
Aibel AS har vaert h0Ved~(!)Atrakt0rfor V&M pa disse installasjoner de siste 14 ar. I
deAne forbiAdelse har Aibel sin inspeksjonsavdeling levert tjenester innenfor
vedli~eholcdsinspe~sjon, samttradisjonell NOT.
Aibel har mellom €i 09 1Cl inspekt0rer i fast rotasjonen pa disse installasjoner, Aibels
inspekt0rer har i 10pet av disse 14 ar bygget opp mye erfaring innenfor inspeksjon og
har f~tt et wnikt overblild~ 09 kjennskap til disse installasjoner med tanke pa de
fors~jellige r0r systemer/utstyr/pr<~blemomrader osv.
Samt samarbeid med drift med utveksling av informasjon som gir en god og viktig
forstaelse av vedlikeh01d av installasjonene. Oette samarbeidet har ogsa positiv
innvirkniA9 pa sikkerhetsarbeidet-.
Aibels iflspekt0rer j0bber tett sammen med Statoils inspeksjonsledere og har i 10petav
arene her ute opparbeidet· en god samhandling og forstaelse for inspeksjonsarbeidet.
Del har vcert·en stadig utvikling av spesielt maten som inspeksjonsarbeidet planlegges
og do~umenteres pa.
Aibel sine inspekt0rer utfi2lrerfi2llgenetjenester for Statoil:

• On-stream r0ntgen ( bade digitalt og konvensjonell r0ntgen pa Oseberg "A" ).
• Ultralyd korrosjonskontroll.
• Spesiell ultralydkontroll av turbinbladene pa gassturbinene OXA, OXB pa "0"

plattform.
• Virvelstr0mkontroll.
• MT/PT kontroll
• Tilkomst teknikk ( Rope Access ).
• Kartlegging og koordinering behov for stillas, avisolering, utkobling av varmekabler

, tilkomst teknikk , entring tillatelse , osv ....
• GVIINVI av struktur understell , f1ammeboom ved hjelp av tilkomst teknikk.
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• Estimering I kartlegging av timeforbruk i.f.m utarbeidelse av inspeksjons arbeids-
ordre

• Oppf01ging og rapportering av inspeksjonsresultater i Statoil sin dataverkt0y (SAP)
• Aibels inspekt0rer har ogsa etter behov hjulpet til med a fa utf0rt GVIINVI av

mrsystemer , beholderer ,isolasjon I kapsling, maling, brannisolasjon, merking
av utstyr, osv.

• RT
• UT (bade pa stal og austinittiske materialer).
• MT/PT
• ET
• VT ( EN-473).
• Sveiseinspekt0r NS 477.
• PMI
• HT
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