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ATTEST Helge Fylkesnes 
 

Helge Fylkesnes studerte materialteknologi ved Institutt or materialteknologi i perioden 2011-2016, 
hvor undertegnede er professor og institutt-nestleder. Jeg kjenner Helge Fylkesnes i egenskap av 
faglærer i flere fag han gjennomførte (TMT Material- og prosessmodellering og TMT4260 
Modellering av fasetransformasjoner) som student hos oss, og som hovedveileder for hans prosjekt- 
og masteroppgave.  

 

Prosjekt- og masteroppgaven var knyttet til mikrostruktur og teksturutvikling under ekstrudering av 
Al-legeringer. Masteroppgaven som han leverte i juni 2016 hadde tittelen: Texture and 
microstructure evolution during extrusion of AlMgSi-alloys. Oppgaven og arbeidet var svært  
omfattende, i det at det omfattet både eksperimenter og omfattende beregninger 
(krystallplastisitet/tekstur), herunder bruk av ulike krystallplastisitetsmodeller som VPSC, ALAMEL 
og FC-Taylor. Krystallplastisitet er et krevende fagområde (teoretisk og matematisk), og Helge måtte 
sette seg inn i mye nytt stoff, og beregningene i oppgaven var mange og til dels innfløkte (mange 
varianter og parameterkombinasjoner). Men presentasjon av resultatene og analyse og diskusjon 
av disse viste at han gjennom masteroppgaven ervervet seg god oversikt og forståelse, og evnet å 
presentere mye og vanskelig stoff på en god måte.  Gjennom prosjekt- og masterarbeidet ervervet 
han seg også gode ferdigheter mht provepreparering og SEM-EBSD analyse (OIM og tekstur-
analyse). De eksperimentelle resultatene i både prosjekt- og masteroppgave var av god 
«håndverksmessig» kvalitet og vel presentert. 

 

Jeg har lært å kjenne Helge som en dyktig, arbeidsom og samvittighetsfull student. Litt stillferdig, 
men med en behagelig personlighet, og en person som det var lett å omgås. Han var lett å 
samarbeide med og gikk godt overens med medstudenter og ansatte ved institutt for 
materialteknologi. Helge har en solid og god bakgrunn innen fysikalsk metallurgi, og med 
spesialkompetanse innen aluminium, som gjør ham godt rustet og vel skikket for en jobb, spesielt 
innenfor lettmetallindustrien. Jeg gir Helge mine varmeste anbefalinger og ønsker ham lykke til i 
søken etter en god og relevant jobb.  

 

Med vennlig hilsen 

 
Knut Marthinsen, Professor/Inst.nestleder 


