 
Generalsekretær NSF

Er stormen snart 
over nå?

LEDER
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Våre lærlinger er en sammensveiset
gjeng. Men ingen overgår Weldar.
Etter to års øving, prøving og kontroll
har Weldar bestått svenneprøven. Nå
har han lykkes med å reparere en kor-
rosjonsskade på et anlegg i drift. Men
Weldar, som litt spøkefullt er oppkalt
etter konsernsjefen vår, er en lærling
med en forskjell. Han er en robot. 
Weldars skapere er metallurgen på
Rotvoll, robotprodusenten på Jylland
og Tjeldbergoddens eget team. Sam-
men står de bak et stykke industrihis-
torie!
For første gang er korrodert metall
på en rørledning reparert på stedet

ved bruk av sveising mens rørled-
ning er i bruk – en potensielt farlig,
såkalt ”varm” operasjon.

Kollegaer var skeptiske i starten
– Jeg slekter vel litt på Reodor Felgen.
Mekaniske utfordringer har alltid in -
teressert meg, sier maskiningeniøren
Geir Morten Vikan, og smiler i skjeg-
get.
Lukten av sveiserøyk og vinkelsliper
er noen av de tidligste minnene hans.
Verkstedet til bestefaren var ett av fa-
vorittstedene hans i oppveksten. Inter-
essen for mekanikk har vært sterk si-
den barndommen.

Maskiningeniøren har jobbet på meta-
nolfabrikken på Tjeldbergodden siden
den første gassen strømmet i land fra
Heidrun-feltet på 1990-tallet, først
som ansatt i Reinertsen og senere som
Equinor-ansatt. Mange ting som etter
hvert har løst problemer i anlegget, er

Våre lærlinger er en
sammensveiset gjeng. 
Men ingen overgår Weldar

’’
De ristet litt på hodet. Men det er
sånne ting som driver meg. 
Å lete etter nye løsninger, få til
ting som folk rister på hodet av

– Geir Morten Vikan, maskiningeniør i
Equinor og "Weldars" oppfinner

Foto: Ole Jørgen Bratland
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først pønsket ut og testet i hans eget
kjellerverksted hjemme på Dromnes i
Aure kommune. Derfor er han godt
kjent for sine problemløsende evner. 
Men da han først lanserte ideen om
Weldar, var kollegaene skeptiske.  

Fant roboten på Finn.no
Da Geir Morten først luftet ideen sin,
om å bruke en sveiserobot ute i anleg-
get – og til overmål gjøre reparasjons-
arbeid på anlegg i drift – var det
mange som mente han var i overkant
ambisiøs. 
– De ristet litt på hodet. Men det er
sånne ting som driver meg. Å lete et-
ter nye løsninger, få til ting som folk
rister på hodet av.
Det var i 2018, under arbeid med så-
kalt «additive manufacturing» –
gjerne kalt 3D-printing – at ideen ble
unnfanget. Hvordan kan vi skalere

opp denne teknologien til noe som
virkelig monner, hvor er de virkelig
store behovene og volumene i vårt an-
legg  – og i Equinor som helhet? 

Svaret var korrosjon
– Det er tonnevis med metall som kor-
roderer bort i industrielle anlegg, og
som kontinuerlig må overvåkes og ut-

bedres for å opprettholde sikker drift.
Hvis vi kunne ta en sveiserobot ut til
utstyret, i stedet for å bringe utstyret
til roboten, kunne vi oppnådd store
besparelser.
Etter å ha møtt en del skepsis, satte
han seg ned i sofaen med pc’en i
fanget, for å gjøre litt research på egen
hånd. Det er tusener av sveiseroboter
på markedet. Det må da være en type
som kan tilpasses min idé, mente han.
Og han fant det han lette etter på
Finn.no.
– Firmaet Migatronic hadde en sveise-
robot kalt CoWelder til salgs. Liten og
lett. Det var akkurat det jeg var på ut-
kikk etter. Jeg ringte med en gang, en
søndagskveld, og tilfeldigvis var sel-
geren tilgjengelig.

Banebrytende samarbeid med 
leverandøren
Få dager etter troppet firmaets repre-
sentant opp på Tjeldbergodden. Han

– Det var jo stas å bli forespurt av Equinor
den gangen.
Men vi ble overrasket da Geir Morten fortalte
hva han ville bruke roboten til. Vi har levert en
million sveiseroboter gjennom årene, men
aldri vært med på noe som dette. Utviklerne
våre var veldig skeptiske, men nå er de skik-
kelig entusiastiske. Jeg hadde aldri trodd at
vi skulle komme dit vi er kommet nå. Det har
vært en utrolig reise for alle parter.

Oddbjørn Grøseth. Migatronic

Geir Morten Vikan. Maskiningeniør i Equinor. Foto: Ole Jørgen Bratland.



NST er eksklusiv leverandør av NSWE (Nippon Steel Welding 
and Engineering) sømløse rørtråder produsert med ICF-prosess.

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

Kompetanse må også følge med leveranser av sveisetilsett. 
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 
Hokksund, samt lager i UK, Polen, Dubai og Singapore. Kontakt 
oss for en fagprat om sveising, økonomi og leveringstider.

www.nst.no

Norge  Norsk Sveiseteknikk AS, Hokksund, tlf: 99 27 80 00, e-post: nst@nst.no / Avd. Møre og Romsdal, Tresfjord, tlf: 71 18 44 00  UK  NST Welding UK Ltd, Glasgow, 
tlf: +44 141 433 9350, e-post: uksales@nst.no   Polen  NST Polska Sp. Zo.o, Gdynia, tlf: +48 586 690 553, e-post: jacek@nst.no Singapore  NST Welding Asia Pte Ltd, 
tlf: +32 476 57 12 05, e-post: alban@nst.no  USA og Canada  NST Welding America, Inc., tlf: +47 99 27 80 00, e-post: nst@nst.noEr
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NSWE 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

NSWE-ICF produksjonsprosess:

NSWE sømløse rørtråder gir 
dokumentert best kvalitet og 
sveiseøkonomi
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smilte skjevt, han også. Roboten var
laget for småskala produksjon. Geir
Morten ville demontere den, feste den
ute i anlegget og bruke den på mye
større volumer og over mye lengre tid
– gjerne 20 timer i strekk, uten stans.
Oddbjørn Grøseth, som representerer
Migatronic i Midt-Norge, bekrefter at
tvil etter hvert ble til veldig sterk tro.
– Det var jo stas å bli forespurt av
Equinor den gangen. Men vi ble over-
rasket da Geir Morten fortalte hva han
ville bruke roboten til. Vi har levert en
million sveiseroboter gjennom årene,
men aldri vært med på noe som dette.
Utviklerne våre var veldig skeptiske,
men nå er de skikkelig entusiastiske.
Jeg hadde aldri trodd at vi skulle
komme dit vi er kommet nå. Det har
vært en utrolig reise for alle parter,
sier han.
En annen skeptiker var Edgar Glom-
nes, ansvarlig for teknisk sikkerhet på
Tjeldbergodden.
– Sveising representerer en tennkilde,
så jeg ristet på hodet. Men en anten-
nelse krever tennkilde, brennbart me-
dium og oksygen. En sveiserobot
trenger ikke oksygen. Så et sveiseha-
bitat der oksygen er erstattet med ni-
trogen kan åpne nye muligheter, sier
han.
– De måtte overbevises. Jeg tok kon-
takt med en av de dyktige sveiserne vi
har her, Håvard Gjelen, og så dro vi
på misjonsferd til hovedkontoret deres
i Fjerritslev. Vi fikk etter hvert om-
vendt dem. Equinor fikk låne sveisro-
boten vederlagsfritt, og Migatronic
har støttet opp med programmering og
støtte gjennom hele prosessen.

Skepsis snudd til entusiasme
Noen av de som var mest skeptiske er
blitt noen av de ivrigste støttespil-
lerne. 

Tre-fire ganger raskere sveising
En sveiserobot sveiser tre til fire
ganger raskere og med høyere presi-
sjon og forutsigbarhet. Roboten kan
komme til på steder som er utilgjenge-
lige for mennesker, den kan jobbe
uten pause og kan styres av sveisere
på trygg avstand. Sertifiserte sveisere
vil de fortatt være behov for, men de
kan få et bedre og tryggere arbeids-
miljø.
Det er mange sifre i de kostnadsbes-
parelsene som kan oppnås ved å repa-
rere utstyr uten å måtte stenge ned

produksjonen. Reparasjoner som må
utføres ved nedstengning er ca tre
ganger så dyre som de som kan gjøres
i normal drift. Og når produksjonen er
stengt kommer det ingen inntekter.
To år er gått siden Geir Morten Vikan
fant det han lette etter på Finn.no. To
år med prøving og feiling, testing av
sveisetråd, 3D scanning, programme-
ring og atter programmering. I tett
samarbeid med metallurgisk eksper-
tise på Rotvoll, Sintef og fagstigen i
Equinor, er tekniske og sikkerhets-

messige utfordringer drøftet og løst. 
Weldar har bestått svenneprøven. Nå
skal metoden kvalitetssikres, doku-
menteres og sertifiseres etter strenge
krav. Drifts- og vedlikeholdsmiljøet i
selskapet, på land og offshore, følger
spent med. 
Metoden kan gi enorme økonomiske
besparelser og samtidig bedre sikker-
heten og arbeidsmiljøet for sveiserne. 
Weldar er oppkalt etter konsernsjefen.
Men Weldar skal ikke pensjoneres.
Han er helt i starten av karrieren… �

EQUINOR TJELDBERGODDEN:
• Industrianlegget Tjeldbergodden på Nordmøre består av tre fabrikker; metanol-
fabrikk, gassmottaksanlegg og luftgassfabrikk. Anlegget ble offisielt åpnet 5.
juni 1997.

• Metanolfabrikken er den største i Europa. 
• Metanolfabrikkens produksjonskapasitet er på omlag 900.000 tonn metanol 
årlig, og får tilførsel av gass fra Heidrun-feltet på Haltenbanken via den 25 mil
lange 16" rørledningen, Haltenpipe.

• Metanol har et bredt bruksområde, og inngår som tilsetningsstoff i alt fra driv-
stoff til lim, maling og plastkomponenter i biler. 

• Volumet fra Tjeldbergodden utgjør om lag 25 prosent av den samlede europeiske
metanolproduksjonen og om lag 10 prosent av forbruket. 

• Equinors eierandel i metanolfabrikken er 82,01 %, mens ConocoPhillips Skandi-
navia eier 17,99 %.  

• Gassmottaket er en del av Haltenpipe og eies av Petoro 57,8 %, Equinor 19,1 %,
ConocoPhillips Skandinavia 18,1 % og Vår Energi 5 %  

• Luftgassfabrikken eies av Equinor 50,9 %, Linde Gas 37,8 %  og ConocoPhillips
Skandinavia 11,3 %

Kilde: Equinor

FA
KTA

Eva Skogly. Foto: Ole Jørgen Bratland.
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Mento Service er et mekanisk løs-
nings selskap som ble etablert på
Ågotnes i 1997 med personell fra
Mento As. Med forretningskonsept
«utleie, vedlikehold og resertifisering
av offshore utstyr». I løpet av årene
har de utviklet og spesialisert seg
innen fabrikasjon, maskinering, me-
kanisk arbeid, utleie og service.

Mento Service As investerer
Kemppi X8 sveisemaskiner og
Weldeye for økt produktivitet!
I 2011 ble StrømmeGroup As en del

av Mento Service og selskapet utvidet
både innen verksted, personell og pro-
duktsortiment. Ingeniør og produktut-
vikling ble et nytt forretningsområde.
De har gått fra å være et utleie og ser-
vice selskap, til å også være spesialis-
ter innen mekaniske løsninger, mani-
folder, rør spoler, trykkbeholdere, fil-
ter og siler, rammer og konstruksjoner
og undervannsutstyr. Det har alltid
vært hensikten å tjene olje og gassin-
dustrien samt oppdrettsnæringen.
For en tid tilbake var Raymond Kal-
stad fra Rodin Fossdal As og Ernst

Berge fra Kemppi Norge As på kun-
debesøk og der fikk de oppdrag fra
produksjonssjef Håvard Skjoldal å
komme opp med en løsning der
Mento Service As ville bli mer pro-
duktive på sveising av AISI 4130 ma-
terial/rør.
Det var tydelig at potensialet for pro-
duktivitets økning var stort ved å
skifte metode fra MMA til Mig /Mag.
Valget falt på X8 med Wiseroot+ for
bunnstreng og pulssveising med Wi-
sefusion for oppfylling, demo med
praktisk sveising viste at dette lot seg

3 stk. X8 klare til å bli brukt.

Mento Service As ”knekker Aisi 
koden” med Kemppi X8
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gjøre og Mento Service investerte i en
maskin til testing/trening og kvalifise-
ring av nye WPQ. Frode Losnegård
stod for kvalifiseringen av den nye
WPQR som nå er tatt i bruk i produk-
sjon. Rett før påske investerte Mento

Service i enda to nye X8 maskiner og
er nå klare for nye krevende sveise-
oppdrag.
Mento Service AS har også begynt å
kvalifisere seg på 316 og Duplex. Og
har også investert i Weldeye for å

håndtere og effektivisere WPS, svei-
sesertifikat og lage sluttdokumenta-
sjon til kunde. Weldeye fra Weldin-
dustry AS er et totalstyringssystem for
sveisedokumentasjon. �

I full gang med å sveise.

     4130
   



Making our world more productive

Beskytt sveiseren!
Ikke la ozon skade helsen 

www.linde-gas.no/mison

Bare MISON® beskyttelsesgasser fra Linde (tidligere AGA) er utviklet for å beskytte sveiseren. 
MISON minimerer dannelsen av skadelig ozon slik at sveiseren beskyttes mot ubehagelige og 
skadelige symptomer. MISON beskyttelsesgasser leveres i mange forskjellige blandinger og  
renheter slik at alle dine behov kan dekkes.  

Linde feirer 40 år med MISON beskyttelsesgasser – fortsatt de eneste gassene på markedet utviklet 
for å beskytte sveiseren mot skadelig ozon. 

Ta kontakt med Jan Sandvold, technical specialist WELDONOVA® process support,                            
e-post: jan.sandvold@linde.com for mer informasjon.



SVEISEAKTUELT 02-2021  � www.sveis.no 13

Hva var Idegrunnlaget bak opp-
starten av bedriften?
Egentlig var det ingen idè – jeg var
bare lei av gamle jobben og sa opp
uten å vite hva jeg skulle gjøre og
tenkte at ting ordnet seg sikkert på en
eller annen måte.
I bilen på vei hjem begynte jeg å filo-
sofere på hva som skjedde nå? og hva
gjør jeg? Kjøpte en farse i to brød og
tenkte hva skal jeg nå finne på? Etter
mye om og men, så ble North Sea So-
lutions AS dannet. North Sea Soluti-
ons så dagens lys hjemme I garasjen
hos Christopher Vold, Juni 2015, med
et formål om å drive med mekanisk
arbeid å levere tjenester innenfor olje-
og gass, on-shore, fiske- og flyindus-
trien. 
Pr. i dag så er vi 15 ansatte NSS og
har bygget 1000m² produksjonsloka-
ler, samt en yard på 3200m² stasjonert
i Stokkelandsmarka Industriområde
på Vigrestad.

Hva gjør North Sea Solutions
Unik?
Det som gjør NSS unik - er at vi har
en stab med bred erfaring innen me-
tallkonstruksjoner og mekanisk ar-
beid. Vår kompetanse og evne til å se
det store bildet i et prosjekt-
Når det kommer til bruksområder, op-
timalisering og gjennomføring – har
vi fått tilbakemeldinger fra kunder at
er svært positivt. Det skal være enkelt
å bruke oss, og vi gjør alltid det lille
ekstra for at våre kunder skal være
ivaretatt og få produktet slik som for-
ventet. 

Vi blir ofte foretrukket når det kom-
mer til prototype/produktutvikling
med kunder som har en idé/produkt
som ønsker å realisere dette på grunn
av vår kompetanse og erfaring innen-
for flere disipliner. Vi utvikler også
våre egne produkter.

Hva produserer Dere? 
- Tanker (trykk- og atmosfærisk)
- Kabinett
- Strukturer og løfteutstyr
- Gangbroer / rekkverk / trapper / lei-

dere
- Spesialutstyr 
- Prototyper
- Platearbeid (braketter etc.)
- Service/vedlikehold/ombygging av

større offshore uniter
- Montasje
- Sertifisert innen Karbonstål, Alu-

minium- og rustfritt/syrefast Mate-
riale.

Det meste av arbeidet vi gjør er serti-
fisert arbeid og skal godkjennes av
3rd part.

Litt om det det tekniske og utsty-
ret bedriften besitter. 
- Autodeks inventor for 3D modelle-

ring/engineering
- Skjærebord  
- Kantpresse 
- Rørbøye- og valseutstyr
- Bredt utvalg av Migatronic sveise-

apparat

Fremtiden?
- Ta vare på ansatte, Fokus på kun-

den, vokse passelig, fortsette å le-
vere topp kvalitet!

North Sea Solutions AS
”Christopher Vold – fra garasjen til
en sertifisert bedrift”

AV LIVAR SKJØRESTAD

Christopher Vold.



14 www.sveis.no � SVEISEAKTUELT 02-2021

Den nye sveisemaskinserien, Sigma
One, er en måte for Migatronic å møte
en spesifikk etterspørsel i markedet
på. Et ønske om en høykvalitets svei-
semaskin med puls for kontinuerlig
sveising i den tunge industrien, for
prefabrikasjon og sveising av tykke
plater.
– Vi ser en økende etterspørsel etter
en høykvalitets, kraftig sveisemaskin.
Det fremste kravet i profesjonell svei-
seproduksjon er å produsere mye, for
eksempel når man sveiser tykke pla-
ter. De sveiser mange meter hver dag,
og trenger bare noen få spesielle funk-
sjoner for finjustering av lysbuen.
Med Sigma One møter vi dette kravet,
sier Mads Jensen, teknisk sjef og pro-
duktsjef hos Migatronic.
Sigma One er utviklet for profesjonell
sveiseproduksjon som krever høyt
produktivitetsnivå og hvor en skjøt
består av mange lag.

One får rett og slett jobben gjort
Migatronic oppfordrer sveisere til å ta
en Sigma One og la seg oppsluke av
arbeidet.
– Vi ser på hver sveis som en presta-
sjon, og det er viktig at sveisere har
riktig utstyr for å få jobben riktig
gjort, effektivt og med høy kvalitet.
Sigma One lar ganske enkelt sveise-
ren konsentrere seg om å få jobben
gjort uten forstyrrelser, sier Mads Jen-
sen.
Med en Sigma One med separat mate-
skap og lange sveiseslanger, kan svei-
seren oppholde seg i en arbeidssone i
lang tid. Maskinen takler kontinuerlig
sveising, noe som er et daglig scena-
rio i den tunge industrien.
Sigma-navnet stammer fra den popu-
lære Sigma Select, en fleksibel sveise-
maskinserie som kan konfigureres et-
ter behov og oppgraderes hvis beho-
vet endres. Ytelsen til Sigma One er

på samme høye nivå som Sigma Se-
lect, men den har en enklere bruker-
flate slik at sveiseren kan bruke all sin
tid på sitt eneste formål: sveising.
– Sigma One har ett eneste formål, å
sveise. Du kan si at det er formålet
med alle sveisemaskiner, men det
gjelder spesielt denne. Det betyr at
denne konfigurasjonen er designet for
en produksjon med et stort team av
sveisere som sveiser mye – og ingen-
ting annet”, forklarer Mads Jensen.
Det kan også monteres en regulerings-
modul på sveisepistolen, slik at svei-
seren kan endre sveiseparametrene
uten å være rett ved siden av maski-
nen. Dette øker effektiviteten og for-

Produktlansering:

Nye sveisemaskiner fra
Migatronic har ett formål: 
å sveise
Den danske sveisemaskinprodusenten Migatronic lanserer en ny høyytelses sveisemaskin med puls for profe-
sjonell industri. Navnet på dette nye produktet er Sigma One, som refererer til det eneste, viktige formålet: å
sveise - mye.

Sigma One er en ny høyytelses sveise-
maskin med puls for tung industri. Den
nye maskinserien fra Migatronic lanse-
res til våren.

Sigma One kan konfigureres for 300, 400 eller 550 ampere, vann- eller luftkjølt,
kompakt eller med separat mateskap og med synergisk DC eller synergisk DC og
puls.
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Experience the value and performance og Savage A40 Air

WITH RADICAL DESIGN CUES INSPIRED BY OUR BEST SELLING
SENTINEL A50 HELMET, A BRIGHTER VIEW, ENHANCES COLOUR
DEFINITION AND FRESH AIR CAPABILITY, THE SAVAGE A40 AIR
AUTOMATIC WELDING HELMET LETS OCCASIONAL AND PROFESSIONAL
FABRICATORS UNLEASH A NEW WORLD OF WELDING AND CUTTING
PERFORMANCE

enkler arbeidsprosedyrene i en travel
sveiseproduksjon.

Puls forbedrer produktiviteten
De fleste profesjonelle produksjons-
bedrifter ser etter nye måter å forbedre
produktiviteten. I mange tilfeller er
Sigma One med puls enkel å imple-
mentere i de daglige arbeidsprosedy-
rene, og det øker sveisehastigheten
betydelig sammenlignet med vanlig
DC-sveising. Det lave heat inputet og
sprutfri sveising gjør den ideell for
rustfritt stål og aluminium.
Kunder kan konfigurere en rekke for-
skjellige Sigma One. 300A, 400A el-
ler 550 A, kompakt eller en med sepa-
rat mateskap, med synergisk DC eller
synergisk DC og puls og med luft-

kjølte eller vannkjølte sveisepistoler.
Det grafiske kontrollpanelet er intui-
tivt å navigere i og lett å bruke for
både sveiser og veileder. Sveiseek-
spert og IWS hos Migatronic, Michael
Andersen, forklarer:
– Grensesnittet er brukervennlig for
både erfarne og mindre erfarne svei-
sere. De mange kjente symbolene og
visuelle presentasjonene av innstil-
lingene viser hvordan justeringene
dine vil påvirke sveisen du skal legge.
Viktig informasjon som materiale,
gass og platetykkelse presenteres slik
at den alltid er lett å finne. Dette gjør
det enkelt å bruke betjeningspanelet
for alle sveisere, men også for andre
brukere, som for eksempel formenn
eller veiledere.

Introduseres denne våren
Sigma One vil bli lansert på mer enn
tolv markeder over hele Europa denne
våren, inkludert Norge, så det vil snart
være mulig å se, ta på og prøve den
hos en av Migatronic’s forhandlerne.
– Vi ser frem til å introdusere denne
høykvalitets sveisemaskinen til det
norske markedet for profesjonelt svei-
seutstyrt. Jeg tror våre dyktige for-
handlere vil være stolte av å kunne in-
kludere Sigma One i sin butikk, og at
det kan styrke produktspekteret deres,
sier Peter Nyström, Nasjonal salgssjef
i Migatronic i Norge.
For informasjon, kontakt:
Navn: Livar Skjørestad
E-post: lsk@migatronic.no
Telefon: +47 414 39 805 �
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Påleggssveising, også kjent som clad-
ding, er en prosess som brukes til å re-
parere eller beskytte metallkompo-
nenter mot slitasje og korrosjon gjen -
nom påføringav tilsatsmateriale.Kom -
ponenter som er laget av billige stålty-
per, påføres spesielle legeringer som
Alloy 50, CrMo 910 eller Inconel 625.
Kombinasjonen av et rimelig grunn-
materiale og et beskyttende lag av høy
kvalitet skaper betydelige kostnads-

fordeler. Typiske bruksområder er pe-
trokjemi, luftfart og kraftverksindus-
trien.

En kompakt plattform for ulike
komponentgeometrier
Fronius har videreutviklet en kompakt
og enkel løsning for påleggssveising
på mindre komponenter: andre gene-
rasjon av Compact Cladding Cell byr
på plass til komponenter med en dia-

meter på opptil én meter og en maksi-
mal vekt på 2500 kg. Den maksimale
komponenthøyden på 1,4 meter kan
økes til 1,9 meter. I tillegg gjør syste-
met det mulig å påføre belegg på et
bredt spekter av borgeometrier (sylin-
driske, koniske, multidiameter osv.)
fra en bordiameter på 25 millimeter.
De mulige bruksområdene er svært
allsidige: stigerør og ventiler for
undervannskomponenter i olje- og

Påleggssveising, helt enkelt: 

Fronius Compact Cladding Cell
Kjemisk belastning, slitasje og korrosjon – alt dette kan by på problemer for metallkomponenter. Men med
påleggssveising av ekstra spesiallegeringer kan komponenter beskyttes og dermed oppnå lengre levetid. Dette
er imidlertid en teknisk komplisert prosess. Moderne systemer som Fronius Compact Cladding Cell hjelper bru-
kerne med å sikre den høye kvaliteten som kreves. 

Compact Cladding Cell
tilbyr plass til kompo-

nenter med en diameter
på opptil 1 m, en høyde
på 1,4 m (kan utvides til
1,9 m) og en maksimal

vekt på 2500 kg.
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gassindustrien (f.eks. såkalte "jule-
trær"), pumpedeler, valser, støpefor-
mer og andre høyt belastede kompo-
nenter.
Cladding Cell er kompakt, kostnads-
effektiv og plassbesparende: Plattfor-
men er mindre enn 6 kvadratmeter
(ca. 10 m² med hus). Alle komponen-
tene er forhåndsinstallert og kan der-
for raskt settes opp og tas i bruk. I til-
legg bruker hele systemet én strøm-
forsyning, noe som gjør installasjonen
mye enklere. Under designprosessen
har Fronius også sørget for at bru-
kerne kan jobbe så komfortabelt og
ergonomisk som mulig – for eksempel
når de skal skifte trådspoler.

Sveiseteknikk på høyeste nivå
Den svært avanserte sveiseteknolo-
gien fra Fronius og den smidige digi-
tale kommunikasjonen mellom sys-
temstyringen og strømkilden garante-
rer høy prosessikkerhet. Kunder kan
velge mellom prosessene TIG-varm-
tråd og SpeedClad Twin. SpeedClad
Twin er dessuten også basert på TIG-
varmtrådsprosessen, men med to wol-
framelektroder og to sveisetråder opp-
når den sveisehastigheter opptil tre
ganger så høye, sammenlignet med
den konvensjonelle TIG-varmtråds-
prosessen fra Fronius.
Når alle systemkomponenter er per-
fekt tilpasset hverandre, vil også kva-

liteten på sveiseresultatene bli tilsva-
rende. Det horisontale dreiebordet sør -
ger for presis posisjonering av kom-
ponentene. Utliggeren til stativarmen
muliggjør dessuten horisontale pen-
delbevegelser og montering av for-
skjellige sveisepistoler: fra ulike svei-
sepistoler for innvendig påleggs -
sveising til Ring-Groove- og Speed-
Clad TWIN-sveisepistoler. Trådmate-
ren med dobbelttrådalternativ og 4-
rullers drift fungerer absolutt pålitelig
og synkront. I tillegg brukes også
begge Fronius-strømkildene TransTig
5000 og TransTig 2200 – sistnevnte er
ansvarlig for forvarming av sveisetrå-
den. For sveising med SpeedClad
Twin-prosessen kreves denne system-
duoen dobbelt.

Ny systemstyring med intuitiv 
betjening
Den nye systemstyringen HMI T21
øker komforten for brukeren: det mo-
bile betjeningspanelet med 21-tom-
mers berøringsskjerm byr på enkel og
oversiktlig håndtering. Programvaren
muliggjør intuitiv programmering og
kontroll av alle systemkomponenter,
og sveiseprogrammer kan enkelt opp-
rettes med grafisk støtte. 3D-visuali-
sering i sanntid og kontroll av faktiske
verdier forenkler nøyaktig overvåk-
ning av sveiseprosessen, inkludert alle
relevante sveiseparametere. Du kan
også opprette ulike brukere på sys-
temstyringen og tildele dem individu-
elle tillatelser. I tillegg gir HMI T21
også mulighet til å vedlikeholde syste-
met via ekstern tilgang. �

Med prosessene TIG-varmtråd
eller SpeedClad Twin påføres det
tilsatsmateriale på komponen-
tene, noe som gir dem et beskyt-
tende lag.

SpeedClad Twin med to elektro-
der og to sveisetråder oppnår tre
ganger så høye hastigheter som
prosessen TIG-varmtråd.
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I begynnelsen av 1980-tallet var aktiviteten i standardise-
ringsarbeidet stort i Norge. Det kom standarder for god-
kjenning av sveisere – NS 478:2080 for sveising av stål og
nikkellegeringer; NS 479: 1986 for sveising av aluminium.
I 1983 kom den første utgaven av NS-480 – Sveiseprosedy-
rer. Det ble da klart at det ville bli behov for sveisinspektø-
rer for inspeksjon av sveisetekniske aktiviteter. I samme 
periode ble også NORSOK-standardene utviklet og imple-
mentert. 

Det etterfølgende er en historisk oversikt over utviklingen
av NS 477 fra 1986 til 2020.

NS 477:1986 – 1. utgave oktober 1986. «Regler for 
godkjenning av sveiseinspektører»
Standarden hadde 2 nivåer:
- Assisterende sveiseinspektør.
- Sveiseinspektør.

Godkjenning som er basert på dokumentert grunnutdanning
(sveise- og fagteknisk) og fagteknisk praksis, ble styrt av et
Godkjenningsutvalg bestående av representanter fra offent-
lige myndigheter, anerkjente inspeksjonsorganer og verk-
stedindustrien.

Norsk Sveiseteknisk Forening var sekretariat for ordningen.

Etter endt godkjenning ble kandidatene godkjent som As-
sisterende sveiseinspektører. Etter ett års praksis i sveisein-
speksjon fikk kandidatene etter søknad Godkjenningsbevis
som Sveiseinspektør.

Gyldighet av Godkjenningsbeviset var 5 år. Etter dokumen-
tert søknad til utvalget kunne nye 5 år godkjennes.

I tidsrommet 1986 til 1997 ble det godkjent over 1500 svei-
seinspektører.

NS 477:1997 – 2. utgave september 1997. «Regler for
godkjenning av sveiseinspektører»
I 1994 begynte revisjonen av standarden som ble påvirket
av utvikling av standarder og retningslinjer på Europeisk
nivå:

- Den europeiske standardiseringsorganisasjonen (CEN)
utviklet etter hvert mange standarder også på det sveise-
tekniske området. Siden Norge er medlem av CEN orga-
nisasjonen, er Norge forpliktet til å trekke tilbake norske
standarder når en tilsvarende CEN standard blir publisert.

- European Welding Federation (EWF) utviklet retnings-
linjer for ulike fagområder – bl.a. sveiseinspeksjon.

- Flere europeiske land utviklet standarder for sveisein-
spektører– som forble nasjonale da CEN ikke lyktes med
å lage en europeisk standard.

Revisjonen av standarden som ble gjennomført i regi av
sveiseteknisk komité – K 67 – i Standard Norge, ble bygd
på 5 ulike faggrupper som i 1. utgave i tillegg til at tilleggs-
utdanning kunne tilbys for de som ikke hadde tilstrekkelig
grunnutdanning. Denne tilleggsutdanning var basert på
EWF´s grunnlag for utdanning av Europeisk sveiseinspek-
tør. Utdanningen var styrt av Norsk Sveiseteknisk Forening
som var EWF´s representant i Norge. 

Et diplom erstattet nå Godkjenningsbeviset. Dette ble sig-
nert av formannen i Godkjenningsrådet, som besto av 5 per-
soner fra sveiseteknisk industri. Diplomet er livsgyldig.

4 ulike organisasjoner søkte om å bli sekretariat for god-
kjenningsordningen – og Norsk Sveiseteknisk Forening ble
godkjent som sekretariat.

Standarden hadde en overgangsordning slik at de inspektø-
rer som ønsket det kunne får et livsgyldig diplom. Mange
benyttet seg av det, men som alltid – var det en del som
kom for sent.

I perioden 1997 til 2005 ble over 850 diplomer utstedt.

I samme periode hadde EWF presentert sitt inspektøropp-
legg på 3 nivåer. NS 477:1997 tilsvarte nivå 2 i EWF-syste-
met – EWI-S. Et opplegg med oppgradering til EWI-S – og
til høyeste nivå 3 – EWI-C ble organisert, og mange benyt-
tet seg av denne ordningen.

I denne perioden ble også styringsstandarder for sertifise-
ring av personer utarbeidet og tatt i bruk – noe som fikk
innvirkning på den neste utgaven av NS 477.

NS 477:2005 – 3.utgave mars 2005: «Regler for 
sertifisering av sveiseinspektører»
Revisjonen startet i 2003 - fortsatt i regi av SN/K067. En
viktig endring i forhold til de tidligere utgavene, var at det
nå skulle gjennomføres en sertifisering av sveiseinspektø-
rene i stedet for godkjenning. Man måtte da ta hensyn til de
krav som styringsstandarder for sertifisering stilte.

Etter at en kandidat var godkjent av sekretariatet (fortsatt

Norsk Sveiseinspektør
01.01.1986 – NS 477 – 31.12.2020

Tilbakeblikk og noen tanker om hva standarden har betydd for norsk industri
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Norsk Sveiseteknisk Forening) måtte kandidaten etter
gjennomført tilleggsutdanning gjennomføre og bestå en ek-
samen i regi av et sertifiseringsorgan før sertifikatet ble ut-
stedt.

Denne standarden stilte krav om gyldighet og fornyelse. Et-
ter første gangs sertifisering var sertifikatet gyldig i fem år.
Sveiseinspektøren måtte da søke om fornyelse på grunnlag
av de krav til praksis som standarden stilte. Etter fornyelse
var sertifikatet gyldig i 10 år – og deretter fornyelse for yt-
terligere 10 år.

Nytt i denne standarden var at en sertifisert sveiseinspektør
kunne gjen nomføre visuell inspeksjon av sveiste produkter.

Standarden hadde system for overgangsordning (tidsbe-
grenset) for de sveiseinspektører med Diplom fra 2. utgave
som ønsket et sertifikat. Dette ved at en oppdragsgiver, en
produsent, en kontrakt eller krav i en utførelsesstandard et-
ter hvert stilte krav om at sveiseinspektører skulle være ser-
tifisert. En god del sveiseinspektører benyttet denne mulig-
heten.

Grunnlaget for etterutdanning for de ulike faggrupper var
fortsatt basert på International Institute of Weldings (IIWs)
retningslinjer (overtatt fra EWF). Oppgradering til IIW-
nivå ville nå gi et livsvarig diplom som Internasjonal Svei-
seinspektør – IWI-S eller IWI-C.

NS 477:2012 – 4. utgave februar 2012: «Sveiseinspek-
tør – Oppgaver, utdanning og sertifisering»
Revisjon av utgave 3 startet i 2010 med hovedoppgave å til-
passe standarden til tiden. Standardens tittel ble endret for å
gjenspeile standardens innhold. Hovedstrukturen på stan-
darden var fortsatt den samme. Det samme gjelder tilknyt-
ningen til IIW-systemet.
På bakgrunn av CEN/ISO-samarbeidet ble normative refe-
ranser utvidet til i alt 37 standarder. Det ble lagt vekt på
sveisinspektørens ansvarsområder ved at kvalitetskravstan-
dard-serien NS-EN ISO 3834 var en normativ referanse.

Det ble foretatt justering av faggruppene. Gyldigheten og
fornyelse som i 2005-utgaven. Overgangsordning var fort-
satt et hovedpunkt i standarden, og det var fortsatt sertifise-
ringsorganene som var ansvarlig for eksaminering før serti-
fisering.

31.12.2020: NS 477:2012 trekkes tilbake og blir ikke er-
stattet av en ny utgave.

Siden første utgave kom ut i 1986 har flere tusen kandidater
gjennomført opplæring og godkjenning eller sertifisering
som NS 477 Sveiseinspektør. De som har diplom fra 1997-
utgaven har fortsatt en gyldig godkjenning. Det har også de
som har oppgradert seg til EWI- eller IWI-nivå.

Teoretisk har den første som ble sertifisert etter 2012-utga-
ven og fornyet i 2017, et gyldig sertifikat frem til 2027.

Den siste sveisinspektør som ble sertifisert i desember 2015
og har fornyet sertifikatet i desember 2020, har et gyldig
477-sertifikat til desember 2030. Sertifiseringer etter januar
2016 har kun gyldighet i 5 – fem – år etter sertifikatdato.
Norsk sveisteknisk industri har hatt – og fortsatt har, en stab
av dyktige, kompetente sveisinspektører som gjennom sitt
arbeide har bidratt til at sveisekvaliteten har blitt høynet og
at man kunne møte kravene om inspeksjon stillet i EN-stan-
darder som EN 729 – senere EN-ISO 3834-serien. En rekke
bedrifter benyttet dette utdanningsnivået for å heve kompe-
tansen for mange av sitt sveiseteknisk personell, selv om de
ikke arbeidet med inspeksjon. 

NS 477 ble referansestandard i aktuelle NORSOK-standar-
der

For fremtiden må man se til IIW-systemet for utdanning og
GODKJENNING av Internasjonale Sveiseinspektører 

AV SVERRE ERIKSEN
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Jon Arne Grønli og Tore Bekkevold
møter meg på hovedkontoret på Jevn-
aker. Etter en kort Corona-hilsen og
påkledning av verneutstyr, er vi på vei
inn i verkstedet. Aktiviteten på vann-
vei-avdelingen er bra om dagen. De
produserer nye luker og rehabiliterer
diverse komponenter fra forskjellige
kraftverk. Jon Arne og Tore viser frem

den lange planskiven som er plassert
inne på høyre side i verkstedhallen.
Tore forklarer hvor perfekt man kan
sveise ulike elementer på planskiven.
Selve planskiven har vært i bruk over
flere år, men den er nå forlenget til 24
meter.
Vi fortsetter gjennom verkstedhallen
når Jon Arne nevner følgende fordeler

ved å investere i utstyr og kompetanse
lokalt på Jevnaker; Andritz beholder
produksjonen av luker i Norge. Arbei-
det blir utført av fagfolk med lokal til-
knytning og høy kompetanse på sveis
og platearbeidet. 
– Vi har detaljkunnskap om vannveien
med erfarne konstruktører og pro-
sjektledere som har kompetanse på og

Andritz Hydro –Satser på van
ANDRITZ HYDRO AS er lokalisert på Bergermoen, Jevnaker. Gjennom samarbeid med de øvrige søsterselska-
pene, kan vi levere komplette løsninger til vannkraftanlegg i alle størrelser. Det gjelder både nye anlegg, opp-
graderinger, rehabilitering og service.
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utføre prosjekter etter 2D og 3D BIM.
Andritz har etter mange år opparbei-
det seg erfaring som gjør at vi er inno-
vative og finner kostnadseffektive løs-
ninger på oppgavene fra kraftselska-
pene.
Vi tilbyr vår solide bransje- og pro-
duktkunnskap slik at rett løsning kan
tas med i prosjektets helhetlige vurde-

ring og gjennomføring. Dette vil kom -
me til gode for våre kunder ved å
holde fremtidige vedlikeholdskostna-
der nede.
Andritz har for tiden mange oppdrag
og søker etter reisemontører med svei-
seerfaring, for produksjon og monta-

sje av luker, føringer, rør og konstruk-
sjoner. Andritz Hydro arbeider på an-
legg i hele Norge og ønsker dyktige
fagfolk, uavhengig av bosted sier Jon
Arne.
Siden høsten 2019 har vi jobbet med å
tilby Interntransport av montører, pro-

Jon Arne og Tore vil tilby kundene forprosjekter, slik at prosjekter kan gjennomføres
med kortest mulig utetid og sikker HMS gjennomføring. Rett valg av produkt, materi-
alvalg, transport, installasjon og gjennomføring er sentralt for suksessfulle prosjek-
ter.

  nnvei

Terje Sande er ansvarlig for planleg-
ging og gjennomføring av intern-
transporten. «Koronasituasjonen har
skapt noen operative utfordringer
som stengte flyplasser og begrenset
tilgang til luftrom. Selv med disse
begrensingene har vi gjennomført
98% av den planlagte transporten.
Det er også veldig hyggelig å se at
redusert reisetid kommer kundene
til gode. Besparelsen i reisetid gir
flere arbeidstimer til å utføre oppga-
ver i prosjektene.

’’
Vi skal helt enkelt være
alle kunders førstevalg
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sjektledere og nøkkelpersonell mel -
lom anlegg i Norge og Sverige. Vi
bruker forskjellige fly- og helikopter
avhengig av transportbehovet. De

fleste flyvningene starter ved Egge-
moen flyplass. Flyplassen ligger ved
siden av våre lokaler på Jevnaker. De
ansatte kan med dette tilbudet reise di-

rekte fra Jevnaker til kundens anlegg,
uten å bli utsatt for smitterisiko ved å
opphold seg i flyplassterminaler og
flybusser. �

Fra venstre: Jon Arne Grønli og Tore Bekkevold viser frem planskiven på 24 meter.
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Historien
Det hele startet med to brødre; An-
dreas og Per Berntsen. Den ene var lo-
kal E verks leder og den andre hadde
vært på inspirasjonreise i USA. Dette
dannet bakgrunnen for etableringen
av Brødrene Berntsen i 1916, der før-
ste lokaliseringen var et skur i en hage
i Sandvika. Etter to verdenskriger og
noe ustabilt marked fikk de etter hvert
opsjon på tomt utenfor Hønefoss sen-
trum i 1970. Der etablerte de en
underavdeling med produksjon, mens
administrasjonen fortsatt  ble liggende
i Asker. I 1990 samlet de alt under et

tak på Hensmoen ved Hønefoss. Brø-
drene Berntsen inngår i dag i Safe-
road® konsernet. Infrastrukturkonser-
net har 2.700 medarbeidere og egne
selskaper i 20 land.  Saferoad® er en
sterk aktør innenfor trafikksikrings-
produkter i Norden, Øst- og Sentral-
Europa.

Brødrene Berntsen er i dag en ledende
nordisk aktør innenfor leveranser av
materiell og master til 1-420kV luft-
linjenettet, skinnegående transport og
telekommunikasjon. For å beholde
denne posisjonen er det viktige fakto-

rer som må være på plass. Kvalitet,
pris og leveringsdyktighet er de av-
gjørende faktorene for å lykkes, for-
teller Ole Steinbakken. I et marked
med varierende leveringsgrad av stål
og ikke minst kravene fra oppdragsgi-
ver, med tanke på sporbarhet og kva-
litet, kan dette være en utfordring.
Kvalitetsansvarlig, Ole Steinbakken
forteller at det er stort fokus på EPD
(Environmental Product Declaration).
97-99% av stålet som de bestiller skal
i mange tilfeller være sporbart og
komme fra resirkulerte materialer.
Dette er en jobb som kan være kre-

Brødrene Berntsen –
Produkter og løsninger til Kraft -
nettet, Bane og Telekommunikasjon

Maskineringssenter som ivaretar kvaliteten og nøyaktigheten før sammenstilling.
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vende, da underleverandørene ikke
alltid er i stand til å legge ved doku-
mentasjon. Ett av kravene er at stålet
produseres med elektrolyse, i stedet
for kull.

Automatisering
Fra 1970 og frem til 2007 ble det
meste i produksjonen kappet, sveist

og bearbeidet manuelt. For å beholde
sin posisjon i markedet ble de nødt til
å tenke nytt. Prosjekt dagens bedrift
og morgendagens bedrift ble en av
parameterne for bedriften hvor vi ble
fulgt av Sintef  Manufacturing på
Raufoss Norway som varte ca. 3 år.
En av løsningene ble å gå over til del-
vis robotisert sveising av mastene.

Brødrene Berntsen investerte i to ro-
botceller fra Migatronic. En for mas-
tesveising og en for kryss stag for
mastene. Utfordringene med dette var
at produksjonen av delene som skulle
i mastene ikke var nøyaktige nok.
Dette førte til at de ble nødt til å opp-
gradere hele produksjonslinjen, slik at
alle delene ble nøyaktig de samme for

Robotcelle.Robotcelle for master.

Per Bengtsson overvåker sveisingen av
kryss stag.

Per Bengtsson fra Weldonova® og Halvor
Elgåen fra Brødrene Berntsen som ope-
rerer robotsveisingen.

�
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hver mast. Dette lyktes de bra med,
men i og med at alle mastene skal
varmforsinkes ble det en utfordring
med småfeil i deler av sveisen som
etterlot seg små sorte merker etter
varmforsinkingen. Dette ble en kost-
bar operasjon, da dette måtte gjøres
om manuelt. Frem til 2012 forgikk
varmforsinkingen i eget anlegg, men
dette er nå satt bort til Duozink i
Stokke. Brødrene Berntsen rådførte
seg med fagpersoner i sveisemiljøet
for å optimalisere robotene slik at de
kunne unngå etterarbeid. Dette viste
seg og ikke være lett, da det er mange
faktorer som spiller inn og mange
komplekse varianter av master. Noen
av utfordringene fant de løsninger på,
men ikke alle.

Optimalisering
Lindes Gas AS sin avdeling for pro-
sess support, WELDONOVA® inn-
gikk et samarbeid med Brødrene
Berntsen for å se på mulighetene for
justering av robotsveisingen, og sam-
tidig se på manuellsveiingen med
tanke på visuell inspeksjon og kva-
litet. Det ble fortatt et bytte av sveise-

tråd og beskyttelsesgass. 1,2mm so-
lidtråd og MISON®8 som gass. Kom-
binasjonen av solidtråd i robot, og
bruk av MISON®8 er en veldig bra
kombinasjon med tanke på hastighet

og minimering av sveisesprut. For
Brødrene Berntsen var det viktigst å
finne løsninger for sveisesprut og
strengutseende, da dette i de fleste til-
feller måtte bearbeides før varmfor-

Lysmaster klare for levering til Oslo Havnevesen.



SVEISEAKTUELT 02-2021  � www.sveis.no 27

sinkingen og dermed påvirket effekti-
viteten negativt. 
Resultatet av samarbeidet ga Brø-
drene Berntsen flere positive effekter.
Bedre flyt og strengutseende som er
en stor fordel med tanke på varmfor-
sinkingen. Det ble færre stopp i robot
på grunn av mindre oksydering i
smeltebadet, da man gikk fra metall-
pulverfylt tråd til solidtråd og lavere
andel CO2 i beskyttelsesgassen. CO2

innholdet bidrar i tillegg til mindre
sveiserøyk som sveiserne er utsatt for
på manuell sveising

Miljø
Brødrene Berntsen er opptatt av å
opprettholde et godt arbeidsmiljø for
alle 34 ansatte. De er akkreditert etter
ISO 14001 som demonstrerer bedrif-
tens miljøansvar. Oppvarming foregår
ved bruk av biobrensel og all belys-

ning i verkstedet er oppgradert slik at
de oppnår gode arbeidsforhold, for å
nevne noe. På grunn av lav turnover
og generell mangel på faglærte svei-
sere, har det i senere tid blitt vanskeli-
gere å få tak i nytt personell.  Brø-
drene Berntsen har derfor opparbeidet
et tett samarbeid med Teknologi og
produksjon på Hønefoss VGS. De
melder om rekordhøy søking til høs-
ten noe som er positivt for fremtidig
rekrutering for bedriften, spesielt in -
nenfor sveising.
Alle som jobber med sveising er utsatt
for skadelig røyk og partikler. Den
farligste gassen er ozon. Ozon utvik-
les for det meste i eller ved lysbuen.
Her har Brødrene Berntsen valgt å be-
nytte MISON® beskyttelsesgass fra
Linde. Denne gassen er tilsatt en nøy-
aktig mengde nitrogenmonoksid som
reagerer med ozonet og danner nitro-

gendioksid og oksygen i stedet. I til-
legg har alle arbeidsstasjoner punkt-
avsug og friskluftsmaske. Produk-
sjonsleder, Terje Lund, forteller også
at bedriften har et lavt sykefravær og
de ansatte er fornøyde. 
Ole Steinbakken kunne fortelle at de
har klart seg bra igjennom koronapan-
demien. Noen få tilfeller av venteka-
rantene for de ansatte, men ingen
smitte. Den største utfordringen har
vært leveringsdyktigheten hos under-
leverandørene. Brødrene Berntsen ser
positivt på fremtiden, og gleder seg til
normale tilstander.
Brødrene Berntsen har i tillegg til ISO
14001, sertifiseringer for ISO 9001 og
EN 1090-1 (EXC 3).
Brødrene Berntsen er en solid bedrift
med jevn vekst over flere år, og om-
satte for ca. 150 mill. i 2020. �

Sverre Ole Steinbakken. Kvalitetsansvarlig og teknisk innkjøp.
62 år med bakgrunn fra militæret. Befal og ingeniør utdannet.
Ansatt hos Brødrene Berntsen siden 1990.

Terje Lund, Produksjonsleder. 54 år med bakgrunn som
industrimekaniker og produksjonsleder hos HV Plast. Ansatt
hos Brødrene Berntsen siden 2019.

Jernbane og Sporvei, KL-Master og åk.





SVEISEAKTUELT 02-2021  � www.sveis.no 29

Duplex rustfritt stål presenterer en bifasisk mikrostruktur
som inneholder ferritt og austenitt i volumetriske fraksjoner
omtrent lik 50 prosent. På grunn av sin bifasiske mikro-
struktur gir disse stål en gunstig kombinasjon av egenska-
pene til ferritisk og austenittisk rustfritt stål. Generelt gir
ferritfasen (kroppssentrert kubisk gitter) høy mekanisk
styrke, god seighet og god korrosjonsbestandighet i for-
skjellige medier, mens den austenittiske fasen (ansiktssen-
trert kubisk gitter) gir god duktilitet.
Deres gunstige kombinasjon av egenskaper gjør denne
klassen av rustfritt stål mye brukt i petrokjemisk industri,
masse og papir, marine og kraftproduksjon. Sluttbrukere vil
bruke mer etsende medier, forlenge brukstiden og operere
under mer ekstreme miljøforhold (f.eks. Varmt klorert sjø-
vann og surt, kloridholdig medium). Ved å bruke materialer
med høyere styrke, ønsker de også å redusere deltykkelse
og vekt, samt tilhørende kostnader oppnådd ved sveising av
tynnere seksjoner. For eksempel, i forhold til et 316 rustfritt
stål, kan et super dupleks rustfritt stål gi tre til fire ganger
høyere flytegrense, mye høyere motstand mot gropkorro-
sjon - et fokus i denne artikkelen - og kan likevel koste min-
dre på grunn av det lavere nikkelinnholdet. 

Karakterer og PREN
Dupleks rustfritt stål er kategorisert i tre karakterer basert
på prosentandelen av innholdet av krom (Cr) etter vekt og
verdien for gropemotstandsekvivalent antall (PREN):
• Dupleks rustfritt stål (DSS) har minimum 22% Cr og et

PREN-område fra 28 til 38.
• Super dupleks rustfritt stål (SDSS) har minimum 25% Cr

og et PREN-område på 38 til 45.
• Hyper dupleks rustfritt stål (HDSS) har minimum 27%

Cr og et PR-område på opptil 49 og muligens større.
Pittingkorrosjon oppstår på metaller med oksydbelegg. Det
starter som små, lokaliserte angrep, men kan raskt spre seg
fra oksydbelegget til selve basismetallet. Gropkorrosjon
oppstår når det beskyttende, passive laget av kromoksid
(som dannes naturlig i luft på overflaten av komponenter
produsert av legeringer som inneholder mer enn 12%
krom,) blir skadet på grunn av for eksempel mekanisk slita-
sje. Fjerning av det passive laget vil, hvis det ikke får lov til
å reformere seg i luften, starte et lokalisert korrosjonsang-
rep på overflaten og skape et gropehull; mangel på oksygen
og tilstedeværelsen av etsende medium skaper en kjemisk
reaksjon i dette hullet som vil fortsette å vokse og korrodere
basismaterialet.
• Til sammenligning har 316 rustfritt stål et nominelt inn-

hold på 16% Cr og en PREN på 22,6 til 27,9.
Pittingkorrosjon oppstår på metaller med beskyttende fil-
mer. Det starter som små, lokaliserte angrep, men kan raskt
spre seg fra filmen til selve grunnmetallet. PREN-verdier er
en prediktiv måling av et rustfritt ståls motstand mot lokal
gropkorrosjon basert på dets kjemiske sammensetning.
PREN spesifiseres ofte når rustfritt stål vil bli utsatt for sjø-

vann eller andre løsninger med høy kloridkonsentrasjon. De
to mest aksepterte modelleringsformlene er:
• For materialer uten wolfram, PREN =% Cr + (3,3 x%

Mo) + (16 x% N)
• For materialer med wolfram, PREN = 1 ×% Cr + 3,3 (%

Mo + 0,5 ×% W) + 16 ×% N
Bransjestandarden for PREN-testing er ASTM G48 – 11
(2020), standard testmetoder for pitting og spaltekorro-
sjonsbestandighet av rustfritt stål og relaterte legeringer ved
bruk av jernkloridløsning. Under disse testene utsettes test-
prøven, avhengig av testmetoden, en spesifisert mengde
jernklorid av reagenskvalitet oppløst i reagensvann eller en
kombinasjon av jernklorid og hydrokloridsyre. Anbefalte
temperaturer for evaluering er 22 °C og 50 ° C (± 2 °C). 
Varigheten av testperioden kan være opptil 72 timer, med
variasjoner brukt etter etterforskerens skjønn, og materia-
lene begynner å bli evaluert. Etterforskeren vil undersøke
prøven under et mikroskop for bevis på pitting, samt veie
prøven for å bestemme vekttap.

Anbefalte Tilsatsmaterialer
Basert på forespørsler fra Saudi Aramco og andre ledende
petrokjemiske selskaper i Midtøsten, viste ESAB-ingeniø-
rer fra selskapets prosesssenter i Dubai, De forente arabiske
emirater at PREN-verdien av dupleks rustfrie stållegeringer
kan føre til en villedende spådom av gropkorrosjonsbestan-
dighet i det sveisede materialet. De viste at i tilfelle uba-
lanse mellom (delta) ferritt og austenittvolumfraksjon, kan
den kjemiske sammensetningen av fasene være veldig for-
skjellig fra legeringen.
ESAB presenterte brukere i petrokjemisk industri den vi-
tenskapen som er nødvendig for å forklare kritiske aspekter
ved sveising av DSS, HDSS, HDSS og spesiallegerte rust-
frie stålmaterialer. De ønsket at de skulle forstå viktigheten
av å kontrollere sveiseparametere og den potensielle inn-
virkningen på sveisede skjøtegenskaper hvis de ikke følger
anbefalte sveiseprosedyrer.
ESAB-forskere observerte at ferritfasen presenterer høyere
innhold av krom (Cr) og molybden (Mo) enn austenittfasen.
På den annen side presenterer austenitt nikkelinnhold (Ni)
som er høyere enn ferrit. Disse elementene, sammen med
nitrogen (N), styrer dannelsen av ferritt eller austenitt. For
alt dupleks rustfritt stål som ble undersøkt, var PREN for en
av fasene, ferrit eller austenitt, under PREN for legeringen.
Petrokjemisk industri sveiseprosedyre krav vil identifisere
minimum PREN-verdier for tilsatsmateriale, for eksempel
en PREN på 35 for DSS og en PREN på 40 SDSS. For å
hjelpe dem med å velge det riktige alternativet,
Forfattet av Peter Stones EXATON/ESAB Global, 
oversatt av Geir Jacobsen AS ESAB.
For å hjelpe dem med å velge det riktige alternativet, 
kontakt: Geir Jacobsen, Produkt ansvarlig 
tilsatsmaterialer Esab Norge.                                                                        
Mail: geir.jacobsen@esab.no. Tlf .: +47 993 01 666 �

Pitting korrosjonsmotstand og veiledning
for sveising av dupleks rustfritt stål
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Fordeler med sertifisering: 
Kvalitet, troverdighet og samsvar 
Daglig leder Truls Sandby sier at det
var viktig for dem å etterleve kravene
i NS-EN 1090-1, og at dem som me-
tallprodusent leverer varer og tjenes-
ter etter alle gjeldene krav. 
Han er godt fornøyd med at bedriften
har fått på plass et FPC-system som er
med å sikre kvalitet i produksjonen fra
forespørselsfasen frem til ferdig mon-
tert på byggeplass. 
I tillegg til at bedriften har få et vel-
fungerende FPC-system, har dem di-
gitalisert den administrative doku-
mentflyten ved bruk av IT-verktøyet
Weld IT, og anskaffelse av styrte ar-
beidsprosesser som blant annet plas-

maskjæring fra Eiva-Safex for å ef-
fektivisere produksjonen i verkstedet.

Hvordan bidrar Weld IT til å sikre
en best mulig kvalitetssikring 
Weld IT har hvert nøkkelen til økt
produktivitet for den administrative
delen, samt prosjektkontroll med min-
dre ressursbruk en vi hadde forventet.
Truls er sikker på av fremtidig vekst
vil komme fra nye verktøyer som vil
forenkle arbeidsoppgaver, slik at pris-
bildet og kvalitet blir stabilt, og gir da
mulighet for å bruke ressurser inn mot
"problemområder" i produksjonen. 
Både Truls og Arne er fornøyd med at
FPC-systemet er på plass, digitalise-
ring i samarbeid med Weld IT, styrte

Pro Con AS
CE-merking av stålkonstruksjoner
Pro Con er en betydelig aktør innen bygg og anlegg som tilbyr kunden tjenester i alle faser i et byggeprosjekt,
fra idéutvikling til ferdigstillelse. Etter nesten to år etter sertifisering for fabrikkproduksjonskontroll i samsvar
med EN 1090, har vi tatt turen for å høre hvordan sertifiseringen har påvirket bedriftens stålavdeling som ledes
av Arne Andreassen.
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arbeidsprosesser i verksted og fått re-
vidert og på plass sveiseprosedyrer
som dekker dagens produksjon, og
ikke minst fått på plass rammene
rundt sveising av armering.
Her har vi i sammen med Weld IT ut-
arbeidet rutiner, sveiseprosedyrer og
opplæringsplan for utdanning av svei-
sere slik at vi leverer iht. NS-EN ISO
17660-1.

AV KJELL INGE JØRGENSEN

nippongases.no    

Improving  
the future 
through 
gases

300
bar 

Se
cu

re
 2

,  
8 

og
 18

,  
 A

rg
on

 o
g 

 A
lu

m
ix

 

MIGMA® 300 bar
the futur

vingoImpr

 

  
 

 
 

 

 ving

 

  
 

 
 

 

 MIGMA

 

  
 

 
 

 

 bar300 MIGMA®

 

  
 

 
 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

gases
oughthr

the futur

 

  
 

 
 

 

 

ough
ethe futur

 

  
 

 
 

 

 

bar

- sikr

- le

- la
300

 

  
 

 
 

 

 

eer- sikr

eertt- le

eerv- la

 

  
 

 
 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

nippongases.no    

  
 

 
 

 

 



32 www.sveis.no � SVEISEAKTUELT 02-2021

Jernmetaller 
Metaller eller legeringer i denne grup-
pen er de som har jern (kjemisk tegn
Fe) som det viktigste legeringsele-
mentet. Andre elementer kan i større
eller mindre grad inngå i ulike jern-
metaller, men summen av dem over-
stiger vanligvis ikke 50 %. (Tettheten
for jernmetaller er tilnærmet 7,85
g/cm3 eller 7.85 kg/dm3.)
I denne gruppen av metaller deler vi
inn metallene i disse undergruppene:
Karbonstål (C-stål) 
Karbonmangan stål (C/Mn-stål)
Mikrolegerte stål 
Høyfaste stål 
Rustbestandige stål 
Varmebestandige stål 
Stål for lave temperaturer (kryogene
stål)

Karbonstål (C-stål) 
Dette stålet består vesentlig av bare
jern og karbon (kjemisk tegn C). 
Karbon legeres inn for å gi stålet
bedre styrke. For sveisbare konstruk-
sjonsstål er det vanligvis tillatt med et
karboninnhold på opptil 0,23 %. Der-
som karboninnholdet blir for høyt,
oppstår det lett problemer med sprekk-
dannelse ved sveising. 
Denne ståltypen brukes for eksempel i
skipskonstruksjoner og bygningskon-
struksjoner, og den har styrke i områ-
det fra ca. 340 MPa til 430 MPa. (Det
finnes ulegerte stål med enda lavere

styrke, men den ståltypen anvendes
sjelden som konstruksjonsmateriale.) 

Karbon-manganstål (C/Mn-stål) 
I tillegg til jern og karbon er stålet
også legert med noe mangan (kjemisk
tegn Mn). Innlegeringen av mangan
gjøres for å øke styrken ytterligere i
forhold til de rene C-stålene, uten å
øke karbonmengden i stålet.
Denne ståltypen brukes til samme ty-
per konstruksjoner som C-stål i tillegg
til en del oljeplattformer og kraner. 
Styrken på disse stålene kan komme
opp i 510-580 MPa. 

Mikrolegerte stål 
Stålet er tilsatt elementer som reduse-
rer kornstørrelsen i materialet (går
også under betegnelsen finkornstål).
Den kjemiske sammensetningen til
materialet er svært lik den kjemiske
sammensetningen til C/Mn-stålene.
Stålene er tilsatt små mengder av alu-
minium, niob, vanadium eller titan
som skal binde seg til nitrogen 
(innholdet av de såkalte mikrolege-
ringselementene skal være mindre enn 
0,1 %).
Styrken på denne ståltypen kan kom -
me opp i ca. 750 MPa. 

Høyfaste stål 
Dette er stål som har oppnådd stor
styrke gjennom avanserte varmebe-
handlinger. Styrken kan komme opp i

1000-1100 MPa. Det er gunstig å
bruke denne ståltypen i konstruksjo-
ner der det er ønskelig at selve kon-
struksjonen skal ha lav egenvekt. Ek-
sempler på typiske anvendelser er
transportable kraner, trykkbeholdere
og offshoreinstallasjoner. 

Rustbestandige stål 
Stålene er tilsatt legeringselementer
(hovedsakelig krom) som gjør dem
motstandsdyktig mot korrosjonsang-
rep (rustangrep) i ulike miljøer. 
Stålene skal være tilsatt mer enn 12 %
krom (kjemisk tegn Cr) for at de skal
kunne betegnes som rustbestandige
stål. 
Det finnes mange ulike typer av rust-
bestandige stål, fra de som ikke utset-
tes for rustangrep i ferskvann til de
som tåler sjøvann og sterke kjemika-
lier. 
Årsaken til at disse stålene blir rustbe-
standige er at metallets overflate pas-
siviseres fordi det dannes et tett, fast-
sittende kromoksid på metallets over-
flate. Det hindrer fuktighet fra å
trenge ned til metallet. (Vi kan sam -
menligne dette med det som blir gjort
for å hindre for eksempel bilkarosse-
rier fra å ruste. Overflaten blir lakkert
for å hindre at fuktighet kommer i
kontakt med metalloverflaten).
Rustbestandige stål blir delt i fire
undergrupper, avhengig av hvilken
mikrostruktur de har ved romtempera-
tur. Undergruppene er: 
a Austenittiske rustbestandige stål 
b Ferrittiske rustbestandige stål 
c Martensittiske rustbestandige stål 
d Austenittiske-Ferrittiske rustbe-

standige stål («duplex rustbestan-
dige stål»).

Typiske bruksområder for rustbestan-
dige stål er spisebestikk (a og b),
varmtvanns beholdere (b), kjøkken-
vasker (a), offshore (a og d), flyindus-
tri (a og c) osv. 

Metaller
For å få et overblikk over de mest brukte metallene i industrien er det hensiktsmessig med en kort introduk-
sjon og inndeling av de ulike metallene. 
Vi skiller vanligvis mellom jern og ikkejernmetaller. 
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SVEISEteknikk

Varmebestandige stål 
Stål som er spesielt utviklet for å tåle
høye temperaturer kalles varmebe-
standige stål. Det kan være stål som
har høy styrke ved høy temperatur
(«vanlig» stål mister styrken når 
temperaturen kommer opp mot 300-
400 °C) eller stål som ikke oksiderer.
Oksiderer betyr at stålets overflate re-
agerer med jern og danner oksidskall,
også kalt glødeskall. Glødeskallet
«faller av, og det resulterer i at det
dannes nytt glødeskall. Tverrsnittet på
konstruksjonen reduseres derfor grad-
vis, og det kan til slutt resultere i ha-
vari. 
Vanligvis så skiller man mellom lavle-
gerte og høylegerte varmebestandige
stål. De lavlegerte varmebestandige
stålene er vanligvis legert med 1 til 
9 % krom, 0.25 til 1 % vanadium
(CrV-stål) og i noen tilfeller også med
små mengder molybden (CrVMo-
stål). De høy legerte varmebestandige
stålene har ofte en kjemisk sammen-
setning som er svært lik de rustbestan-
dige stålene, og kan benyttes opp til
temperaturer omkring 1100 °C. 

Stål for lave temperaturer 
(kryogene stål) 
Dette er stål som er utviklet for å ha
gode egenskaper ved lave temperatu-
rer der «vanlig» konstruksjonsstål blir
sprøtt.
Stålene går også under betegnelsen
kryogene stål (kryogene temperaturer
= temperaturer under 0 °C) og brukes
for eksempel til transport og lagring
av flytende naturgasser. 
Det viktigste legeringselementet i de
fleste kryogene stål er nikkel, som
bedrer seigheten ved lave temperatu-

rer (noen av disse stålene går også
under betegnelsen nikkelstål). 
Disse stålene tilhører også de såkalte
lavlegerte stålene. 

Ikkejernmetaller 
Til denne gruppen av metaller hører
metaller som har andre elementer enn
jern som det viktigste legeringsele-
mentet. Eksempler på noen av de mest
benyttede ikkejernmetaller er:
Aluminium (Al) 
Magnesium (Mg) 
Kobber (Cu) 
Titan (Ti)

Aluminium 
Aluminium (kjemisk betegnelse Al)
er et relativt nytt materiale, selv om
det er det metallet som det finnes mest
av i den «tilgjengelige» delen av jord-
skorpen. 
Siden aluminium tilhører gruppen av
lettmetaller (tetthet 2,7 g/cm3), blir
aluminium og aluminiumslegeringer
derfor primært brukt på områder der
vi ønsker lav egenvekt på konstruk-
sjonen. 
Typiske bruksområder for aluminium
og aluminiumslegeringer er rorhus
(styrehus) på skip (båten blir da ikke
så tung over vannlinjen, og det betyr
at den blir mer stabil), helikopterdekk
på plattformer, kasseroller (alumi-
nium leder varme godt), elektriske ka-
bler (aluminium har god lednings-
evne) og lettbåter. 

Magnesium 
Magnesium (kjemisk betegnelse Mg)
er det letteste av lettmetallene (tetthet
1,74 g/cm3).
Metallet ble framstilt første gang i

1808, men det ble først industrielt til-
gjengelig rett før første verdenskrig,
da tyskerne begynte å bruke magne-
sium i våpen industrien. 
Rent magnesium brukes hovedsakelig
for katodisk beskyttelse av stålkon-
struksjoner (offeranode), og som des-
oksidasjonsmiddel ved framstilling av
enkelte andre metaller, vesentlig stål
(magnesium reagerer med oksygen i
smeltet metall). 
Den lave vekten gjør at magnesium
eller magnesiumlegeringer blir brukt i
bilindustrien (motorblokker, felger),
til deler i flymotorer, sykler o.a.

Titan 
Titan (kjemisk betegnelse Ti) tilhører
også gruppen av lettmetaller (tetthet
4,51 g/cm3), og det ble første gang
framstilt rundt 1950. Metallet har
svært god korrosjonsbestandighet og
brukes derfor i Norge (1993) hovedsa-
kelig til rørsystemer for sjøvann eller
sterke kjemikalier. I andre land benyt-
tes titanlegeringer innen romfarts- og
flyindustrien. 
Til ubåter for store havdyp brukes ofte
en titanlegering med styrke rundt
1100-1200 MPa. 

Kobber 
Kobber er et av de eldste bruksmetal-
lene vi kjenner til. Bruken av kobber
går så langt som 5000 år tilbake, og
metallet og dets legeringer har derfor
hatt stor kulturhistorisk betydning.
Kobberfargen er lys rødlig. Kobber
framstilles av kobbermalm, og tetthe-
ten er 8,96 g/cm3. Det meste av ver-
densproduksjonen benyttes til elek-
triske komponenter fordi kobber har
god elektrisk ledningsevne. Det er
bare gull og sølv som har bedre led-
ningsevne enn kobber. 
De viktigste og mest kjente kobberle-
geringene er messing (blanding av
kobber og sink) og bronse (blanding
av kobber og tinn).

Kilde: Jan-Are Gudbrandsen  
Sveiseteori
1993 Yrkesopplæring ans �
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Brenner for rekruttering og
yrkeskonkurranse
«Leif Ottar Heimro er leder for opplæringsavdelingen hos Aker Solutions
på Stord. Han er en ildsjel når det kommer til rekrutering, opplæring og
yrkeskonkurranser.

Det norske yrkeslandslaget 2019 på vei til Kazan, Russland.

Jeg heter Leif Ottar Heimro, er 47 år
og jobber hos Aker Solutions på Stord
som ansvarlig for opplæringsavde-
lingen. I min avdeling jobber vi med
alt som har med rekruttering av lær-
linger. Lager og holder flere kurs, ut-
fører sertifisering og site tester innleid
personell. 
I mer enn 12 år har jeg jobbet mye
med yrkeskonkurranser innen sveise-
faget. De første 2 årene nasjonalt som
dommer under NM og siden 2010
internasjonalt som landslagsdommer
for Norge. Vi har hatt med norske
kandidater som har deltatt på de ulike
arrangementene ved Worldskills og

Euroskills som har utpekt seg som
dyktige.
Min jobb både som dommer og ivrig
budskapsbringer for yrkeskonkurran-
ser i sveisefaget, gir det meg stor
glede når man ser at unge sveisere fra
Norge viser frem sine egenskaper med
talent og yrkesstolthet. Skulle gjerne
ønske en økt satsning på yrkeskonkur-
ranser i videregående skoler. Her kan
man ha mulighet for flere regionale
konkurranser før et skole-NM. Dette
vil være med på å få sveisefaget mer
populært og spennende.
Til sammenligning med mange andre
land, jobber vi med bittesmå budsjet- Leif Ottar Heimro.
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ter for å gjennomføre yrkeskonkurran-
ser, dette er tidvis vanskelig. Meste av
driften rundt sponses av bedriftene
hvor hver enkelt jobber. 
Sveisefaget er alltid blant de fagene
med flest deltakere i både Euroskills
og Worldskills. Sveisefaget står sterkt
over store deler av verden, og mange
nasjoner har store team rundt sin del-
taker, og millionbudsjett til å forbe-
rede sin deltaker.

Det er fantastisk inspirerende å delta
på yrkeskonkurransene, og se alle
flinke ungdommer konkurrere. På de
internasjonale konkurransene er det
gjerne 100.000 – 200.000 besøkende i
løpet av konkurransedagene. 
Drømmen er å få mer blest rundtyrkes -
konkuransene i Norge også, og øke
den generelle statusen på yrkesfag
Det ville vært et stort ønske og glede
om vi kunne fått med flere bedrifter,

skoler mm. Hvor man ved hjelp av
bransjen og offentlige midler kunne
satset på flere treningsøkter ute hos le-
verandører/sponsorer både nasjonalt
og internasjonalt. 

AV LEIF OTTAR HEIMRO

SETT FARTSREKORD
 fas rett og radie med høy kvalitet

www.hr-maskin.no

  adie med høy kvtt og ras refa  
AR FSETTT F

 aliteadie med høy kv
ORSREKOTAR

 talite
ORD

    

-maskin.no.hrwww

 

-maskin.no





SVEISEAKTUELT 02-2021  � www.sveis.no 37

Ny daglig leder i
EIVA-SAFEX AS

Stian Norderud (46) har overtatt
stillingen som daglig leder i
EIVA-SFEX AS etter Ole Martin
Martinsen, som nå gir seg etter
32 år.

Stian Norderud kjenner bedriften
svært godt. Han har vært ansatt i
EIVA-SAFEX AS siden 1995,
hvorav mange år i lederteamet,
og han vil lede EIVA-SAFEX AS
videre med satsingen på dybde
innen selskapets fagområder
under visjonen «Best på å tilføre
verdier!». 
Norderud takker Martinsen for
den gode jobben han har gjort
som leder for bedriften i så
mange år, og den positive utvik-
lingen som har vært under hans
ledelse.
Stian Norderud ønskes lykke til i
sin nye rolle og i arbeidet med å
bringe EIVA-SAFEX AS videre
fremover på en positiv og god
måte sammen med sine gode
medarbeidere.
«Etter mange år i lederteamet i
EIVA-SAFEX AS ser jeg fram til
å overta rollen som daglig leder.
Det er samtidig godt å ha et dyk-
tig lederteam med meg, og ikke
minst alle de erfarne medarbei-
derne i selskapet», sier Norderud.

NTO REGISTRERT OG KVALITETSSYSTEM I HENHOLD TIL ISO 9001
SAKKYNDIG VIRKSOMHET KATEGORI S1 INNEN KRAN & LØFT

Testpartner AS er nå det største og best etablerte
inspeksjonsselskapet i Nordland med over 25-års
erfaring innen sveising og inspeksjon.

• Alle NDT metoder
• Driftsinspeksjonskompetanse (In-Service NS415)

for offshore og landanlegg)
• Sveiseinspeksjon NS477, IWT, koordinering og arbeid 

relatert til dette
• Frosio inspeksjon NS476
• Nivå 3 tjenester for NDT-bedrifter i de fleste metoder
• Tilstandskontroll
• Kontroll av sveiste forbindelser og materialer uten 

fjerning av maling
• Oppfølging og tredjepart
• Tykkelsesmålinger av skip. (DNVGL)
• Sertifisering av Sveisere. (DNVGL)
• Industriell droneinspeksjon
• Offshore personell
• DT, destruktiv testing
• Gear inspeksjon

+47 970 47 356
post@testpartner.no

DYPEST TØRR- OG
VÅTSVEISING
Det finnes en rekke våte
og tørre sveisemetoder
som kan utføres undervan -
net. Den nåværende rekor-
den for den dypeste tørre
sveisen ble satt i 1990 på
328 m dybde! Rekorden
for våtsveis ble satt i 2005
av US Navy og er nesten
dobbelt så dyp, og kom-
mer på 609 m dybde.

Visste du at ...
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Utgiv.dato: Annonse- og artikkelfrist:
1/2021 19. februar 22. januar 
2/2021 28. mai 30. april
3/2021 24. september 27. august
4/2021 3. desember 8. november

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

Opplag pr. nr.: ca 2 000

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

www.sveis.no

Utgivelsesplan / Frister og annonsepriser 2021

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

Årsavtale/Rabatt – etter avtale
Tillegg utfallende – 10%

Dobbeltside: 22.000,-

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

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

Større bilag etter nærmere avtale.
Alle priser i NOK og ekskl. mva.

Erik Fusdahl, styreleder
Kemppi Norge AS
Erik.fusdahl@kemmpi.com
Mobil 91 88 09 87

Helge Nesse, medlem
IKM
Helge.nesse@ikm.no
Mobil 91 61 91 71

Tone Lindberg Grøstad, medlem
Maskingrossistenes Forening
tlg@mgf.no  
Mobil 97 18 73 03

Steffen Overaa, medlem
OSO Hotwater AS
Steffen.overaa@osohotwater.com
Mobil 41 12 09 31

Rudi Jørgensen, medlem
Trondheim Stål AS
rudi.jorgensen@trondheimstaal.no
Mobil 959 38 137

Gert Christian Strindberg, medlem
Fabtech AS
gcs@fabtech.no
Mobil 90 08 05 01

Arve Sørgjerd, medlem
Aker Solutions
arve.sorgjerd@akersolutions.com
Mobil 46 40 10 70

Frode Johansson, 1. varamedlem
Bergen Group Services AS
Frode.johansson@bergengroup.no
Mobil 97 08 07 66

Kristian Jørgensen 2. Varamedlem
Aker Solutions
kristian.joergensen@akersolutions.com
Mobil 46 41 17 43

NSFs hovedstyre 2020/2021

Nord
Kontakt/leder: Knut Arne Hundal
knut@sveis.no
Mobil 41 55 60 66

Sørlandet
Kontakt/leder: Tore I. Olsen                                                    
tore@qualitywelding.no
Mobil 91 99 88 88

Øst
Kontakt/leder: Sindre Kentsrud                                                  
sindre.kentsrud@pg-flowsolutions.com
Mobil 92 07 26 99

Trøndelag
Kontakt/leder: Helge Fylkesnes
helge.fylkesnes@vitec.as
Mobil 907 83 183

Hordaland
Kontakt/leder: Geir Yndestad                                                                                                     
gyndestad@oceaneering.com
Mobil 90 98 44 01

Rogaland
Kontakt/leder: Inge Andre Omundsen                                              
IngeAndre.Omundsen@Subsea7.com
Mobil 93 42 41 10

Sunnhordaland 
Kontakt/leder: Alexandra Wichstrøm                                                                       
iweld_alexandra@outlook.com
Mobil 93 22 40 96

Hedmark og Oppland        
Kontakt/leder: Knut Arne Hundal
knut@sveis.no
Mobil 41 55 60 66

Helgeland og Salten       
Kontakt/leder: Morten Rygh
morten.rygh@ingeniorgruppen.no
Mobil 90 98 73 59

Møre og Romsdal
Kontakt/leder: Knut Arne Hundal
knut@sveis.no
Mobil 41 55 60 66

NSFs Lokalavdelinger
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