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Miller PROHEAT 35 er en enkel og robust maskin for varmebehandling av
magnetiske materialer med induksjonsteknikk. Sammenlignet med tradisjonelle metoder gir denne teknikken bla kortere oppvarmingstider, bedre
miljø pga kalde induksjonskabler og kortere riggtider. Den har programmerbar temperatur opp till 800°
Eksempel på applikasjoner er:
t Plater, hulprofiler, rør, T og H-profiler med store tykkelser. - Fleksible
induksjonskabler tilpasser seg til objektet og gir en minimal riggtid og
en enkel og kontrollert varmeprosess.
t Avspenningsgløding og hardhetsbegrensende varmebehandling (13Cr).Programmerbar, kontrollert og dokumentert oppvarming, holdetid og
nedtrapping.
t Krympeforbindelser - Rask kontrollert oppvarming til ønsket temperatur.
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Forsiden:
Disse to PDPU’ene (Platform Drilling
Package Units) er bygget for OSX’s sine
brønnhodeplattformer WHP1 & 2.
Tiltenkt installasjon var på det som nå heter
Tubarao Martelo-feltet i Campos-bassenget
utenfor Rio de Janeiro i Brasil.
Den son er først ferdig, heter WHp2 –
den som er 80% ferdig heter WHP1. Den
endelige kundens navn er OSX Drilling SA,
part of EBX Group, Brasil.
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Nå søker vi flittige testpiloter som får prøve valgfri ALbeeTM. Gå inn på
www
www.albee.no
.albee.no der du kan lese mer om de ulike flaskene og søke om
å bli vår
år nye testpilot.
stp

www.albee.no

AS Nymo – Grimstad
Hovedkontoret i Vikkilen, Grimstad.

SveiseAktuelt var på besøk en vinterkveld i januar. Vi fikk se en bedrift med mange spennende oppdrag. Nymo
har 3 avdelinger. Hovedbedriften er lokalisert i Vikkilen rett utenfor Grimstad sentrum. Her produserer de drillrigger og andre faste offshoreinstallasjoner. Her finner vi også kontoret til IWE Stein Roar Egge som er bedritens sveiseansvarlige som leder av sveiseteknisk avdeling, NDT og material kvalitets avdelingen. Han har direktør Øyvind R. Boye og fabrikasjons sjef Magne Snekkevik som sjefer, og en IWE kollega Nina K. Holthe
Gundersen. I Eydehavn produserer de undervannsstrukturer og i Fjære finner man den rustfrie produksjonen.
AS Nymo
Nymo ble etablert av Alf Ribe rett etter krigen i 1946. Etter en 10 årsperiode i Ribes eie ble bedriften i 1956
overtatt av familien Ugland som fortsatt er eier.
I Nymos historiebok finnes mange
kapitler, og vi begrenser oss til å
nevne noen av de viktigste hendelsene. Bedriften har 320 fast ansatte
og bemanner betydelig opp ved behov.
Hovedprodukter er drillingmoduler,
boligmoduler, gassturbinmoduler, og
subseastrukturer.
Ved vårt besøk fikk vi i Eydehavn se
undervannsstrukturer til Bøyla feltet.
Disse var under slutttest og snart klare
for levering, etter ett års produksjonsStein Roar Egge og Svein Sta
̊ lesen.
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tid. En annen enhet til Albin for Total
var også under trykktesting.
Kommende prosjekter er undervannsprosjekter som starter på Eydehavn til
våren.
I Vikkilen pågår design av 3 boreanlegg for rigger og boreskip som bygges i Brasil og Kina. Nymo skal også
bygge det ene boreanlegget. Det er til
riggen North Dragon, og arbeidet starter i Nymos verksted om kort tid. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med
National Oilwell Varco.
Stein Roar Egge var vår guide
på Nymo
Herr Egge er tydeligvis en svært opptatt mann. Han tok imot SveiseAktuelt
på ettermiddagen da han kom direkte
fra Kjevik flyplass etter en utenlandsreise for å følge opp en leverandør.
Stein Roar er vel å betrakte som en
Grimstadmann da han har holdt til her
siden 1960.
Han begynte i sveisebransjen som
lærling allerede i 1966, der han tok
fagbrev. Etter en periode på sjøen begynte han i 1974 som sveiser på
Nymo. Her ble det også anledning til
noe reising på Uglands båter. I perioden 1979 til 1984 jobbet han offshore.
Først som sveiser og senere som for-

Typisk Nymo produkt

mann for sveisere og rørleggere. Også
dette for Nymo.
Ved hjemkomsten i 1984 begynte han
som sveiseinspektør og tok NS 477utdanning og deretter IWI.
Stein Roar ble da satt i stillingen som
sveiseingeniør. Dette førte han til
sveiseteknisk fagskole og EWE opplæring hos Teknologisk Institutt.
Stein Roar Egge er virkelig en mann

som har gått gradene fra å være sveiselærling til i dag å sitte med ansvaret
for hele material- og sveiseavdelingen. Han forteller om mange krevende og lærerike oppdrag i sin tid
som Nymo-mann. Han har jobbet med
de aller fleste materialer fra vanlig
sorte kvaliteter til de mest høylegerte
stålkvaliteter på konstruksjons produkter, inkludert aluminium. På rørsiden har vært det meste av rustbestandig stål, og andre materialgrunnlag.
(Nikkelbase, kobberbase, titanbase
etc) Stein Roar er liksom Nymo for
oss i sveisebransjen som kjenner man■
nen og bedriften.

쐽쐽 FAKTA
1966 Et viktig år da de gikk inn i
oljeindustrien.
1972 Sammen med 4 andre
Sørlandsbedrifter er Nymo
med på etableringen av
Oil Industry Services.
1973 Utvider med ny kai og nye
verkstedfasiliteter.
1987 Første EPC kontrakt med
BP til Gyda feltet.
1991 Overtar verkstedet i Eydehavn ved Arendal.
1994 Subsea prosjekter blir
hovedaktivitet i Eydehavn.
2005 Stort prestisjeprosjekt
med ABB for produksjon
av 6 subsea enheter
til Snøhvit.
2011 Leverte boligkvarter for
290 personer.
Eydehavn, Arendal.
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Fasade mot sør-øst

Bergen Group satser på
sveising i Norge
Selskapet Bergen Group Services er tenkt fusjonert med Bergen Group Hanøytangen og skal satse på et stort
nytt moderne verksted og kontorbygg på Hanøytangen. Bygget er beregnet å bli 11.500 m2 hvorav 6.500 m2 blir
ny produksjonshall for sveising og det resterende for administrasjon og ingeniøravdelinger.
Nytt sammenslått selskap
i nytt bygg

Det nye selskapet får til sammen ca.
180 ansatte. En stor del av disse personer vil være direkte tilknyttet sveiseavdelingen. Vi fornemmer en stor
satsning på et nytt og meget avansert
verksted, som er beregnet på nyproduksjon av undervannsstrukturer,
samt service, ombygging og vedlikehold av rigger og andre avanserte løsninger for offshore og riggmarkedet.
Selskapet har også folk som reiser
offshore for vedlikehold og service på
generatorsett, maskiner og motor. De

Adm.dir. Frode Johansson.
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har en nystartet elektroavdeling som
skal jobbe innenfor det skipselektriske.
Selskapet omsatte i 2013 for ca 250
mill. kr, og Frode Johansson som er
adm. dir. for Bergen Group Services
ser for seg en reell økning i årene som
kommer.
Bergen Group Services
Bergen Group Services som er ett av
de to selskapene i den nye satsningen,
er et resultat av en fusjon av 3 selskaper: Bergen Group Sijo, Bergen
Group Laksevåg og Bergen Group
Skjøndal. Alle disse tre selskapene ble
i 2007 kjøpt opp av Magnus Stangeland som er mannen bak Bergen
Group. Fusjonen ble gjennomført i
januar 2011.
Selskapet Sijo jobbet mye med prefabrikasjon av sveiste komponenter.
Laksevåg mest med maskinering, men
også her en del sveising, mens Skjøndal jobbet mest med maritim service
og store MTU dieselmotorer. De har
kontrakt med Forsvaret for bl.a. hovedoverhaling og klassing av fregat-

ter, overhaling av MTU motorer og
motorer til stridsvognen Leopard.
Gruppen fortsetter sin omstrukturering mot en ny og større organisasjon.
Frode Johansson understreker at dette
er for å posisjonere seg i markedet for
å møte fremtidige utfordringer og
konkurrenter på en enda mer slagkraftig måte. Satsningen på Hanøytangen
er et tydelig bevis på at disse folkene
virkelig satser seriøst fremover i et
avansert marked.
Mer sveising hjemme
SveiseAktuelt legger spesielt merke
til at det her er snakk om satsning på
produksjon i hjemlandet. Adm. dir.
Frode Johansson mener dette er riktig
strategi for å være enda bedre rustet til
å møte alle de strenge kravene til leveringstid, kvalitet, HMS osv.
Sveisekoordinatorer IWS, IWT og
IWE er nøkkelpersoner i bedriften
Frode Johansson understreker at sveisekoordinatorer med internasjonale
diplomer er viktige nøkkelpersoner
fortettelse side 20
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Böhler Welding Group er nå
voestalpine Böhler Welding
Welding know-how joins steel

Metallurgisk ekspertise for optimale sveiseresultater.
leveran
av
voestalpine Böhler Welding,
Welding, verdensledende leverandør
tilsettsmaterialer for sveising, er nå intrigert i stålkonsernet voestalpine.
Innen de tre spesialiserte varemerkene finnes det et stort sortiment av
niske support for
tilsettsmaterialer og markedets mest kompetente teknisk
sammenføyning, reparasjon og vedlikehold samt lodding.
Böhler Welding
Welding

UTP Maintenance

Ta del av sveiseprestasjonens høyeste nivå
www.voestalpine.com/welding

Fontargen Brazing

Elga i Norge har ansatt Robert Hansen
som Key Account
Manager Oil & Gas
Robert er 45 år og
bosatt i Bud ved
Molde. Han har
tidligere vært ansvarlig for salg av
Elga og Kemppi
hos Molde Jarnvare AS men kommer fra stillingen
som produktansvarlig
løfteutstyr/sikring offshore. Han er utdannet sveiser og IWS med etterutdanning innen salg og markedsføring.
Robert skal arbeide med våre Oil &
Gas kunder, samt fokusere våre ressurser inn mot bedrifter med behov
for våre produkter og tjenester.

I tillegg forsterker
Elga med to personer
i Sverige
Hans Åström - ”Senior Expert
Stainless Steel”
Hans Åström tiltrådde i Mai som
”Senior Expert
Stainless Steel”.
Hans kommer fra
stillingen som utviklingssjef hos
Avesta. Han har
en lang og imponerende erfaring,
spesielt innen utvikling av elektroder. Hans vil fokusere sitt arbeide
med utvikling av Elgas elektrodeprogram. Dette kombinerer han med
stillingen som gjesteforsker ved
Høgskolan Vest.

Timo Vulli - “Sveiseteknisk
rådgiver”
Timo startet i stillingen som sveiseteknisk rådgiver 5. august. Han
har lang erfaring
innen sveising,
både i praksis og
teori. Han er utdannet IWE på
KTH i Stockholm, men han
har også ca. 10
års erfaring i praktisk sveising. Senest kommer han fra lignende stilling i ESAB. Timo vil jobbe med
teknisk rådgivning og opplæring.
Ytterligere information om disse to
gis av Per Sundberg, Elga AB
Salgssjef, Finn T. Stølevik, Elga
Skandinavien AS

LLav vekt!
Nye
De n
har n
d i
desig
løsni
løsni
Handling weight at
1,5 m working height

ABIMIG® A T 355 LW

BE O

Competitor 1 (350 A)
Competitor 2 (350 A)
3
2

1,5 kg

2,15 kg

1,8 kg

1
0
Weight advantage compared to competitors

Binze
Tlf.: 0
Mail:
WWW
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IWE diplomer
Det utdannes for tiden over 30 nye kandidater
til International Welding Engineer IWE på HSH.

Dupcon 2
Gassen for TIG sveising
av superduplex stål

Disse kandidatene utdannes etter en annen
«guide line» enn tidligere. Det benyttes «distance learning guideline». Det betyr at kandidatene
arbeider mye med videokonferanser og nettbasert studie i tillegg til et antall helgesamlinger
på Stord med eksamen. Etter dette første kurset
vil opplegget bli evaluert av IIW før det eventuelt blir godkjent som en permanent ordning.
Siden dette er de første IWE kandidatene etter
den nye modellen har NSF bestemt at diplomene skal deles ut samtidig til alle. Dette gjøres
ved at man setter opp et arrangement med
representanter fra NSF, HSH og eventuelt andre
bedrifter den 25. april.
Subsea7 i Stavanger som har flere kandidater på
kurset har sagt seg villige til å ta imot denne
eksklusive forsamlingen.
NSF takker for at Subsea7 har tatt på seg dette
og ser frem til en hyggelig begivenhet den
25. april.
Dersom det skulle være noen der ute med spesiell interesse for dette arrangementet kan dere
ta kontakt med NSF på e-post adr: post@sveis.no
og vi kan se om vi finner en plass ledig denne
dagen.

Hva skjer...
Dupcon 2 - sikrer kvaliteten i
sveiseforbindelsene
Yara Praxair har størst utvalg av beskyttelsesgasser for sveising. Våre beskyttelsesgasser
dekker alle sveiseoppgaver. Hver enkelt
beskyttelsesgass er utviklet for å møte
spesifikke kundekrav.
Yara Praxair har et eget teknologisenter
med fagekspertise innenfor sveising.
Gå inn på www.yarapraxair.no og prøv
vår gassvelger for riktig valg av gass.

20. MARS

NSF ØST – NS EN 1090 SEMINAR
I DRAMMEN
25. APRIL
IWE DIPLOMUTDELING HOS
SUBSEA7, STAVANGER
29. APRIL
NSF ØST – NS EN 1090 SEMINAR
I BRUMUNDDAL
13. MAI
NSF HORDALAND SVEISE- OG
MATERIALDAGEN, BERGEN
13. MAI
NSF GENERALFORSAMLING,
BERGEN
14.-15. MAI
EWF MØTE ROTTERDAM
20. MAI
NSF ØST, SVEISE OG MATERIALDAGEN, LILLESTRØM
22. MAI
MØTE REDAKSJONSRÅDET
SVEISEAKTUELT
4. SEPTEMBER NSFs SVEISE- OG
MATERIALKONFERANSE 2015,
SINTEF, TRONDHEIM
5. - 7. november 2014 Nordic Welding Expo 2014
og International Nordic Welding Conferance
i Tampere, Finland.

www.yarapraxair.no
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Enkét blant
sveiseleverandørene
SveiseAktuelt inviterte 13 sveiseleverandører med i en enkét
og ba de svare på tre spørsmål.
Her er svarene vi fikk:

ved Per L. Larsen

1. Hvilket inntrykk sitter du igjen med etter Essen-messen 2013?
For oss var Messen i Tyskland meget bra, Dette skyldes at det var mange norske firmaer tilstede under messen.

2. Hvordan ble 2013 for din bedrift?
For Binzel Norge AS ble 2013 som vi planla. Vi har nådd vår målsetting.

3. Hvilke forventninger har du til 2014?
For Binzel Norge AS har vi store forventninger til 2014. Dette skyldes at vårt eierskap har kjøpt seg stort opp i andre selskaper. Dette betyr for oss nye produkter som vil gi oss en større omsettning i det norske markedet.

ved Jan F. Johansen

1. Hvilket inntrykk sitter du igjen med etter Essen-messen 2013?
Det var ingen fra Castolin Norge som deltok i Essen.

2. Hvordan ble 2013 for din bedrift?
Vi havnet litt under budsjett, men er fornøyd. Vi tjener penger.

3. Hvilke forventninger har du til 2014?
Vi forventer det samme som resultatet ble i 2013. Har fått en god start på året!

I neste utgave av SveiseAktuelt - 2/2014 - inviterer vi gassleverandørene til å fortelle
hvordan de opplever sine markeder, og hva de forventer seg i tiden fremover.
SVEISEAKTUELT 01-2014 I www.sveis.no
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GRATIS SVEISEPROSEDYRER
TIL MIGATRONICS SVEISEMASKINER
Nå kan du raskt og enkelt få sveiseprosedyrer slik at du oppfyller de nye
sveisestandardene.
Med vår lojalitetsservice, tilbyr vi alle nåværende og nye eiere av utvalgte MIG/MAG
sveisemaskiner godkjente WPS’er – helt gratis. Du kan laste ned WPS’ene på vår
hjemmeside. Og så snart du har skrevet ut og signert dem er du klar til å sveise.
Scan QR-koden nedenfor eller besøk migatronic.com/EN1090 hvis du vil lese mer.

Migatronic Norge AS
Industriveien 1,
N-3300 Hokksund, Norge
Tlf: (+47) 32 25 69 00
Telefax: (+47) 32 25 69 01
Homepage: www.migatronic.no

ved Ole Martin Martinsen

1. Hvilket inntrykk sitter du igjen med etter Essen-messen 2013?
Inntrykket var som ventet. Meget bra,
men ingen grensesprengende nyheter.
Dog de nyhetene som ble vist er ikke
så synlige og det er ofte krevende for
kundene å se de enkeltes produsenters

nyheter, som i dag på mange områder
er knyttet til Software for ytterligere
forbedringer av sveise- og skjæreprosesser, som for vår del er hovedfokus.
Jeg sitter med et inntrykk at mange

kunder har et uutnyttet potensiale i eksisterende utstyr ved bedre opplæring
av operatører og forebyggende vedlikehold og bedre samarbeid med sine
leverandører.

anlegg for Møre i Ålesund og Rogaland med Forus, står vi meget godt
rustet til å ivareta våre produkter ikke
bare ved salg, men i hele levetiden

hos kunden med regionale serviceenheter. Omstilling koster, men vi har i
2013 lykkes med å bedre resultatet
mot 2012.

2. Hvordan ble 2013 for din bedrift?
Vi har fra 2009 flyttet ca. 40 % av
våre ressurser til Vestlandet og Møre
og denne endringen i strategi har satt
seg enda bedre. Med to oppgraderte

3. Hvilke forventninger har du til 2014?
Vi merker at norsk industri utenfor
offshore sliter innenfor vilje til investeringer, men endring av valuta tror vi
gir mer optimisme som gjør at vi ser
gode muligheter i 2014. Ikke minst
med den strukturen vi har bygget opp

hvor ca. 1/3 av de ansatte er knyttet til
service, kontroll, sertifiseringer og
opplæring av operatører hos våre
kunder.
Nøkkelen fremover er fokus på økt
produktivitet med automatisering,

bruk av manipulatorer og fokus på
kvalitet, sporbarhet og RIKTIG FØRSTE gangen, det gir lavere kostnader,
kortere leveringstid og stabil kvalitet.

ved Olav Bakken

1. Hvilket inntrykk sitter du igjen med etter Essen-messen 2013?
Vi sitter igjen med et bra inntrykk etter Essen-messen 2013, selv om det
alltid er vanskelig å måle konkret hva
man har igjen for investeringen i en
slik messe. Uanset skaper man kunderelasjoner som varer over tid. AS

ESAB hadde med seg 40 kunder til
Essen. Vi er godt fornøyd med oppslutningen på turen, og vi fikk noen
viktige leads som vi har jobbet videre
med.Totalt var det over 60 000 besøkende på messen, hvorav mange be-

søkte ESAB standen. Vi traff flere nye
potensielle kunder, og messen var
også et bra knutepunkt for å treffe eksisterende kunder.

til tidligere år i tillegg til at det var
store variasjoner igjenom året. Første
del var ok og siste del var meget bra,
mens sommeren var meget stille. Vi
jobber hele tiden aktivt med å utvikle

forhandlerne vi har avtaler med, i tillegg til at vi også fikk flere nye større
kunder. Alt i alt er vi meget godt fornøyd med 2013

2. Hvordan ble 2013 for din bedrift?
2013 endte godt for AS ESAB i forhold til de målene vi hadde, og i forhold til de endringer vi har vært igjennom den siste tiden. Det vi ser, er en
liten vridning i produktmix i forhold

3. Hvilke forventninger har du til 2014?
2014 blir et spennende år. Spesielt
med tanke på de store sprikene det er i
forventninger fra markedet og finansverden. Uansett er vi moderate optiSVEISEAKTUELT 01-2014 I www.sveis.no

mister til 2014, og regner med å havne
på et nivå som våre eiere kan leve
godt med. Det som er viktig for oss i
2014, er å fortsette det vi har begynt

på i 2013. Vi har klare mål, vi skal utvikle oss sammen med våre samarbeidspartnere, og vi skal ta markedsandeler.
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NSSW sømløse rørtråder
Oppnå bedre sveiseøkonomi og kvalitet
med sømløs rørtråd fra NSSW:
 Lavt hydrogeninnhold
(typisk 1-3ml / 100 gram sveisemetall)
 Intet fuktopptak – mindre risiko for
hydrogensprekker
 Meget gode mateegenskaper pga.
eksakt rundhet
 God strømovergang og stabil lysbue

Flux

Kobberbelegg
Stål






God finish og lite etterarbeid på ferdig sveis
Bedre innbrenning i grunnmaterialet
Mindre driftsstopp for bytte av slitedeler
Meget jevn og stabil kvalitet

NST leverer et komplett program
med sveisemateriell:
 NST og NSSW rørtråder
 FCA
AW, MIG, TIG, MMA og ESW
sveisetilsett
 Keramisk backing, avspolingsutstyr
og mer ...

www.nst.no

Nor
ge Norsk Sveiseteknikk AS, Drammen, tlf: 99 27 80 00, e-post: nst@nst.no / A
Avd.
vd. Sørlandet,
Sør
Kristiansand, tlf: 38 01 11 30 / Avd. Møre og Romsdal,
Norge
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,
Singapore
tlf: +48 586 690 553, e-post: jacek@nst.no Singapor
e NST Welding Asia Pte Ltd, tlf: +65 96 65 20 26, e-post: ben.tan@nst.no




ved Patrick Gojer

1. Hvilket inntrykk sitter du igjen med etter Essen-messen 2013?
Fronius-standen fikk mye oppmerksomhet, og det var stor interesse for
våre produkter. Sammenlignet med

siste Essen-messen i 2009 ser vi mer
aktivitet på sveisefronten. Kunder ser
ut til å være mer interesert i automati-

sering og robotisering. Trenden viser
at kvalitetskontroll og inspeksjon blir
mer og mer viktig innen sveis.

sveiseresultater og nye sveiseprosesser.
Med Accupocket er mulig å sveise
med elektroder og TIG prosess, uten å
være tilkoblet til støm.
I tillegg har vi fått på plass en selger i

Stavanger som vil serve kunder der.
Vi har også intensivert applikasjonssupport og service. Fronius foretar
også kalibrering og sikkerhetsinspeksjoner for sveiseutstyr hos kunder.

2. Hvordan ble 2013 for din bedrift?
For Fronius del ble 2013 et spennende
år. Vi har introdusert veldig mange
nye produkter. For eksempel «Intelligent Revolution» TPSi og Accupocket, dette vil vi ha fokus på i år. «Intelligent Revolution» gir meget gode

3. Hvilke forventninger har du til 2014?
Vi ser en økende trend i markedet,
også etter tilbakemeldinger fra bransjen. Investeringsviljen virker større

for å holde seg oppdatert og konkurransedyktig. Vi har stor tro på å etablere våre nye produkter TPSi og Ac-

cupocket på det norske markedet.

ved Finn Stølevik

1. Hvilket inntrykk sitter du igjen med etter Essen-messen 2013?
For Elga ITW var Essen som vanlig
interessant og nye kontakter ble etablert, og produkter presentert for norske og internasjonale kunder av Elga
og ITW.

Våre kunder i Norge ser enda gevinsten av å få informasjon fra markedet
samlet på denne måten Vi har inntrykk var at det ble et godt oppmøte av
norske kunder på jakt etter fremtidens

løsninger. NSF med Helge Åby i spissen arrangerte vår felles tur på beste
måte. Takk til Helge.

vokser og vi opplever å være en foretrukken leverandør på stadig flere områder. Salg av Millers maskiner for

sveising og varmebehandling øker i et
marked med mange sterke konkurrenter.

2. Hvordan ble 2013 for din bedrift?
2013 var et godt år for Elga og ITW i
Norge. Spesielt lavlegerte og høylegerte tilsettmaterialer av alle typer,

3. Hvilke forventninger har du til 2014?
2014 har vi først og fremst veldig
store forventninger til at norsk leverandørindustri vinner kontrakter i
kamp mot Asiatiske og Europeiske
konkurrenter. Føler vi må få lov og
SVEISEAKTUELT 01-2014 I www.sveis.no

være litt proteksjonistiske. Man kan
også håpe på at den svake norske kronen gir eksportbedriftene litt mer vind
i seilene. Ellers har vi forhandlere
med høy kompetanse som gjøre en

kjempejobb hver dag med våre felles
kunder. Og totalt sett blir da forventningene positive men ispedd en liten
usikkerhet om hvordan året ender.
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Lincoln Electric`s ambassadør i Norge

Mail: post@sxp.no

www
www.sveiseeksperten.no
.sveiseeksperten.no

Tlf: 22 08 00 92

ved Erik Fusdahl

1. Hvilket inntrykk sitter du igjen med etter Essen-messen 2013?
Kemppi legger på lik linje med andre
leverandører til sveiseindustrien stor
vekt på Essen, som en viktig arena for
markedskommunikasjon og profilering av selskapets produkter, løsninger og tjenester.
Essen-messen har over mange år hatt
en betydelig posisjon i markedet. Jeg
tror de aller fleste leverandører var
spente på hvilken effekt finanskrisen,
økonomiske nedgangstider i Europa,
representasjonen av aktører fra fremvoksende økonomier og et stadig
økende antall messer med hyppigere
frekvens, ville ha for fjorårets messe.
Kemppi valgte igjen en ny og spennende tilnærming i form av en stand
konstruert som et skip med produksjon og ikke minst software for ledelse og kvalitetssikring av sveisepro-

sesser som foregikk fra brua på skipet.
Her fikk man tilgang til produksjonsdata og parametere for kvalitet og effektiv sveiseledelse som tidligere ikke
har vært vist i bransjen.
For oss i Kemppi Norge var det med
stolthet vi kunne presentere Kemppi
sitt Total Welding Quality Management konsept, i tillegg til en rekke nyvinninger er i form av produkter med
unik ytelse, holdbarhet og design.
Kemppi er den første produsenten av
sveisemaskiner som har oppnådd EN
3834-2 Sertifisering som klart og tydelig viser vårt valg som en kompetansebedrift i fremtiden.
Total Welding Quality Management
er bygget opp omkring denne EN3834 sertifiseringen og består av produkter og tjenester som; Standard

WPS pakker, Sveiseopplæring, Konsulenttjenester samt software som
ArcQuality, ArcInfo og ulike Valideringssystemer og tjenester.
Vår tid på messen gikk primært med
til alle besøkende på vår stand sammen med de samarbeidspartnere som
valgte og reise med oss. Der kunne vi
presentere våre nye produkter ved å
simulere praktisk rettet produksjon
ved 5 sveisestasjoner. Våre miniseminarer ble også godt mottatt og vel besøkt. På generelt grunnlag registrerte
vi likevel en rekke nye aktører og produsenter, enkelte nye løsninger og nyvinninger samtidig som det ble tydeligere for oss hvilken strategi for produkt, tjenester og kundegrupper våre
konkurrenter retter seg mot.

norsk industri. Vi har valgt å styrke
vår representasjon i markedet og øke
vår kompetanse også innen produksjon og ledelse/kvalitetssikring av

produksjonsprosesser. I forhold til de
målsetninger vi satt for året er vi godt
fornøyd.

2. Hvordan ble 2013 for din bedrift?
Året ble en god videreføring av 2012 i
et marked preget av svingninger og en
markedsdreining mot spesifikke segmenter, som reflekterer utviklingen i

3. Hvilke forventninger har du til 2014?
2014 blir igjen et spennende år der industrien i Norge igjen vil se en rekke
muligheter og utfordringer. Industriens evne til tilpasning og utvikling nasjonalt er veldig viktig. Vi tror ikke
umiddelbart på utflagging av produksjon da vi ser de utfordringene dette i

gir i form av økte kvalitetssikringskostnader, feil og mangler. Slikt sett
skulle vi gjerne sett flere av de bedriftene som belønner nyskapning, økt
verdiskapning og ikke minst arbeidsplasser i Norge. Totalkostnadene ved
utflagging av produksjon viser ofte at

regnestykket ikke går opp på hverken
kort eller lang sikt. Vi har mye bra
kompetanse i Norge og ivaretakelse
av denne fra alle parter i arbeidslivet
bør være en prioritet.

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
!
Nyhet

Punktavsug for sveis, slip m.m.
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Filter - støv/oljetåke

Avsugsbord for slipeog sveisearbeider.

Stort
leveringsprogram!
Salg og service
over hele landet!
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AARBAKKE

en spennende bedrift

SveiseAktuelt har besøkt bedriften Aarbakke AS på Bryne. Selskapet holder til i topp moderne lokaler hvor det
helt tydelig var lagt ned mye resurser og omtanke i miljøet. Her er det godt for de ansatte å være.
Trivsel på jobben
Det at de ca 280 ansatte trives på jobben var helt tydelig noe som ledelsen
har høyt fokus på. En ansatt som trives på jobben er nok mer produktiv,
har større lojalitet til bedriften og kanskje produserer med høyere kvalitet,
med mindre skader og mindre fravær.
De ansatte har tilgang til fullt utstyrt
treningsstudio med spinningsykler,
tredemøller ja til og med et boblebad.
Inne i produksjonshallen kunne vi se
grønne planter på et skinnende rent
gulv. Alt er lagt til rette for at de ansatte skal bidra best mulig for å nå
målsettingen på drøye 700 mill i omsetning i 2013.
På vår rundtur i fabrikken kunne vi
observere ansatte med sorte t-skjorter
med ordene vinner, humor, ærlighet
e.l. på brystkassen. Ingen kan være i
tvil om at arbeidsmiljøet er et viktig
tema med svært høyt fokus i dette huset.
Maskineringsvirksomheten
startet i 1981
Grunder, eier og daglig leder Inge
Brigt Aarbakke startet på Bryne i
1981 med maskinering av deler til
fortsettelse side 20
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ved Peter Nystrøm

1. Hvilket inntrykk sitter du igjen med etter Essen-messen 2013?
Vad det beträffar Essen-mässan så ser
vi på Migatronic att det har varit en
positiv mässa och att det varit ett bra
besöksunderlag med rätt besökare.

Dock kan vi se att antalet besökare
från Norge, Sverige samt Finland är
begränsat vilket är lite synd. Man kan
också se en tydlig trend på mässan att

automatisering /robotisering tar en allt
större plats och blir en viktig del för
produktionsbolag tillverkande bolag
under de närmaste åren.

Vi kan också se att det var högt intresse under första och sista kvartalet
med ett vikande intresse och förfrågningar under kvartal 2 & 3.
Vi kan även i Norge se att förvänt-

ningarna och förfrågningarna på att
mekanisera och Automatisera produktionen växer kraftigt vilket är en
spännande utveckling.

2. Hvordan ble 2013 for din bedrift?
2013 har för Migatronic Norge varit
ett år i linje med våra förväntningar då
vi också i början av året anställde en
ny säljare för norra Norge med utgångs punkt i Trondheim.

3. Hvilke forventninger har du til 2014?
För 2014 så ser vi på Migatronic med
tillförsikt på marknaden och menar att
det finns en potential för att marknaden skall fortsätt var optimistisk och

att investeringar och förfrågningar
kommer att ha en liten ökning, främsta ökningen tror vi kommer att
komma på att företag vill kunna

Automatiserings och mekaniserings
sin produktion.

ved Idar Vardal

1. Hvilket inntrykk sitter du igjen med etter Essen-messen 2013?
Som en av de få norske utstillerne
svarte messen til forventingene. Vi
hadde godt med besøk på vår stand

både av norske og utenlandske
kunder, potensielle nye kunder og
agenter. Det var enighet om at dette

var vår beste ESSEN-messen så langt.

2. Hvordan ble 2013 for din bedrift?
2013 ble noe bak de forventinger som
var satt i budsjettet. Litt endring i or-

ganisasjon ble gjort i 2013 og vi ser
derfor positivt til utsiktene i 2014.

3. Hvilke forventninger har du til 2014?
For de fleste av våre segmenter ser utsiktene i 2014 for det meste positive

Sveisekurs
Teknologisk Institutt (TI) tilbyr sveisekurs i alle manuelle sveisemetoder og
materialer til både bedrifter og privat
personer som ønsker opplæring i grunnleggende sveis eller praktisk trening før
avleggelse av sveisesertifikatprøve.

SVEISEAKTUELT 01-2014 I www.sveis.no

ut. Det er lagt inn en forventing om
noe øket omsetning i NST for det nor-

Ønsker du å lære mer om de enkelte
sveisemetodene og materialer, som for
eksempel TIG, MIG, MAG, Rørtråd og
Elektrode-sveising? Kursene varierer i
forhold til ønsket kompetansenivå og er
individuelt tilpasset. TI tilbyr klasseromsundervisning og praktisk trening i
vårt sveiseverksted tilpasset ditt ønske
og behov. Kursdeltakerne får en tett

ske markedet. NST vil ha en øket satsing på markeder utenfor Norge.

oppfølging av instruktør. De tilbyr også
sertifisering av sveisere og «site test» i
våre lokaler, eller ute hos deg som kunde. Teknologisk Institutt utfører sertifiseringsprøving i henhold til NS-EN 287-1
og NS-EN ISO 9606-serien.
Les mer om sertifisering av sveisere på
www.teknologisk.no/TI-Sertifisering-as
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AARBAKKE en spennende...
fortsettelse fra side 18

Tralfa og noe til offshoreindustrien.
Sveising ble det først fart i fra 2008. I
dag er hovedfilosofien å produsere og
levere komplette produkter som er
maskinert, sveiset, kontrollert og
sluttbehandlet. I hele produksjonskjeden er sveising en av de mest kritiske
suksessfaktorene for å oppnå den
beste kvalitet på produktet.
Bedriften profilerer seg på at de er
raske i omstillinger og at de ikke er
fastlåst i gamle mønster, men endrer
seg raskt etter kundenes behov.
Topp moderne produksjonsutstyr
Bedriften har investert store beløp på
topp moderne produksjonsutstyr. Her
kunne vi se det mest moderne av
CNC-maskiner og sveiseutstyr. Helt
nødvendig for å henge med i konkurransen. Aarbakke skal være en ledende bedrift på kvalitet og leveringspresisjon. Her skal kundene vite på
forhånd at de får avtalt kvalitet til avtalt tid.

Stort eget råvarelager
For å sikre raske leveranser har bedriften bygget opp et eget råvarelager.
De har mulighet til å kjøpe i store
kvanta direkte fra produsenter ute i
Europa. Lageret er såpass stort at de
også har mulighet til å selge til andre
produksjonsbedrifter.
Sveiseavdelingen
I dette huset er det TIG metoden som
gjelder. De har bygget opp utstyr for
f.eks. påleggsveising innvendig i rør.
For å øke kapasiteten og kvaliteten ytterligere har de kjøpt 4 store anlegg
fra Italia.
Gledelig for oss fra SveiseAktuelt og
Norsk Sveiseteknisk Forbund å se en
bedrift som satser, investerer og har
tro på sveising hjemme i eget hus.
Her sveiser de også mye buttsveis på
flere typer fugegeometri. Typiske materialer hos dem er F22, F65, duplex,
superduplex, 355, AISI 41.30 og AISI
86.30.
Helt tydelig en bedrift med varierende
oppgaver på ulike materialer. Kjekt å
være sveiser, sveiseinspektør eller
sveisekoordinator på en slik bedrift. ■

Bergen Group satser på...
fortsettelse fra side 7

for bedriften. Uten dem kan vi ikke
produsere avanserte løsninger som
skal oppfylle alle de strenge kravene
som er beskrevet i standarder som legges til grunn for produksjon av denne
type produkter.
For å sikre at alle sveisekoordinatorene opprettholder en høy faglig standard, og for å stimulere til kompetanseutveksling mellom sveisekoordinatorene er det i Bergen Group organisert slik at de har regelmessige samlinger 4 – 5 ganger pr år. Her møtes
alle sveisekoordinatorene for å diskutere ulike faglige utfordringer og samtidig oppdatere seg på nye viktige endringer som fra tid til annen dukker
opp i spesifikasjoner og standarder.
SveiseAktuelt takker for en meget
interessant samtale med adm.dir
Frode Johansson og ønsker han og
hele hans organisasjon lykke til med
mange spennende prosjekter i fremtiden. SveiseAktuelt vil garantert
komme tilbake den dagen det nye an■
legget er klart.

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

/ AccuPocket 150/400 – nettuavhengig elektrode-hånd-sveising
/ Siden 1950 har vi utviklet innovative totalsystemer for lysbuesveising og motstandspunktsveising. Som f.eks. verdens første bærbare elektrodesveiseapparat
AccuPocket, som bruker litium-ion-batterier. Forbindelsen mellom sveise- og batteriteknologi gjør det mulig for brukeren å sveise mobilt og uavhengig av
strømnettet, helt fri for strømledninger. Hver dag legger vi all energi i visjonen vår: å kartlegge "lysbuens DNA". Ikke rart at vi er verdensledende innen
sveiseteknologi og markedsledende i Europa. www.fronius.no
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ved Morten Gran

1. Hvilket inntrykk sitter du igjen med etter Essen-messen 2013?
Her var det automatisering og robot.
Alle leverandører hadde stort fokus og
viste mange nye produkter
T innen feltet
automatisering. Et lite varsku til
Norsk industri: Skal Norsk industri

kunne konkurrere med utenlandske
aktører, må vi se på andre måter å produsere på. Norsk industri har en fantastisk kompetanse men for høyt kostnadsnivå. For å bli konkurransedyk-

tige må vi produsere smartere og da er
automatisering – robotisering en av
veiene å gå.

drifter ikke hadde ordrebøkene fulle
og jobber og produksjon ble satt på

vent. Året ble Ok men kunne helt klart
vært bedre.

2. Hvordan ble 2013 for din bedrift?
Året startet meget godt og vi lå an til
samme omsetning som 2012 men andre halvår bar preg av at mange be-

3. Hvilke forventninger har du til 2014?
Hva tror jeg om 2014? Dette året blir
veldig likt 2013, mange bedrifter sitter å venter på at ting skal skje. Utsiktene og prognoser sier at det blir ett

stille år innen industrien med et unntak, Subsea som har mer en nok å
gjøre. Her tror jeg vi kan forvente mer
arbeid inneværende år. Industrien ge-

nerelt vil få en oppsving på slutten av
2014 og utsiktene for 2015 er noe
bedre.

ved Lars Erik Dyrnes

1. Hvilket inntrykk sitter du igjen med etter Essen-messen 2013?
Sett med TEMA Norge AS og Polysoude øyne var messen i Essen en
suksess. Polysoude standen var godt
besøkt og de norske besøkende viste
godt igjen. De besøkende fra Norge
var godt forberedt og hadde en klar
oppfatning av eget behov for mekani-

sering/effektivisering. Vi opplevde
spesielt stor interesse for nyheten TIGER, en nyutviklet metode for mer
effektiv påleggssveising. Men interessen var også stor for mer tradisjonell
orbitalsveising og smalspaltesveising.
Kundene er også mer bevist i sine

valg og vurderer nå flere faktorer ved
valg av leverandør og utstyr. Sammenlignet med forrige messe ga fjorårets messe en dobling i antall registreringer med kundeønske om videre
oppfølging.

sveising og industriell ventilasjon. Vi
har også arbeidet strukturert med våre
styringssystemer og organisering for å
rasjonalisere vår drift. Vi har de siste

år klart å holde vårt kostnadsnivå stabilt og ser at dette øker vår konkurranseevne.

2. Hvordan ble 2013 for din bedrift?
For TEMA Norge AS ble 2013 ett resultatmessig godt år. Vi har en klar
strategi og vokser innenfor produktområdene mekanisert og automatisert

3. Hvilke forventninger har du til 2014?
Vi tror at markedet innenfor våre satsningsområder vil vokse mens det mer
SVEISEAKTUELT 01-2014 I www.sveis.no

tradisjonelle sveisemarkedet vil ha en
liten nedgang sammenlignet med

2013.
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ved Knut-Arne Hundal

1. Hvilket inntrykk sitter du igjen med etter Essen-messen 2013?
Først og fremst føler jeg at Norge var
godt representert blant de besøkende
under Essen-messen 2013. Dette er et
positivt tegn på at nysgjerrigheten og
viljen til å utvikle teknologien i industrien og ikke minst i vår bransje er
stor. Vi gjennomførte en navnendring
og et nytt konsept for å forenkle frem-

treden av våre produkter og brand
under Essen-messen, som vi føler ble
godt mottatt med mange fine tilbakemeldinger.
I god tradisjon tro, har Essen-messen
igjen bydd på et bredt spekter av produkter og prosessløsninger som kan
åpne nye muligheter for vår industri.

Automatisering og robotisering kommer tydelig frem som populære tema
under denne messen. Mitt inntrykk er
at nettopp dette er hva vi ønsker når vi
oppsøker et slikt arrangement - nye
innspill og inspirasjon.

har vi kjøpt opp tidligere Fileur i Italia, som har lang fartstid på produksjon av sømløse rørtråder. 2013 har
vært et markedsmessig roligere år
sammenlignet med de foregående
årene vi har gjennomgått. Det norske
markedet har etter min oppfatning
dreid seg i større grad mot nisjer frem-

for multiproduksjon, og mye av prosjektene har vært satt ut av landet,
men alt i alt har 2013 vært et relativt
stabilt år for oss.

2. Hvordan ble 2013 for din bedrift?
2013 for voestalpine Böhler Welding
har nok vært et litt annerledes år. Vi
har som nevnt byttet navn og jobber
nå enda tettere på vår eier voestalpine,
noe som igjen har gitt oss muligheten
til å benytte ytterligere teknisk kompetanse og stålteknologi fra våre stålproduserende enheter. Utover dette

3. Hvilke forventninger har du til 2014?
2014 kan nok etter min oppfatning
kunne by på en svak økning, med lav
kronekurs vil konkurransedyktigheten
øke for oss internasjonalt, og med
fortsatt god pågang av prosjekter og
anbud i offshoresektoren tyder mye på
at de mulighetene som står fremfor
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oss er positive. Våres fokus i voestalpine Böhler Welding for 2014 vil
være å bygge kvalitet, stabilitet og
videreføre utviklingen av våres tre
kompetanseområdersammenføyning, reparasjon og vedlikehold og
hard- og myklodding.

Det vil fortsatt være utfordringer som
må håndteres, men jeg ser positivt på
2014 og de mulighetene vi står ovenfor.
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The Specialists in welding integration

ved Jørn Tandberg

1. Hvilket inntrykk sitter du igjen med etter Essen-messen 2013?
For Welmax sin del var det bra, vi fikk
belyst hvilke produkter vi satser på og
bygde opp kontaktnettet vårt mot nye
markeder spesielt i øst Europa. Der er
det i dag er mange nye aktører, og
både fra produksjonssiden og agentsiden var det mye folk. Norsk industri
var som vanlig veldig godt represen-

tert, men resten av Europa var tydeligvis lunken. Satt med et inntrykk at alle
leverandører satser på Norge i en periode hvor det er stille i Europa forøvrig. China var veldig godt representert
med konstruktører som krabbet rundt
våre maskiner og målte og tok bilder.
Ellers var det vel ikke så mye revolu-

sjonerende når det gjelder sveiseprosesser bortsett i fra K-Tig, som sannsynligvis vil by på store muligheter,
bl.a. innen rørsveising. Esab/IP Huse
ICE var jo også bra med ett avsettstall
på oppimot 40 kg i timen med ett sveisehode. Ellers mye nytt på softvare.

rundt 60 millioner i omsetning med ett
greit resultat på bunnlinjen. Welmax

Brasil og Welmax Thailand kommer i
tillegg til dette..

2. Hvordan ble 2013 for din bedrift?
For Welmax AS alene som eget norsk
selskap uten søsterselskaper i tallene,
et av de beste årene i vår historie,

3. Hvilke forventninger har du til 2014?
Med en ordrereserve på over 20 millioner inn i det nye året må jeg vel si
at optimismen råder. Produktmiksen
har endret seg veldig de siste 2 år,
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Alle IIW-dokumenter er retningslinjer for utdanning. Alle NS-EN- og NS-EN ISO-standarder er standarder for godkjenning av personell og gitt kompetanse nivå (kooridnatorer)
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Vi er godkjent opplæringsinstans innen Sveiseinspektør
iht. NS 477/Internasjonal sveiseinspektør (IWI-S) og
Sveisekoordinator iht. NS-EN ISO 14731 (IWS).
$U F¡R DOKUMENTERT DIN KOMPETANSE INNEN FAGOMR¡DENE
OG KAN KOMBINERE TRE UTDANNELSER I ETT

Velkommen på kurs til oss!

www.teknologisk.no/NS477

KARRIERE INNEN NDT?
NDT-kompetanse er sterkt etterspurt både i olje- og gassindustrien
og innen mekanisk industri (produksjon av blant annet skip
og biler). Vår utdanning gir deg svært gode muligheter
for en spennende karriere.
Vi tilbyr kurs og sertifisering iht. følgende NDT-metoder:
s -AGNETPULVER TESTING -4
s 0ENETRANT PRVING 04
s 6ISUELL INSPEKSJON 64
s 2NTGEN 24
s 5LTRALYD 54

Vi har flere kurs innen hver metode hvert
halvår. Velkommen skal du være!

www.teknologisk.no/NDT

Din kursleverandør innen sveiseteknologi
Teknologisk Institutt I www.teknologisk.no

Force Technology Kristiansand
Konsernet FORCE Technology er
en dansk stiftelse og har sin
begynnelse i 1940 i Danmark, hvor
Svejsecentralen ble opprettet for
å inspisere sveiser ved hjelp av
Radiografi. FORCE Technology er i
dag en internasjonal rådgiver og
tilbyder av spesialteknologi og
spesialkunnskap til olje-, gass-, og
landbasert industri. Internasjonalt har selskapet 1300 ansatte i
Norge, Danmark, Sverige, Russland, Singapore og Kina, og har en
totalomsetning i overkant av
1.200 millioner.
Force Technology Norway AS
Et selvstendig aksjeselskap som har 9
avdelinger, fra Kristiansand i sør til
Hammerfest i nord. FORCE Technology Norway AS har en omsetning i
overkant av NOK 300 millioner og
215 ansatte. De har kompetanse i flere
fagfelt innen inspeksjon, rådgivning,
analyse og sertifisering av personell.
Avdelingen for kurs, materialprøving
og sertifisering holder til i nye moderne lokaler på Mjåvann industriområde i Kristiansand, hvor de har holdt
hus siden 2010. Her har de ansatte
vært med på å tilpasse lokalene til
driften siden byggestart i 2008. Noe
som SveiseAktuelt fikk se ved sitt besøk.
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Fra venstre: Ludvig Jansen, Tor Ronny Kolås og Guro Garderhagen

Kurssenteret er et eget aksjeselskap,
heleid av FORCE Technology Norway AS. De tilbyr NDT-kurs innen
Visuell inspeksjon (VT), Magnetpulverprøving (MT), Penetrantprøving
(PT), Radiografiprøving (RT), Ultralydprøving (UT) og Virvelstrømsprøving (ET) på alle nivåer og sektorer. I
tillegg kan de tilby Phased Array og
TOFD som er spesialkurs innen ultralydprøving.
Sveiseinspeksjon
Innenfor fagområdet sveiseinspeksjon
tilbys alle kursmoduler for NS-

477/IWI-utdanning. Kursene legges
opp i samarbeid med NDT og mekanisk laboratorium, slik at de kan vise
/demonstrere både destruktiv og ikkedestruktiv prøving ifm. produksjon,
verifikasjon av materialer og kvalifisering av sveiseprosedyrer.
Mekanisk prøving
Avdelingen for mekanisk prøving sysselsetter 3 fulltidsansatte. Laboratoriet
er akkreditert iht NS-EN ISO /IEC
17025. Prøvingene som utføres har
ofte tilknytning til sveiseprosedyrer
fortettelse side 33
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Gjennomføringen av det pågående
IWE-kurset på Stord er i rute
Den 7. juni 2013 møttes 33 kandidater
– hvorav 10 damer – på Høgskolen
Stord/Haugesund på Stord for å starte
på IWE-utdanning basert på IIW´s hovedkurs. Alle kandidatene hadde etter
søknad til NSF fått godkjenning for å
starte på kurset.

For første gang siden IWE-utdanningen startet i 1991 (den gangen var
det EWE – Europeisk nivå) blir nå utdanningen gjennomført med en kombinasjon av klasseromsundervisning
og fjernundervisning for hovedkurs.
NSF har søkt IIW om tillatelse til å

gjennomføre denne form for undervisning. Tillatelse til oppstart ble gitt av
IIW på basis av at det etter endt kurs
skal presenteres en omfattende rapport om kursopplegget og gjennomføringen av kurset.
Alle undervisningsopplegg fra EWF
(frem til 2000) og IIW (etter 2000) er
basert på modulsystemer med følgende fordeling av undervisningen:
Dagens IWE-kurs gjennomføres på
følgende måte – med klasseromsundervisning på HSH, Stord og hjemmearbeide (fjernundervisning):

*): Inkluderer laboratorieøvelser – totalt: 35 timer.

1. – 7. til 9. juni 2013.
Oppstart av kurset inklusiv klasseromsundervisning for Modul1.
Hjemmeoppgaver (fjernundervisning)
utdeles. Disse oppgavene MÅ levers
inn og godkjennes av kursansvarlig
(Audun Tveit) før kandidaten kan gå

Tar du gassikkerhet på alvor?
Våre kurs oppdaterer din kompetanse.
Vi gir deg opplæring i forskjellige gassers egenskaper og hvordan du skal håndtere disse på en sikker måte. Opplæringen foregår
både gjennom teoretisk undervisning og praktiske demonstrasjoner. Besøk vår webside for kurskalender og mer informasjon.
6HYnUSURPRÀOPRJInHWOLWH
innblikk i kursenes innhold.

www.aga.no

opp til eksamen (2 timer skriftlig) på
Modul1. To ukers innleveringsfrist for
hvert sett av oppgaver.
Oppgavene skal løses ved lesing av
modulkompendiet, nettdiskusjon mellom kandidatene og nettdiskusjon
mellom kandidatene og undervisningspersonell – Audun Tveit og Birger Sørenes.
2. – Uke 24 og uke 35
Oppmøte på Kværner Stord for
gjennomføring av 60 timers sveisekurs (praktisk sveising og demonstrasjoner). På grunn av det store kandidatantallet måtte denne undervisningen gjennomføres i 2 grupper.
Dette var meget populært blant kandidatene. Det måtte trues med strømbrudd dersom de ikke avsluttet i tide!
3. – 30.08. til 01.09. 2013.
Oppstart på Modul 2 inklusiv klasseromsundervisning for Modul 2. Tre
sett hjemmeoppgaver deles ut. To
ukers innleveringsfrist for hvert sett
av oppgaver.
4. – 31.10. til 03.11.2013.
Skriftlig eksamen på Modulene 1 og

2, og oppstart på Modul 3 inklusiv
klasseromsundervisning for Modul 3.
Tre sett hjemmeoppgaver deles ut. To
ukers innleveringsfrist for hvert sett
av oppgaver.
5. – 10. til 12.01.2014.
Skriftlig eksamen på Modul 3 og oppstart på Modul 4 inklusiv klasseromsundervisning for Modul 4. Sensur for
Modulene 1 og 2 foreligger. Tre sett
hjemmeoppgaver deles ut. To ukers
innleveringsfrist for hvert sett av oppgaver.
6. – 06. til 08.03.2014.
Skriftlig eksamen på Modul 4. Sensur
for Modul 3 foreligger. Gjennomføring av NDT laboratorieøvelser ved
Kværner Stord.
Utdeling av oppgaver for Diplomprosjekt som skal løses selvstendig med
grunnlag i gjennomført undervisning
og eksaminering. 2 ukers innleveringsfrist for hvert sett av oppgaver.
7. – 28.03.2014.
Sensur for Modul 4 foreligger.
Presentasjon av Diplomprosjekt som
må godkjennes av undervisningsan-

svarlige før kandidaten kan avslutte
med muntlig eksamen.
8. – 05. til 10.04.2014
Muntlig eksamen som dekker alle 4
moduler og Diplomprosjektet for 33
kandidater – 1 time per kandidat –
gjennomført av uavhengig sensor Leif
Nordal og Birger Sørenes som eksaminator.
9. – 5.04.2014.
Utdeling av IWE-diplomer.
Oppmøtedagene på Stord blir lange –
opptil 10 timer per dag. Dette for å redusere oppholdstiden og kostnadene
forbundet med dette.
Gjennomføring av hjemmeoppgavene
som er utarbeidet av Audun Tveit og
Birger Sørenes med tilknytning til virkelige hendelser i industrien – land og
offshore, blir også hektisk både for
kandidatene og spesielt for undervisningspersonellet. 33 kandidater stiller
nettspørsmål – og ønsker kanskje diskusjon videre.
Frem til nå har samtlige kandidater
gjennomført kurset i samsvar med
fortettelse side 32

Sveiseopplæring /
sertifisering
• Alle våre kurs er individuelt tilpasset
• Vi har kontinuerlig inntak
• Sertifiseringsprøver gjennomføres kontinuerlig. Teknologisk Institutt utsteder akkrediterte
sertifikater
• Kurs for utførelse av varme arbeider
• Opplæring/sertifisering kan utføres i din
bedrift
• OPUS Drammen har kvalifiserte lærere (EWIS
og EWIT) med lang erfaring
OPUS Drammen
Postboks 3540, 3007 DRAMMEN
Tlf. 32 24 62 68 / 916 48 216
e-post: opus.drammen@bfk.no
www.opus-drammen.no
Besøksadresse:
Betzy Kjelsbergsvei 280, 3028 Drammen
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• Vi har eget røntgenutstyr
• Hotellavtale ved overnatting

Be om tilbud
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Rørsveiser Øyvind Tollaksen

er stolt av arbeidet sitt
Arbeidsdagen til den norske rørsveiseren Øyvind Tollaksen på verftet til
AibelAS i Haugesund begynner klokken syv om morgenen.
I motsetning til kollegene, går han
ikke rett til arbeidsstasjonen sin.
«I tillegg til å være supervisor i avdelingen, er jeg også medlem av selskapets interne gruppe med ansvar for
helse, miljø og sikkerhet (HMS) på
arbeidsplassen. Dagens første oppgave er et møte på kontoret til lederen
for HMS-arbeidet. Dette er for å ha
kontroll på hvilke medlemmer i HMS30

gruppen som er tilgjengelige i en
nødssituasjon», forklarer Tollaksen.
Han legger til:
«Jeg setter pris på å være med i HMSgruppen.»
Etter orienteringsmøtet, begynner Tollaksen arbeidet med å sveise rør.
Fornøyde medarbeidere
Aibel AS tilbyr tjenester innen design,
konstruksjon, modifikasjon og vedlikehold til virksomheter som driver
med olje, gass og/eller fornybar
energi. Selskapet har omlag 5500 an-

satte i Norge og verden forøvrig. I tillegg til Norge, har Aibel virksomhet i
Danmark, Egypt, Singapore, Thailand
og England. I Norge har selskapet avdelinger i ni byer.
Offshoreindustrien i Haugesund kan
skryte av en lang og respektabel historie. Aibels verft i Haugesund har oppdrag for det norske olje- og gasselskapet Statoil og er ansvarlig for modifikasjonsarbeid på to bore- og lasteplattformer, Snorre- feltet i Nordsjøen, samt vedlikeholdsarbeid på selskapets prosessanlegg på Kårstø.
www.sveis.no I SVEISEAKTUELT 01-2014

Noen av bore- og lasteplattformene på
Gudrun-feltet i Nordsjøen blir også
konstruert og bygd i Haugesund. Arbeidet på plattformene begynte sommeren 2011, og produksjonen på Gudrun forventes å starte i første kvartal
2014.
Aibel har mer enn 2000 medarbeidere
i Haugesund. Selskapet har cirka 200
fast ansatte sveisere og 300 kontraktsveisere på lønningslisten. Av de, er
omlag 150 rørsveisere.
Anleggets lave gjennomtrekk av medarbeidere og lave antall sykedager vitner om dette.
Tollaksen er også svært fornøyd med
arbeidsplassen. Den har imøtekommet
alle hans forventninger:
«Helt klart, jeg elsker jobben!»
Han nærmest snublet over jobben som
rørsveiser for 17 år siden, i 1996, da
Aibel var i sterk vekst og søkte etter
flinke sveisere.
Avgjørende med varierte og
praktiske ferdigheter
Tollaksens daglige oppgaver spenner
fra manuell sveising til fullmekanisert
sveising. Det er også mange forskjellige materialer som skal sveises.
«Jeg sveiser mange typer svart stål,
rustfritt stål, duplex- og super-duplexstål og titan i ulike tykkelser», ramser
han opp og tilføyer:
«Det mest utfordrende materialet å
sveise er 6 Mo nikkelbasert stål, særlig når MIG-metoden brukes.»
Tollaksen oppfordrer de som vurderer
en sveisekarriere, til å utvikle varierte
SVEISEAKTUELT 01-2014 I www.sveis.no

Sveinung Egeland, Kemppi’s salgsrepresentant, demonstrerer her FastMig panelets
funksjoner og muligheter for Øyvind Tollaksen.

og praktiske ferdigheter og bygge opp
kunnskap om diverse sveiseprosesser,
materialer og krav.
Tollaksen har to avtalte pauser på en
arbeidsdag: en kaffepause på 10 minutter klokken 8.50 og en lunsjpause
på 30 minutter klokken 11.30.
Han legger til: «Jeg tar også noen kortere pauser i løpet av dagen for å nyte
en kaffekopp.»
Han mener at jobben ikke er fysisk
krevende, og føler seg ikke sliten når
han kommer hjem. I dag gir han ar-

beidsdagen 8 poeng på en skala fra 1
til 10.
«Jeg har bare opplevd positive ting i
dag», forklarer han.
Tollaksen tilbringer kveldene sammen
med familien eller på fotballbanen:
«Jeg trener fotballaget til datteren min
på 12 år.»
Text: Pirjo Kemppinen
Images: Kjetil Hansen og
Øyvind Sætre/Aibel
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Air Liquide Norway lanserer ALbee™. Den
moderne gassflasken som forenkler arbeidet
ALbee™ er den moderne kjøpeflasken som har gjort suksess blant sveisere, håndverkere og bønder som ønsker en smidig
gassflaske med stor kapasitet. ALbee™ hjelper deg å spare tid og penger, og gjør arbeidet ditt tryggere og mer fleksibelt.

ALbee™ er utviklet for å gjøre jobben
enklere. Med integrert regulator, manometer, hurtigkobling og en ergonomisk utformet hette så er flasken enkel, kostnadsbesparende og sikker i
bruk.
”Frem til nå har mindre gassforbrukere hatt få muligheter til å velge. Når
vi nå lanserer ALbee™ vil dette endre
seg”, sier Jan Ferdi Olsen i Air Liquide. ”ALbee™ er fremtidens gassflaske med integrert regulator.”

ALbee™ blir levert med 200 bars fyllingstrykk i argon, argonmix, oksygen
og nitrogen. ALbee™ kommer i 5 og
11 liter. ALbee™ leveres også i acetylen med vannvolum på 5 og 10 liter
ALbee™ leveres med hurtigkobling
på sveise- og skjæregassene og nitrogenflasken er ustyrt med ¼ tommers
SEA tilkobling, så ingen ekstra regulator eller verktøy er nødvendig for å
komme i gang med jobben. Enkelt og
greit.

Materialtesting

For å lese mer om ALbee™ se www.albee.no, eller kontakt:
Jan Ferdi Olsen, 32 27 41 40,
jan.olsen@airliquide.com

• Strekkprøving
• Bøyeprøving

Gjennomføringen av det...

• Skårslag

fortsettelse fra side 29

• Metallografi

planene ved oppstart. Hver hjemmeoppgave er innlevert og godkjent
innen fristens utløp.

• Hardhetsmåling
• Utmatting
• CTOD
• Maskineringsverksted

Molab gjør tester for kvalifisering av sveiseprosedyrer
i henhold til nasjonale og internasjonale standarder.
I tillegg utfører vi andre tester, hovedsaklig på
metalliske materialer. Med fokus på kvalitet i alle ledd,
rask responstid og kostnadseffektivitet, betjener vi
hver dag bedrifter fra hele Norge.

(

"&#"% "

&
"&#"% " !#
#$ ! $ " # %
))) !#
"#

32

"#

# " " $% "
&
$# " " $% " !#

"#

Alle kandidater har gjennomført
skriftlig eksamen for Modulene 1, 2
og 3. Kravene her er 60% rett besvarelse. Resultatene fra eksamen var
meget gode. Alle klarte 60%-grensen
i første forsøk for Modulene 1 og 3.
Fire kandidater måtte ta opp eksamen
i Modul l2 og samtlige har nå oppfylt
kravet. Ekstern sensor på de skriftlige
eksamener er sivilingeniør Atle Mossige.
I forbindelse med at det skal leveres
en rapport til IIW etter avsluttet kurs,
har NSF hatt observatører ved oppstart av alle moduler. Dette vil også
fortsette ved eksamen på Modul 4,
NDT laboratorieprøver og utdeling av
Diplomoppgaver – og ved faglig samtale (muntlig eksamen).
Ny artikkel vil komme i SveiseAktuelt nr. 3/2014 etter avsluttet kurs, og
da vil planene for neste IWE-kurs bli
■
presentert.
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Force Technology ...
fortsettelse fra side 27

og materialverifikasjoner. De kan
tilby fagmessig maskinering og prøving utført med topp moderne maskiner og utstyr. Avdelingen for mekanisk prøving er en del av ¨FORCE laboratoriene¨ som teller i alt 5 laboratorier innenfor mekanisk prøving, metallurgi og korrosjon fordelt på Norge
Sverige og Danmark.
Akkreditert sertifiseringsorgan
Sertifiseringsorganet er akkreditert
iht. NS-EN ISO/IEC 17024, og utpekt/notifisert som Recognized 3.
party certification body av DSB. Sertifiseringsorganet tilbyr personsertifisering av NDT-operatører, Driftsinspektører, sveiseinspektører, sveisere
og loddere. I tillegg godkjennes
sveise- og loddeprossedyrer, samt 3.
parts tjenester innenfor området ”permanent sammenføyning” dvs. svei-

sing og lodding. Ludvig Jansen påpeker at de i en årrekke har levert egne
dataløsninger til sertifikat- og prosedyrebehandling. ECO (Europeian
Certificate Organizer) som en løsning
til NDT-sertifikater, WCO (Weld Cert
Online) til sveise- og loddesertifikater, og WPS-online som WPQ/WPS
behandlingssystem.
Signert kontrakt med
Weldindustry AS
Det har lenge vært interesse for mer
avanserte dataløsninger i sveise- og
inspeksjonsbransjen, og flere av kundene har de senere år tatt i bruk dataløsninger fra Weldindustry AS.
Mange av aktørene i bransjen har i
lengre tid ønsket å benytte et bredere
produkt som kan håndtere flere av bedriftens oppgaver, som f.eks. sertifikat- og prosedyrehåndtering, rapportering og produkt/produksjonsdokumentasjon. I november 2013 underskrev FORCE en avtale med Weldin-

dustry AS om bruk av ”WeldEye®
PQ” for personsertifisering og ”WeldEye® on Web” for behandling av
sveiseprosedyrer og rapportering for
mekanisk prøving. Weldindystry AS
omtales i en separat artikkel i denne
utgaven av SveiseAktuelt.
Topp moderne fasiliteter
Under SveiseAktuelt sitt besøk hos
FORCE Technology fikk vi presentert
et topp moderne utdanningssenter.
Det er interessant for oss i NSF å se
hvordan kandidater som søker godkjenninger hos oss for videreutdanning til f.eks. sveiseinspektør i hht NS
477 blir mottatt når de setter seg på
skolebenken. FORCE Technology er
ett av for tiden 2 steder i Norge som er
godkjent for nettopp denne utdanningen. Vi føler oss trygge på at kandidatene her får et profesjonelt og
■
godt tilbud.

NSFs sveise- og materialkonferanse 2014
NSF arrangerer årlig en sveise- og materialkonferanse. For 2014 er det bestemt at denne konferansen arrangeres
4. september hos SINTEF i Trondheim. Hovedtema for denne dagen blir robotisering og automatisering av norsk
sveisende industri.

Det har gjennom mange år vært en
tradisjon at NSF sentralt står for å
arrangere en sveise- og materialkonferanse. I 2012 arrangerte vi Nordic
Welding Conference i Oslo, mens vi
i 2013 valgte å satse på et samarbeid
med en rekke av sveiseleverandørene i Norge for en fellesreise til
sveisemessen i Essen.
Men nå er tiden inne for å arrangere
en ny konferanse. Denne gangen
altså hos SINTEF i Trondheim.
Mange signaler ikke minst fra leverandørsiden antyder økning i forespørsel og salg av automatiseringsog robotutstyr til norske bedrifter.
NSF ønsker på konferansen i 2014 å

sette fokus på behovet for robotisering og automatisering av norsk
sveisende industri for å øke konkurranseevnen og kvaliteten på produktene.
Vi jobber med flere interessante
foredragsholdere som kommer til å
presentere spennende prosjekter
både lokalt og nasjonalt. SINTEF
installerer selv en robotcelle som vil
være klar innen konferansen slik at
deltagerne får anledning ikke bare
til å høre presentasjoner, men se
anlegget demonstrert. Sørg for å
krysse av datoen 4. september 2014
allerede nå slik at du er klar til å få
med deg denne viktige konferansen.

Følg med på www.sveis.no hvor du
vil finne programmet så snart dette
er klart.
Konferanse i 2015
NSF er tildelt den internasjonale
konferansen Eurojoin 9 som skal arrangeres i Bergen 20.-22. mai 2015.
Dette blir en stor konferanse med
mange deltagere fra mange land i
Europa. En større omtale om denne
konferansen kommer i senere utgave av SveiseAktuelt. Også her
lønner det seg å følge med på
www.sveis.no for å holde seg oppdatert på hva som skjer i Bergen i
mai 2015.

Frist for annonser og stoff
til SveiseAktuelt nr. 2-2014 er 2. mai
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utgivelsesplan / Frister og annonsepriser 2014

sveiseaktueLt
Nr.:
1/14
2/14
3/14
4/14

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
3. omslagsside
4. omslagsside

15.000,14.500,14.500,-

utgiv.dato:
1. mars
1. juni
15. september
1. desember

annonse- og artikkelfrist:
14. februar
2. mai
20. august
10. november

Utgivelsesdato er den dato bladet er klart for utsendelse.
Utsendelsen varierer fra 1 til 2 uker.
opplag pr. nr.: ca 2 000

bilag:
2 sidig A 4
13.000,4 sidig A 4
18.000,Alle priser i NOK og ekskl. mva.

annonseformat:
Utfallende:
Satsﬂate:
1/2 side liggende:
1/2 side stående:

A4 (210 mm x 297)
185 mm x 270 mm
185 mm x 132 mm
92 mm x 270 mm

www.sveis.no

NSFs HOVEDSTYRE 2013/2014
Morten gran, styreleder
Sveiseeksperten AS
morten.gran@sveiseeksperten.no
Mobil: 90 91 51 02

Hans arne Mariåsen, medlem
Rainpower Fabrication AS
hans.arne.mariasen@rainpower.no
Mobil: 90 97 24 07

eddie Flatås, 1. varamedlem
Kværner Stord AS
eddie.flatas@kvaerner.com
Mobil: 95 19 75 20

erik v. Fusdahl, nestleder
Kemppi Norge AS
erik.fusdahl@kemppi.com
Mobil: 91 88 09 87

kathrine Molvik, medlem
PSW Group AS
kamo@psw.no
Mobil: 92 60 32 89

idar vartdal, 2. varamedlem
Norsk Sveiseteknikk AS
idar@nst.no
Mobil: 91 35 00 73

Pål sjølyst, medlem
Weltech AS
pal@weltech.no
Mobil: 93 40 40 72

Jan erik Johansen, medlem
Teknologisk Institutt AS
jan.erik.johansen@teknologisk.no
Mobil: 46 98 43 23

LEDERE AV NSFs LOKALAVDELINGER
Avd 461 HeLgeLaNd &
saLteN
Morten rygh
Ingeniørgruppen AS
8602 Mo i Rana
morten.rygh@monet.no
Mobil: 90 98 73 59
avd 463 rogaLaNd
berge edland
OneCo Contracting AS
4304 Sandnes
berge.edland@oneco.no
Mobil: 91 75 90 79
avd 464 suNNHordLaNd
eivind veim
Aibel AS
5504 Haugesund
eivind.veim@aibel.no
Mobil: 41 56 74 05
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avd 465 sØrLaNdet
tore i. olsen
Kjelekontrollen AS
4666 Kristiansand
tore@qualitywelding.no
Mobil: 91 99 88 88

avd 468 HordaLaNd
Frode Johansson
Bergen Group SIJO
5225 Nesttun
frode.johansson@bergengroup.no
Mobil: 97 08 07 66

avd 466 Øst
Per Lorang Larsen
Binzel Norge AS
3300 Hokksund
per@binzel.no
Mobil: 91 13 83 09

avd 469 Nord-Norge
kenneth Leiknes
Mercur Solutions AS
9498 Harstad
kl@mercur-solutions.no
Mobil: 92 22 44 49

avd 467 trØNdeLag
Jan olav bolme
Statoil Technician Operation
Laboratory
Rotvoll
jabol@statoil.com
Mobil: 47 87 54 21

avd 470 MØre og roMsdaL
Yendami Petit sjøvik
Nordvest Inspeksjon AS
6475 Midsund
yendami@nordvest.no
Mobil: 92 61 03 60
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Notified body
confirmed
WPS’s’s
confir
med WPS

Kemppi´s EN1090 standard WPS packages cover all brands
From July 1 our industry must comply with the new standards. Kemppi´s universal standard WPS packages for
for workshops and
on-site projects off
ffer
er a cost-eff
ffec
ective and qualified solution to meet the new standards off
ffer
ering eff
ffec
ective and cost saving benefits:
·
·
·
·

supports all existing machine fleet and brands
eed ffor
or time-consuming, expensive qualification procedure
no need
qualified packages for
for MIG/MAG and MMA
meets the needs of EN1090-2 EXC 1 and 2

www.kemppi.com/wps
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