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Når kravene er som tøffest..

Elgacore DWA 55LSR
Klimaet og miljøet setter grensene.
De mekaniske egenskapene er avgjørende.
Det finnes produkter som klarer de tøffeste kravene.
Elgacore DWA 55 LSR lever opp til kravet -46° C og
45 J etter spenningsgløding. Stabile resultater også
i rot.

Elgas produkter tilfredsstiller kravene ved bygging av
LNG anlegget Snøhvit !
Elga AB c/o Elga Norge, Postboks 94, 3051 Mjøndalen
Kundesenter Tlf: 32 20 81 20 Fax: 32 20 81 30
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Fronius Norge med ny sjef i
nytt anlegg i Hokksund

Sørensen var adm. direktør i Conoco
Jet Norge da de etablerte ett førtitalls ubetjente bensinstasjoner på
Østlandet fra 1994 til 2003.
Han har, fordelt på to perioder, til
sammen ni år bak seg i konsernledelsen til TESS, siste periode som
direktør for forretningsutvikling.
Han var prosjektleder da TESS i
2005 tenkte helt nytt og leiet hurtigruteskipet M/S Trollfjord. Med
TESS´ egne leverandører som utstillere inviterte man tusener av kunder
ombord kysten rundt, fra Oslo til
Trondheim.

Til dekket bord
I februar 2009 flyttet Fronius Norge
AS til Finneveien 25 i Hokksund. Et
meget tiltalende, nyrestaurert an-

AKTUELT

1. november i fjor var
Bjørn Helge A Sørensen
på plass som ny adm. direktør hos Fronius Norge.
Den 52 år gamle Mjøndølingen er utdannet markedsøkonom og kommer
fra stillingen som direktør
for forretningsutvikling
hos Albert E. Olsen.

Bjørn Helge A Sørensen er meget tilfreds med det nyrestaurerte anlegget i Hokksund
som nå er Fronius Norges nye hovedkontor.

legg, hvor de ti ansatte har funnet
seg riktig fint tilrette.
– Det nytter ikke å skylde på omgivelsene om vi ikke leverer resultater
som forventes av oss. For min egen
del kunne jeg ikke ønsket det mye
annerledes, sier Bjørn Helge med ett
smil.

Åpent Hus i september
Da SveiseAktuelt var på besøk fortalt Sørensen at man tar sikte på å
holde Åpent Hus for kunder, forhandlere og øvrige forbindelser i
løpet av september måned.

Offensiv satsing

I de lyse og tiltalende lokalene i Hokksund er det også en permanent presentasjon av produktsortimentet Fronius
Norge AS markedsfører. Her er Bjørn
Helge A Sørensen med et utvalg.

- Hvordan ser du på dagens sveisemarked?
- Om vi korrigerer for spesielle prosjektleveranser ligger vårt dag til
dag salg omtrent på fjorårets nivå,
men at vi ønsker oss en større andel
i fremtiden er helt klart.
Det skulle forøvrig bare mangle med
våre kvalitetsprodukter. Noen er på
sine bruksområder klart markedsledende, takket være stor vilje til å
satse på forskning og utvikling hos

våre eiere, fremhever Bjørn Helge
A. Sørensen.
- Hva med Virtual Welding?
- Et godt eksempel på at vi kunnskapsmessig ligger langt fremme.
Vi mener det er fremtidens sveiseopplæring. Realistisk læring med simulator. Helt uten sikkerhetsrisiko
og med et betydelig økonomisk sparepotensial. Vi merker stor interesse
for Virtual Welding. (Se egen artikkel i SveiseAktuelt 1/2010)

Ønsker autoriserte
forhandlere
- Du har dyktige og motiverte medarbeidere her på huset, men hva med
forhandlere?
- Det skal fortsatt satses på forhandlere, men vil også stille krav til
kvalitet og kunnskaper. Her skal det
gis og tas. Dagens forhandlernett
skal foredles. Vi ønsker å autorisere
våre forhandlere. En slik autorisering skal inngi tillit og fortelle markedet at de holder et høyt og solid
nivå, presiserer en entusiastisk Bjørn
Helge A Sørensen.
■
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Utdanningen av Internasjonal
Sveisekonstruktør AKTUELT

IWSD (International Welded Structures Designer),
vil starte opp i Norge
EWF´s og IIW´s utdanningsopplegg er vel kjent for de
fleste innen norsk sveiseteknisk industri. Vi har et
bredt spekter av personer med diplomer på en rekke
nivåer fra sveisere til sveiseingeniører.
IWSD-utdanningen er helt ny som
en etterutdanning spesielt rettet mot
konstruksjonsfaget.
IWSD- utdanningen baserer seg
på IIW´s retninglinje IAB-201-06.
Utdanningen er bygd opp på 2 nivåer – ett med ”omfattende kunnskap – IWSD-C” og ett med ”standard kunnskap – IWSD-S”.
I Norge vil utdanningen legges
opp for IWSD-C-nivå. Denne etterutdanningen retter seg mot personell med teknisk bakgrunn som
eksempelvis IWE, IWT eller IWS.
Hvorfor en spesiell utdanning for
konstruktører og hvorfor nok en
etterutdanning?
Høye krav til produktkvalitet og
hurtighet i produktutvikling blir en
stadig viktigere konkurransefaktor.
For konstruktører er det viktig å
kunne gjennomføre raske estimater
og å kunne formidle kunnskap til
kunden om hvordan sveiste konstruksjoner oppfører seg under ulike
belastninger . I tillegg er det kjent ,
ifølge undersøkelser utført bla ved
WZL i Tyskland at « allerede på
konstruksjonsstadiet er ca 70% av
produktets totalkostnad bestemt».
Gjennom flere år er utsetting
(outsourcing) av produksjon blitt
stadig mer populært, noe som medfører at de tradisjonelle tilbakemeldings mekanismer som tidligere var
til stede ved integrerte konstruksjons- og produksjonsbedrifter, forsvinner. Vi er i ferd med å få rene
konstruksjonsbedrifter eller miljø

uten tilknytting til produksjon. Produksjonen settes ut til rene produksjonsbedrifter hvor kostnadene er
lavest. Konsekvensen av dette er på
sikt at konstruktørene har stadig
mindre erfaring fra direkte produksjon og mindre innsikt i hva den
konstruktive utformingen betyr for
produksjon og produksjonskostnadene.
Stadig fler har sett denne utviklingen at verdifull kunnskap og
kompetanse forsvinner fra konstruksjonsmiljøene fordi det ikke gis relevant mulighet for å få tilbakemelding. Dette medfører etter hvert at
de løsninger som det legges opp til
ikke blir optimalisert for produksjon.
Innen for den sveisetekniske
industri kan dette mange ganger
bety at f.eks full gjennomsveising
spesifiseres på steder hvor dette ikke
er nødvendig. Vi ser til stadighet at
a-mål for kilsveis er for stort, dvs
det vil kreve ekstra tilsettkostnader
og arbeidstid. Og vi ser at konstruksjonen har en utførelse som medfører at de optimale sveisemetoder
ikke kan benyttes.
Konsekvensene av dette kan ofte
være økte kostnader direkte i produksjon eller økte kontroll og reparasjonskostnader.
Utdanningsopplegget for IWSD er
et forsøk på å tilføre norsk industri
kompetanse innenfor konstruktiv utforming av sveiste konstruksjoner.
De internasjonale retningslinjene be-

nyttes i de fleste land og de er harmonisert med hensyn til utdanningens målsetting, innhold og eksaminering. Dette medfører at en bestått
eksamen i et land, gir kandidaten
automatisk et diplom som er internasjonalt godkjent i alle de land som
benytter IIW´s retningslinjer. Eksamineringen er også beskrevet i detalj
i de relevante retningslinjene og de
gjennomføres under oppsyn av de
nasjonale eksamenskomiteer som
sikrer at eksamineringen har det
tekniske fagnivå som er krevet. I
Norge er det eksamenskomiteen til
det norske ANB (Authorised National Body) - Norsk Sveiseteknisk
Forbund, som er ansvarlig for eksamineringen..
Det er ledende skandinaviske
teknologiske miljøer som står bak
utdanningen:
Vitec AS fra Norge vil bidra med
lærekrefter innenfor temaet produksjon og produksjonsoppfølging,
kvalitetssikring av produksjon og
konstruktiv utforming for produksjon. Vitec AS har bred erfaring fra
Norsk Offshore miljø.
Weld-on- Sweden er et svensk
kompetansesenter med bred erfaring
innen utdanning av sveiseteknisk
personell. Weld-on-Sweden vil i
første rekke dekke beregninger og
konstruktiv utforming for statisk og
dynamisk påkjente konstruksjoner.
Høgskolen i Sør-Trøndelag (Hist)
er Norges ledende institusjon med
hensyn til nettbasert undervisning
og bruk av digitale hjelpemidler i
undervisningen. Hist har også
gjennom flere år vært en sentral
samarbeidspartner for ingeniørut-
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Industriskolen er undervisningsportalen og instrumentet for Norsk
Industri. Industriskolen tilbyr et
bredt spekter av faglig utdanning fra
grunnivå opp til ingeniørnivå. Høgskolen i Sør- Trøndelag vil være den
virksomheten som vil bli godkjent
av ANB for å gjennomføre IWSD
utdanningen, og de vil benytte Industriskolen som markedsføringskanal for kursene og dette tilbudet
føyer seg naturlig inn i deres etterutdannings portefølje.
Utdanningsopplegget er modulbasert og består av følgende moduler i
2 nivåer (se tabell):
Eksaminering under kontroll av
ANB gjennomføres etter at de 7 modulene er gjennomført. Etter bestått
eksamen vil kandidatene bli tildelt et

IWSD-C
Modul 1: Sveiseteknologi
Modul 2: Materialkunnskap
Modul 3: Utforming (design) av sveiste konstruksjoner
Modul 4: Utforming (design) av sveiste forbindelser
Modul 5: Utforming av sveiste platekonstruksjoner
Modul 6: Utforming (design) for egnethet av sveiste
konstruksjoner
Modul 7: Fabrikasjon, økonomi, kvalitet og inspeksjon
Eksamen:
Total:
IIW-diplom som IWSD-C som er
det undervisningsomfang som blir
tilbudt i samsvar med det valgte nivå
på utdanningen.
Etter samtaler med representanter
fra ulike industribedrifter i Norge vil
Høgskolen i Sør-Trøndelag gi et
ekstra tilbud om tilleggsutdanning
som omfatter temaer innen spesielle
materialkombinasjoner, og andre
spesifikke emner som er aktuelle

IWSD-S
25 h.
25 h.
25 h.
25 h.
25 h.
25 h.
25 h.
7 h.
182 h.

25 h.
25 h.
25 h.

25 h.
4 h.
104 h.

innenfor offshore- og undervannskonstruksjoner. Dette tillegget vil
bestå av en teoretisk modul og en
prosjektoppgave. Til sammen vil
IWSD-utdanningen og tilleggsmodulen med prosjektoppgave gi kandidatene etter endt eksamen både en
formell høgskoleeksamen og 30
studiepoeng. Planen er at dette
undervisningsopplegget skal starte
høsten 2010.
■

Midt – Norsk mesterskap i
sveising 2010
Midtnorsk mesterskap i sveising ble avholdt på Vitec
i Verdal fredag 7. mai.
Vinneren i hovedklassen gikk til
Ole Sigurd Fagernes, lærling fra
Byggcon AS Namsos.
Vinner i rekruttklassen ble Robin
Oskar Johansen som er elev ved
Ytre Namdal vgs
Mesterskapet er en del av rekrutterings og profileringsarbeidet for
unge fagarbeidere/ lærlinger i sveisefaget, og slike konkuranser fremmer også kvaliteten på opplæringen
av faget.
Mesterskapet skjer i regi av NSF
avd. Trøndelag (Norsk Sveiseteknisk
Forbund) i samarbeid med Norsk
Industri, Vitec AS, og Opplæringskontoret for Teknologifag (OTEK)
Nord-Trøndelag.
Vinneren går videre til NM-finalen
som avholdes på Lillehammer i
Oktober. De beste i NM kvalifiserer
seg både Nordisk Mesterskap og til
ungdommens Yrkes-OL i London
2011.
Aker Verdal, Vitec, Sveiseeksperten

og Tools har bidratt med fine premier som vi benytter anledningen
til å takke for.
Verdal 10.05.2010
Per Olav Helden,
Leder NSF avd. Trøndelag

Fra venstre: Tor Erik Engesvik, Ole
Sigurd Fagernes (vinner) og Ole Martin
Trælnes, alle i hovedklassen.

Resultatliste 2010
Hovedklasse:

Navn:
1. Ole Sigurd Fagernes
2. Ole Martin Trælnes
3. Tor Erik Engesvik

Bedrift:
Bygg-Con AS, Namsos
Aker Verdal AS
Båt & Motorservice AS,
Austadfjord

Rekruttklasse:

Navn:
1. Robin Oskar Johansen
2. Petter Sende Vollan
3. Martin Sørensen
Torbjørn Lyse Pettersen
Torgrim Stormo
John Ancu Charles
Kent Johan Fossmo
Erik Granaunet Aabakken

Skole:
Ytre Namdal vgs
Verdal vgs.
Verdal vgs
Ytre Namdal vgs
Ole Vig vgs,
Levanger vgs
Ole Vig vgs.
Levanger vgs.

AKTUELT

danningen til Industriskolen, Norsk
Industri.

Høylegert tilsettprogram fra NST
NST INOX er vår nye produktserie for konstruksjoner og installasjoner med ekstreme krav
til styrke og holdbarhet. Denne serien er spesielt tilpasset høye krav til rustbestandighet,
syrebestandighet, samt nye supersterke legeringer som krever tilsvarende sveisetilsett.
Gjennom vårt merkesystem er produktene sporbare fra oppstart produksjon til levert
vare. Høy kvalitet og leveringssikkerhet gjør NST INOX serien til et riktig valg for å få
jobben gjort til riktig tid og kvalitet.

Fargekoding og
produktmerking

NST høylegert TIG-program
Farge

500 mm
1,6 2,0 2,4

Produktnavn

1000 mm
1,0 1,2 1,6 2,0 2,4 3,2 4,0

NST TIG 316Lsi
NST TIG 309Lsi
NST TIG 309LMo
NST TIG Duplex 2209
WEL TIG 329J4L (Superduplex)
NST TIG ERNiCrMo-3/(625)

Lagerførte diametere og lengder. Fullstendig info om MIG og TIG programmet finnes på vår side www.nst.no/INOX

www.erlingsdesign.no

Norsk Sveiseteknikk AS
Postboks 575
Brakerøya
3002 Drammen
Telefon + 47 99 27 80 00

Norsk Sveiseteknikk AS
Avd Møre og Romsdal:
6391 Tresfjord
Telefon + 47 71 18 44 00

Norsk Sveiseteknikk AS
Avd Sørlandet:
Rigetjønnveien 12B
4626 Kristiansand
Telefon + 47 38 01 11 30

www.nst.no

Licence contract between
EWF and IIW governs
education and certification

Thus, the IIW now has the official
green light in terms of qualification
and certification and is authorized to
market, sell and issue specialist certification in the fields of welding
and allied joining technologies. The
agreement was signed by IIW President, Prof. Dr.-Ing. Ulrich Dilthey
and EWF President, Tim Jessop.
The momentous event was the
fruit of a longstanding collaboration
between the IIW and the EWF, whereby the EWF and IIW Systems for
Education, Qualification and Certification were to be merged. In 1997,
the two organizations signed their
first cooperation agreement towards
the development of a single international system for education and
qualification of welding personnel.
The IIW’s International System
for Education and Qualification of
Welding Personnel is based on the

harmonized European system for
education and qualification of welding personnel. It is recognized
worldwide and is supported by both
industry and universal training and
accreditation entities.
By use of a single Guideline for
each level of training, International
Welding Engineer, Technologist,
Specialist, Practitioner, Inspection
Personnel and Welder the same
qualification may be awarded in any
country, a system administered and
managed by the IIW’s International
Authorization Board (IAB). An organization recognized by the national IIW Member is appointed as the
Authorized National Body (ANB)
for the supervision of the system in
each country. Representatives from
these ANBs form the Operational
Management within the IAB and
authorized IIW Assessors ensure

conformity of each ANB to the
agreed Rules. The IIW focuses as
well on the certification of companies and personnel. The Manufacturers Certification System revolves
around the standard ISO 3834:
“Quality Requirements for Welding”. Compliance with this standard can positively influence turnover in domestic and foreign markets, since various welding-related
operations are controlled so as to
achieve desired quality consistently,
thus guaranteeing global recognition
of a company’s capabilities.
A key requirement of this standard is the assurance that persons in
positions of responsibility in welding are sufficiently competent to
discharge their duties. This is achieved in association with the standard
ISO 14731: “Welding Co-ordination
– Tasks and Responsibilities”, where
the IIW Education and Qualification
system is referenced to.
Via the IIW’s International System for Personnel Certification, individuals may work towards certificates as Certified International Welding Engineer (CIWE), International
Welding Specialist (CIWS), International Welding Technologist (CIWT)
and International Welding Practitioner (CIWP).
■

Alt klart til perfekt sveising av stål
TransSteel 3500/5000 er ensbetydende med intelligent industridesign, garantert enkel
håndtering, robust konstruksjon og lang levetid. Utstyrt med Steel Transfer Technology
oppnår du optimale stålesveisekarakteristikker med det digitalt styrte MIG/MAGsveisesystemet. Gjør deg klar til perfekt sveising av stål!

Robust og pålitelig
Enkel håndtering
Perfekt sveising av stål

FRONIUS NORGE AS, Finneveien 25, N 3300 Hokksund
Tel: +47/32/25 01 10, Fax: +47/32/25 01 11, E-Mail: sales.norway@fronius.com

www.fronius.com

November 24, 2009, has entered the annals of the welding and joining fraternity
as the day which officially marked the
“marriage” between the International
Institute of Welding (IIW) and the European Welding Federation (EWF). On this historic occasion, the two major
organizations signed a licence agreement whereby the
IIW was granted non-exclusive rights within Europe and
exclusive rights elsewhere to market, use and offer for
sale EWF intellectual property for 20 years.

AKTUELT
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WORLDSKILLS NORWAY:
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Yrkes-NM
planlegges nå
18.-21. oktober arrangeres Yrkes-NM 2010 i
Olympiaparken på Lillehammer. Se informasjonsbrev om arrangementet,
og sjekk ut WorldSkills
nye nettsider!
Hoveddelen av Yrkes-NM vil finne
sted i Håkons Hall og Kristins Hall
med tilliggende utearealer. Yrkeskonkurransene vil i hovedsak være
Norgesmesterskap eller internasjonale konkurranser (landskamp, nordisk mesterskap).

Det er gratis inngang for
alle til arrangementet. Det
er forventet et besøkstall
på 15.-20.000
Uttak til Europamesterskap og VM
Mange av bransjene som står bak
konkurransene vil bruke mesterskapet til å ta ut deltakere til det norske
Yrkeslandslaget, som skal delta i

EuroSkills 2010 i Portugal i desember 2010.
Det blir også antakelig tatt ut kandidater til WorldSkills 2011 i London
som arrangeres i oktober 2011.

Messe på Lillehammer
Yrkesmessen vil inneholde et mangfold av demonstrasjoner og visninger av forskjellige fag under de
ulike utdanningsprogrammene.
Her vil lokale skoler, bedrifter og
opplæringskontor vise fram viktige

fag og yrker for de besøkende.
Det legges opp til at det skal være
mulig for de besøkende skoleelevene å prøve seg i forskjellige yrker.
Bedrifter som ønsker stand i forbindelse med arrangementet bes kontakte WorldSkills.

Nye nettsider
WorldSkills Norway har denne vinteren fått helt nye nettsider.
Ta en kikk på
www.worldskills.no
■

SVEIS- OG MATERIALKONFERANSEN 2010

SETT AV TID TIL ÅRETS BEGIVENHET

SVEIS- OG MATERIAL-KONFERANSEN 2010
I STAVANGER 2. - 3. SEPTEMBER 2010

To dager fylt med inspirasjon, teknikk og faglig påfyll. Konferansen vil samle
industrien fra hele landet. Programmet har tre hovedområder:

• Konstruksjon og produksjon til fornybar energi – Vindkraft
• SUBSEA – Teknologiske utfordringer
• Landbasert industri – Norsk kompetanse i et konkurranseutsatt marked
Innbydelse med program vil bli sendt ut senere.
Ønsker du å melde deg på send e-post til post@sveis.no
Arrangør: Norsk Sveiseteknisk Forbund

Samarbeidsavtale mellom
Det Norske Veritas Norge
og Cerum AS

Samarbeidsavtale mellom
Det Norske Veritas Norge
og Cerum AS.
Det Norske Veritas (DNV)
og Cerum AS har signert
avtale om bruk av Cerums
databasesløsning for sveiseprosedyreoppfølging(WPQR).
Systemet Cerum Industry gjør det
mulig for DNV å produsere og lagre
sveiseprosedyrer som overføres
direkte til kundenes databaser.
“Dette er en ordning som er meget
tids- og arbeidsbesparende for kun-

dene våre. Sveiseprosedyrene overføres direkte i databasen til kundene,
og de kan bruke dem umiddelbart
for videre sveisedokumentasjon.
Cerum sitt verktøy gjør at hele den
sveisetekniske dokumentasjonslinjen blir meget effektiv”, Sier Tor
Arne Hjemås hos DNV.
DNV har stilt strenge krav til brukervennligheten i systemet, da systemet både skulle tilfredsstille ISO,
Norsok, PED og DNV sine standarder(f. eks OS-F101) Fokus på enkel
systemadministrasjon og tidsbesparelse for brukerne har gjennomsyret
hele prosessen. Dette fokuset har
gitt et produkt som i tillegg til å ha
de funksjonene som er viktig for
kundene, er enkelt og intuitivt å ta i
bruk.
”Samarbeidet med DNV er viktig
på flere nivå. Produktmessig sett
er det viktig å få tilgang til DNVs
ekspertise. De forbedringene vi i
samarbeid med DNV nå har utviklet
i systemet gir et enda bedre og sikrere produkt for kundene. I tillegg er
DNV en stor og viktig aktør i bransjen, og vi regner med at samarbeidet med DNV skal gi oss en økning
i brukere av systemet. Stadig tøffere
krav til dokumentering av sveis gjør
at bevisstheten rundt systemer for
dokumentasjon stadig blir høyere.
Vi tror det videre samarbeidet med
DNV gir seg utslag i et produkt som

blir enda mer attraktivt for markedet.” – Odd Sigurd Sagdal, Product
manager hos Cerum.

Det Norske Veritas
Det Norske Veritas er en uavhengig
stiftelse som arbeider for sikring av
liv, verdier og miljø. Stiftelsen ble
etablert i Norge i 1864 med formål å
inspisere og vurdere den tekniske
tilstanden til norske handelsskip.
Vår kjernekompetanse har siden
etableringen vært å identifisere, vurdere og gi råd om risikohåndtering.
Kontaktperson:Tor Arne Hjemås
Fagansvarlig for oppfølging av
sveiseprosedyrer og personell
E Post: tor.arne.hjemas@dnv.com
Mobil: 97643411
I: www.dnv.com

Cerum AS
Cerum AS er et selskap som kombinerer CRM, web og databaseteknologi.
De produserer og hoster databaseprodukter rettet mot ulike bransjer.
Kunder er blant annet oljeselskap,
sveisebedrifter, NDT-bedrifter, trimsentre, ferdighusprodusenter og
telekomaktører.
Kontaktperson: Odd Sigurd Sagdal
Product manager Cerum industry
Epost: odd@cerum.no
Mobil: (+47) - 95 44 03 43
I: www.cerumindustry.com
■
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Hold hjulene i gang med
MinarcMig Adaptive 170/180

Perfekt både for produksjon og vedlikehold enten det er på verkstedet eller ute i felt
Med en vekt på bare 10kg får du solid sveisekapasitet i
kompaktstørrelse. Du kan velge mellom innstegsmodellen på 170
ampère med basispanel for karbonstål, eller den prisbelønte 180
ampère modellen med LCD panel for stål, rustfritt og aluminium.
Tast inn platetykkelsen og sett i gang å sveise - så enkelt er det!

www.kemppi.no
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God oppslutning på SVEISEDAGEN i Ålesund
ser. Buen vises på en skjerm og alle
data registreres. Ved avslutning vil
man kunne skrive ut en poeng sum
som gir sveiseren en karakter for sitt
arbeide.

Per Lorang Larsen er stolt av sitt ”fotball” håndtak på sveisepistolen

Per Morten Krokdal viser stolt fram
Den nye ventilen ”smarttopp.
Vi ser her Ingunn Tandberg bli instruert
av Svein Helge Hansen fra Fronius

FRONIUS hadde norges premiere
på virtuelle sveise simulator. Her
kan sveiseren trene uten at ha svei-

AIR LIQUIDE lanserte sin nye flaskeventil – smarttop. En ny ventil
som nå vil komme på alle flasker og
er langt mer sikker sammenlignet
med tidligere ventiler

BINZEL lanserte en nye lettvekt
sveisepistoler. Vekten er vesentlig
redusert sammenlignet med tidligere
typer. Lettere pistoler har vært etterlyst i mange år og nå har BINZEL
lanserte de første lettvekts pistoler.
En egen sveisepistol designet for
VM i fotball i Sør Afrika ble også
vist fram
15. mai 2010

TRØNDSK SVEISEDAG BLE ARRANGERT PÅ
QUALITY PANORAMA HOTEL I TRONDHEIM
NSF avd. Trøndelag arrangerte
TRØNDSK SVEISDAG på Quality
Panorama Hotel i Trondheim onsdag
den 19 mai. I underkant av 40 deltakere var påmeldt.
Programmet var lagt opp med 4
hovedområder:
1. Offshore vindmølle fundamenter
2. Utførselsstandarder
NS-EN 1090-2
3. Etterutdanning for konstruktører
4. Automatisering
Erik Stiklestad, Aker Verdal, gav
oss en innføring i de problemstillinger de stod ovenfor ved omlegging til denne type produksjon. Noe
av det viktigste var logistikken i hele
produksjons forløpet. Enkle, men effektive jigger for sandblåsing og maling er bygget og fungerer meget
bra.
Modulene har en vekt fra 400 til
1.200 tonn

Et annet meget aktuelle område
var den nye utførselsstandarden –
NS EN 1090 del 1 og 2 . Kjetil
Myhre fra Norsk Stålforbund gav
deltakerne en god innføring i den
nye standarden.
For de som er interessert i mer informasjon se i SveiseAktuelt nr
1/2010 og www.sveis.no
Erik Engh fortalte om etterutdanning av konstruktører som nå starter
opp på Høyskolen i Sør Trøndelag.
IWSD ( Internasjonal Welding
Structur Designer ) er en etterutdanning for personer med sveiseteknisk
utdannelse. For mer informasjon se
SveiseAktuelt nr 2/2010 og
www.sveis.no
Utflukten til Landteknikk as var
meget populær. Bedriften ligger
langt framme når det gjelder mekanisering/automatisering av sin pro-

Vi ser her Jan Ivar Stiklestad mottar
sveisemaskinen av Kemppi`s representant Jan Tore Nordstad

duksjon. Blant annet har de tatt i
bruk laserleserhode for fugefølging.
Ved tilbakekomsten til hotellet ble
det trukket en sveisemaskin sponset
av Kemppi. Det lykkelige vinneren
var Jan Idar Stiklestad.

AKTUELT

NSF avd. Møre & Romsdal arrangerte SVEISEDAG på Parken Hotel
i Ålesund onsdag 14. April
Det var påmeldt ca 60 deltakere.
Programmet var varierende fra gasssikkerhet til virtuell sveising… Det
var også en del nyheter
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Nesflaten Kraftstasjon
Vannfallet fra Røldalsvatnet til Nesflaten Kraftstasjon i Suldal leverer ca.
1% av Norges elektrisitetsbehov, så når røret
kollapset under inspeksjon i 2009, begynte et
kappløp med tiden og
følgelig noen spennende
utfordringer.
Et nytt vannløp, trykkrør, inspeksjonstunnel og inngang som skulle
tåle 320 m vannsøyle måtte produseres. Når man i tillegg vet at den totale lengden fra Røldalsvatnet til
kraftstasjonen er mer enn 11 km gir
det et inntrykk av prosjektets dimensjoner.
I hard konkurranse med andre leverandører ble BIS Production Partner i Porsgrunn valgt til å lede og utføre arbeidet med trykkrøret og atkomstveien i tillegg til å støpe inn
enhetene innenfor eksisterende rammeavtale.

Suldal – ny vannføringsvei – konstruksjon
ved kraftstasjon (viser rørene som skal
sveises, den nye inspeksjonstunnelen
med trykkdør og områdene som skal
armeres og dekkes med sement)

Suldal Kraftstasjon – nytt trykkrør

Produktiv i sveising

BIS Production Partner er en del
av Bilfinger Berger Industrial Services AG, en internasjonal tverrfaglig leverandører av industrielt vedlikehold, prosjektledelse, engineering,
verksted fabrikasjon og industrielle
løsninger. De er konsulenter til prosess- og kraftindustrien i Norden.
Helse, Miljø og Sikkerhet er en
viktig del av BIS Production Partners sluttprodukt og konkurransekraft.
BIS velger å skape verdier for
kunden gjennom kostnadsbesparelse
og tilgang til produksjonsutstyr.
BIS Production Partner hadde en
omsetning på 2 milliarder Kroner i
2009 og har 1900 ansatte. De har 14
lokasjoner i Norge og fire i Sverige.
Intervjuobjektene har vært Geir
Rønning, sveiseleder for verkstedene i Porsgrunn, Rafnes og Rjukan,
Formann Sven Tore Kittelsen og
prosjektleder Eirik Noer Smedstad.
Kemppi sin Premium Dealer, J. D.

Sveise Service AS, leverandør av
mekaniseringsløsningen, sveiseutrustningen, tilsettmaterialene og
løpende service til BIS Production
Partner i prosjektet var representert
ved salgsrepresentant Torkjel Mo.
Det eksisterende trykkrøret hadde
et fall på 270 meter og en kollaps på
120 meter i deler av vannføringen
betydde hel eller delvis utskiftning
eller erstatning i form av ny tunnel.
Med utgangspunkt i gjennomføringstid, prosjektkostnad og risiko
for ulykker ble det besluttet å drive
en ny tunnel der et nytt trykkrør med
en lengde på 66 meter skulle kobles
til eksisterende vannføring gjennom
et forlengelsesrør og et bend. Løsningen ble besluttet forseglet med
betong og sikret i form av en injeksjonssone ved inngangen til stålrøret.
Prosjektet ved Nesflaten Kraftsta-
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Prefab

sjon gav en rekke utfordringer som
ekstreme arbeidsforhold med støv
og fuktighet kombinert med krevende logistikk i et avsidesliggende
område. BIS kontaktet Kemppi sin
Premium Dealer, J. D. Sveise Service og Kemppi med tanke på vurdering av mulige løsninger.
Rukki leverte 3m brede valsede
og fugede plater for sveising til rørstykker gjennom en prefabrikkeringsprosess på BIS Production
Partners fasiliteter på Herøya i Porsgrunn. Rørene med en innvendig
diameter på 3,8m hadde en veggtykkelse på 32mm og platene var preparert for X fuger.
Effektivitet i produksjon og verdifull erfaring ble oppnådd gjennom
sveising med en Flexi traktor med et
pendelverk og fjernkontroll, Elga

DWA 55 LSR sammen med Kemppi
sveiseløsning bestående av en vannkjølt Fastmig Synergic strømkilde,
MSF 57 mateskap med Synergic panel SF53, Kemppi PMT42W sveisepistol med RMT 10 fjernkontroll og
40 meter mellomleder. Den komplette løsningen viste seg å være
ekstremt stabil og pålitelig gjennom
hele prosjektet fra prefabrikering til
montering på stedet. Hvert rørstykke
ble forberedt med en rotåpning på
7-8 mm med fugevinkel på 45 grader og Kemppi sin synergiskurve
nr. 174 ble benyttet.
I løpet av sveiseprosessen er forståelsen av lysbuen og nødvendige
justeringer avgjørende for suksessen. For å sikre sveiseferdighetene
og kunnskapen omkring styringsparametrenes effekt på lysbuen
gjennomførte Kemppi produkt og
sveiseopplæring i oppstartsfasen.

Det eksisterende nedre trykkrøret.

Etter ferdigstillelse av prefabrikeringen av rørene ble enhetene som
hver veide 9270 kg fraktet med skip
til Sand og derfra i form av utfordrende transport på lastebil på smale
veier og trange tettsteder.
På Nesflaten begynte arbeidet
med å koble det nye trykkrøret til
den nedre delen av det eksisterende
røret i form av et forlengelsesrør og
et bend.
På plass i tunnelen på Nesflaten
ble det montert en stålramme for
støtte og innfesting av rørene som en
forberedelse til betongforseglingen.
Skinnene ble konstruert på en måte
som muliggjorde transport av rørdelene med hjullaster der tunnelen i
seg selv ga plass til dette. I trange
områder tok en bobcat med en
winch over arbeidet ved hjelp av
wire og et utvekslingssystem med
blokker festet på monteringsstedet.

왗

Transport til Suldal

For ytterligere å øke produktiviteten i sammenstillingen ble permanent backing festet til røret hvilket
gav muligheten for å benytte en
Flexi traktor med en pendelenhet,

AKTUELT
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Stålramme for støtte

Rørtransport i tunnel

Kemppi sin sveiseutrustning og Elga
sin DWA 55 LSR rørtråd. Rørene
ble sveiset fra kl 6 til 12 fra innsiden. Med utgangspunkt i at dette
tidligere ble gjennomført som en

Sveiseløsning

manuell sveiseprosess er produktivitetsøkningen formidabel. I prosjektet med å sammenføye 24 rørkomponenter ble tidsbruken på hver
sammenføyning redusert til utrolige
24 timer. Mer enn 3 tonn med sveisetilsett ble benyttet i prosjektet.
Til tross for unik økning i sveisehastigheten, kontinuerlig arbeid
“24/7” viste ultralydundersøkelsene
ingen sveisefeil overhodet slik at tidskrevende reparasjonsarbeider ble
redusert til et minimum.
Under ferdigstillelse av trykkrør
installasjonen ble det siste rørtykket,
kalkulert til 400 mm lengde, sveiset
i posisjon. Avviket fra kalkulert
bredde på 400 mm viste seg kun å
være 2 mm og virkelig bredde ut-

Anleggsoversikt sammenkobling nytt trykkrør til gammelt

Innfesting av støtte til rørene

gjorde 398 mm, et bevis på installasjonsteamets kompetanse og nøyaktighet, utstyr som ble benyttet
samt prosjektledelsen ved BIS Production Partner.
Med fire sveiseløsninger i drift og
en reserveløsning oppnådde BIS
kontinuerlig sveising og produksjon
i dette prosjektet. En løsning for å
sikre nødvendig logistikk for sveisetilsett, forbruksdeler for sveisepistoler og annen nødvendig utrustning
ble etablert I samarbeid med J. D.
Sveise Service (Kemppi Premium
Dealer).
Sveiseleder Geir Rønning og Prosjektleder Smestad utforsket nye
muligheter og oppnådde effektivitet

for å unngå unødige avbrudd i produsjon. I tillegg ble alle sveisere ansvarliggjort i form av personlig utrustning hvilket umiddelbart resulterte i betydelige besparelser i reparasjons og vedlikeholdskostnader for
BIS Production Partner. Øvrige løsninger som ble benyttet i dette prosjektet bestod blant annet av Kemppi
MinarcTig, MinarcMig og MasterTig MLS 3003 ACDC maskiner.
Erik Fusdahl
Arne W.Nilssen
Kemppi Norge AS
og produktivitet i tillegg til god serviceoppfølging i samarbeid med
Kemppi og J. D. Sveise Service
(Kemppi Premium Dealer).
En oversikt over tidsomfanget ved
dette prosjektet viser at prefabrikeringen startet i august 2009 etterfulgt av sveising av rørbendet og
trykkrøret fra 17. september pågående i 6 uker. Prosjektet ble ferdigstilt med dørlåsen for inspeksjonstunnelen, sementforseglingen og
armeringen i tråd med tidsplanen før
Julaften samme år. Hele prosjektet
hadde en tidsramme på 40 uker
inkludert forarbeider, avsluttende
aktiviteter og anleggsarbeider.
Erfaringen fra dette prosjektet
viser viktigheten av pålitelig utrustning kombinert med en produktiv
sveiseløsning og fortløpende service

Teknologisk Institutt
Din totalleverandør innen sveiseteknologi
Teknologisk Institutt tilbyr et bredt spekter av tjenester innen
sveise- og materialteknologi. Vi har lang erfaring innen
opplæring, rådgivning og sertifi sering, og er blant
landets ledende leverandører innen sveisetekniske tjenester.
Vi er representert i Stavanger, Kongsberg og Oslo samt gjennom
et landsdekkende nettverk av underleverandører
I Stavanger kan vi tilby:
• Kurs i alle sveisemetoder og lodding
• Sertifisering av sveisere og lodder
• Utarbeidelser av sveiseprosedyrer
• 3. parts bevitnelse og produksjonsoppfølging
• Kurs i Sveiseinspektør NS 477/IWI
*) NS EN 473 sertifikat kan tas i forbindelse med kurset NS 477

• Kurs i Sveisekoordinator IWS
• Kurs i lesing av materialsertifikater
Mer informasjon/påmelding:
Tlf 51 88 02 16, faks 51 88 02 18,
e-post sidsel.simensen@teknologisk.no,
Alle kurs kan også holdes bedriftsinternt, eller
skreddersys etter bedriftens behov.
Ta kontakt for mer informasjon!

www.teknologisk.no
Siste arbeidsstykke for montering

■

AKTUELT

17

18
Bjørn Skjølberg:
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40 år er nok - gir seg i Lincoln Electric
Han har vært med hele veien, Bjørn.
Han har liksom alltid vært der. Feiret mange store ordre og gode tider.
Trøstet og hjulpet etter beste evne da
alt var håpløst. Da Bjørn var SveiseProfil her i SveiseAktuelt i 2006
hadde artikkelen denne tittelen:
”Traurig å si opp medarbeidere, men
jeg håper de forsto at jeg arbeidet
mye og hardt for å finne rettferdige
løsninger.”
En av hans mest minneverdige begivenheter var å undertegne avtalen
hvor Sveiseeksperten AS, med Albert E. Olsen som hovedaksjonær,
overtok ansvaret for Lincolns produkter i Norge, fra 1. november i
2004. Daglig leder Morten Gran og
det øvrige nøkkelpersonellet kom fra
Lincoln Electric Norge, og har fungert svært tilfredsstillende.
Brenner ikke alle broer
De siste årene har Bjørn vært Managing Director for Lincoln Electric
Norge AS med det kommersielle
ansvaret for Norden og Island.
Med rundt 150 reisedager og 120

flyreiser i året er det klart for en
roligere tilværelse hjemme hos fru
Marit på Fjerdingby. Han påstår at
barnebarna skal få en mer aktiv
bestefar, at det blir mer tid til slektsgransking, språkstudier og hyppigere utenlandsreiser med fruen. Vi

Lesjøfors har produsert verdens
kanskje dyreste fjær!
Den største og trolig dyreste fjær av sitt slag er spesialprodusert av Lesjøfors.
Lesjøfors ble kontaktet av det britiske selskapet Goodwin International Ltd, en av Europas ledende
produsenter av ventiler for bruk i
aggressive væsker, som for eksempel råolje.
Goodwin kontaktet Lesjøfors i
forbindelse med utviklingen av en
klaffventil som skal brukes på et
oljeraffineri i Qatar. Den aktuelle
klaffeventilen er den største som
Goodwin noensinne har produsert,
og gjennomslippet er på hele 84
tommer (2134mm)!
For å sikre ventilens funksjon
kreves en spesialtilpasset fjær i
svært holdbart materiale, og Lesjøfors er en av få produsenter i verden

med kompetanse til å kunne utvikle
og produsere en så avansert fjær.

Superfjær i kjempeformat
Fjæren som Lesjøfors dimensjonerte
og produserte er laget av Inconel X750, en svært kostbar superlegering
med meget gode korrosjonsegenskaper og stor motstand mot krypbrudd
ved høye temperaturer. Det eksklusive materialet brukes i krevende
miljøer og i applikasjoner til bruk i
forbindelse med f. eks. oljeutvinning, reaktorer og kjemikalieprosesser, deriblant den norske oljeindustrien, som er et viktig marked for
Lesjøfors.
Det unike med fjæren til Qatar er

vet han ikke har brent alle broer til
Lincoln så ett og annet konsulentoppdrag kan muligens dukke opp.
Heldigvis er Bjørn interessert i og
holde kontakten med bransjen og vi
får beholde ham i SveiseAktuelts
redaksjonsråd. Det er vi glade for.

at den måler hele 24,4mm i tråddiameter, og Lesjøfors er en av få fjærprodusenter med kunnskap til å produsere en høykvalitetsfjær i en slik
dimensjon.
Tilvirkningsprosessen har mildt
sagt vært en påkjenning for nervene.
Om noe gikk galt ville fjæren blitt
ubrukelig, og en verdi tilsvarende
prisen på en ny bil ville vært tapt,
forteller Gøran Andersen, hos Lesjøfors i Sverige, som har vært ansvarlig både for dimensjonering og produksjon av superfjæren.
Lesjøfors produserer industrifjærer, tråd- og stansede detaljer innen
bransjene; marine, offshore, mekanikk, automotive, telekom, elektronikk og elektro. I Norge er Lesjøfors
representert med et aktivt salgskontor lokalisert på Furuset i Oslo der
det lagerføres standardfjærer i flere
tusen ulike varianter samt spesialproduserte fjærer til kunder med
avropsavtale.
Les mer på www.lesjofors.no
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Ny bransjesjef Olje & Gass

Runar har vært engasjert som fagsjef
i Norsk Industri siden 01.01.09
gjennom en avtale med Grenland
Group, der hans siste jobb var senior
vice president for vedlikehold og
modifikasjoner. Han har tidligere
vært ansvarlig for ledelse av selskaper i Grenland Group, så vel som
markedsføring, kommunikasjon og
prosjektledelse.

Bred erfaring
Runar Rugtvedt har lang og allsidig

erfaring innen olje & gass sektoren,
samtidig som han har mangeårig erfaring med leveranser og teknologi
innenfor landbasert og maritim industri, vannkraft, og miljøteknologi.
- Det var flere sterke kandidater til
stillingen. Det er fint å få inn folk
blant oss som også har erfaring fra
ledelsen i våre medlemsbedrifter,
sier direktør for bransjepolitisk avdeling, Knut E. Sunde.
Runar Rugtvedt har hatt et bety-

Industridagene mot 300 utstillere
Mens streik og vekslende temperatur i det økonomiske
landskapet preger mediebildet stevner Industridagene
sikkert fremover. Målsettingen om minst 300 utstillere
er langt på vei i sikte.
- Vi regner med å runde 250 utstillere om kort tid, dermed tror vi på et
totalt utstillerantall på over 300 når
Industridagene åpner dørene 27.
til 30. september i år, sier Trond
Andersen, prosjektsjef for Industridagene.

Flere utenlandske
utstillere enn tidligere
En klar trend for årets messe er et
økende antall utenlandske utstillere.
– Vi registrerer flere norske underleverandører, men ikke minst flere
svenske utstillere, og i tillegg til

egen dansk paviljong har vi også fått
en spansk fellesstand på 44 kvadratmeter. Det er tydelig noen som ser
det norske markedet som attraktivt,
uttaler Andersen.

Det er besøkelsestid
Andersen poengterer at det er rift
om spesialplasseringene, og at det er
på tide å henge med skal man få
plass. – Det er viktig å kjenne sin
besøkelsestid, ikke bare fordi mange
utenlandske firmaer nå finner veien
til Industridagene, men rett og slett
for å få plass.

delig engasjement i forbindelse med
industriutvikling i Grenland i Telemark, tillitsverv i Norsk Industri og
diverse styreverv. Han er styreleder i
Green Business Norway og mangeårig styremedlem i Norges Jeger- og
Fiskeforbund.

Viktig med fysiske møter
Den solide interessen for Industridagene kan også skyldes at tidene
endrer seg, mener Andersen.
– I en hverdag som stadig blir
mer og mer digitalisert tror jeg behovet for de fysiske møtene, ansikt
til ansikt, blir mer betydningsfulle.
Forretningslivet er avhengig av gode
relasjoner og tillit, noe man best
bygger i direkte møter med sine
samarbeidspartnere. Gå inn på våre
nettsider så kan du se hvem som
skal stille ut, kanskje det er noen av
dine konkurrenter eller kunder inviterer Trond Andersen.
Industridagene på web: messe.no/id
Se årets utstillerliste:
http://messe.no/no/nv/prosjekt/Indus
tridagene/Besokende/Utstillerliste/

Styreleder Søren Ø. Hellenes trer inn som
Daglig leder i Lincoln Electric Norge
Hellenes har vært selskapets styreleder siden 1994. Han er advokat med
praksis i Larvik. Han har ingen
bransjeteknisk erfaring ut over det
han har tilegnet seg gjennom sitt styreverv i Lincoln Electric Norge AS.
Selskapets nye forretningsadresse
er:

Lincoln Electric Norge AS
Postboks 245, N-3251 Larvik
Tlf: 33 18 52 00, Fax: 33 18 45 12
Markedskontakter:
Michael Abrahamsson vil være selskapets nye markedskontakt i Norge
(ved siden av Sveiseeksperten) og i
Sverige. Han har tidligere vært an-

satt i Lincoln Electric Sverige, og siden 2004 ansatt hos Lincolns hovedimportør i Sverige, Svetskompaniet,
med hovedansvar for forhandlersalg
og Key Accounts.
Michael kan kontaktes på telefon:
+46 706 061 760 og e-mail:
mabrahamsson@lincolnelectric.eu
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Runar Rugtvedt (53) er ansatt som ny bransjesjef i
Norsk Industri og vil arbeide med bransjestyret for Olje
& Gass. Han tiltrer stillingen 1. august når nåværende
bransjesjef Rolf Hestenes går av med pensjon.

The Specialists in welding integration

Aker Solutions ferdigstiller
Gjøa-plattformen for Nordsjøen
13. juni 2010 - startet utseilingen fra Aker Solutions'
verft på Stord av den flytende plattformen til olje- og
gassfeltet Gjøa i Nordsjøen. Produksjonsstart ventes i
fjerde kvartal 2010.
Gjøa-plattformen benytter nyskapende løsninger basert på Aker
Solutions' erfaring fra mer enn 50
flytende plattformer. Den vil bli
Statoils første flytende plattform
som forsynes med elektrisitet fra
land. På denne måten forventer man
å redusere karbonutslippene med
250 000 tonn årlig.
Gjøa er et av de største feltutbyggingsprosjektene i Nordsjøen i dag.
Aker Solutions har stått for design,
ingeniørtjenester og sammenstilling
av plattformen, som skal kobles til
fem brønnrammer på havbunnen.
Plattformen, som har et dekksanlegg
på 22 000 tonn og et skrog med en
tørrvekt på 15 000 tonn, er klar til å
skape verdier for operatørene og det
norske samfunnet i flere tiår fremover.

- Vi er stolte over å levere Gjøaplattformen til Statoil, klar til å settes i drift i den nordlige delen av
Nordsjøen. Gjøa er et strategisk viktig prosjekt for Aker Solutions og
understreker vår posisjon som ledende leverandør av flytende plattformer til olje- og gassproduksjon.
Dagens utseiling er et nytt bevis på
vår kompetanse og erfaring på dette
området, sier konserndirektør Jarle
Tautra i Aker Solutions.
Dekket på Gjøa er 110 meter langt
og 85 meter bredt, med andre ord
større enn en fotballbane. Plattformens høyeste punkt er flammetårnet
på 143 meter. Det er flere etasjer
høyere enn Norges høyeste bygning,
117 meter høye Oslo Plaza. I alt har
mer enn 500 ingeniører fra Aker Solutions i Oslo og Mumbai vært med

på å utforme plattformen. Under de
travleste periodene av sammenstillingen på Stord har så mange som
3000 fagoperatører vært involvert.
Andre lokasjoner for Aker Solutions
i Norge, blant andre Egersund,
Verdal, Moss og Pusnes, har også
bidratt med viktige leveranser.
Installasjonen av forankringssystemet samt transporten og installasjonen av Gjøa-plattformen utføres
av Aker Solutions' datterselskap
Aker Marine Contractors.
- Gjøa-leveransen er en videreføring av det gode samarbeidet vi har
med Statoil fra arbeidet med den liknende, men noe mindre, Kristinplattformen som vi fullførte for noen
år siden. Vi takker for tilliten og er
stolte over å være deres partner i utvinningen av olje- og gassressurser i
og utenfor Nordsjøen. Jeg vil også
personlig benytte anledningen til å
gratulere de mange tusen medarbeiderne og underleverandørene våre i
prosjektet med godt utført arbeid,
sier Tautra.
Partnere i Gjøa-lisensen er Statoil
(operatør i utbyggingsfasen, 20 %),
GDF SUEZ E&P Norge AS (operatør i produksjonsfasen, 30 %), Petoro (30 %), Shell (12 %) og RWE
Dea (8 %). De utvinnbare reservene
er estimert til 82 millioner fat olje
og kondensat og 40 milliarder kubikkmeter gass. I tillegg har satellittfeltet Vega estimerte reserver på 26
millioner fat kondensat og 18 milliarder kubikkmeter gass. Gassen skal
transporteres til Skottland gjennom
rørledningen Far North Liquids and
Gas System (FLAGS), mens oljen
fraktes i rør til Statoils raffineri på
Mongstad.
■
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Sveiseprisen 2009
Norsk Sveiseteknisk Forbund Avd. Rogaland Har den
glede av å informere pressen om vår utdeling av
Sveiseprisen 2009, til Aker Offshore Partner. Denne
prisentildeles personer, bedrifter eller institusjoner
som utmerker seg særdeles, ved å fremme faget, og
stimulere til utvikling i Rogaland.
Innstilling
Prisen tildeles en bedrift som særdeles fremmer fagstolthet for våre
håndverkere, så vel som bidrag til
teknisk utvikling og engasjement i
faget.
Bedriften har gjennom sveiseren
Alexander Mukhin, som representerte Norge i World skills Competition 2009 , bevist at det er mulig å
sikte høyt internasjonalt. Bedriften
har i alle år satset mye på utvikling
av både kompetente Ingeniører og
Sveiseteknisk personell, samt lagt
stor vekt på metoder og effektivitet.
Nå ved endringene rundt fabrika-

sjons lokalitetene til Aker Solutions,
faller det naturlig å se tilbake på tiden som er gått, og berømme den
standhaftighet som er utvist.
Vi ønsker også til lykke med en
ny strategi for fabrikasjon i Aker
Solutions Egersund , og håper at det
sveisetekniske miljøet også her vil
blomstre.
Vi i NSF-Rogaland har en årrekke
hatt gleden av at Aker Solutions har
vert godt representert og utvist en
svært positiv holdning til faget.
Vi vil med denne prisen gi utrykk
for vår takknemlighet, og håper på
sterke bidrag også i fremtiden.

Nils E. Naley
Norsk Sveiseteknisk Forbund,
avd Rogaland

Lincoln Electric Europe

Alltid nye materialtekniske utfordringer
- og heldigvis også løsninger!
^ǀĞŝƐĞĞŬƐƉĞƌƚĞŶ ^ ůĞǀĞƌĞƌ ƌƆƌƚƌĊĚĞƌ Ɵů ĚĞ ŵĞƐƚ ƵƞŽƌĚƌĞŶĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƌ ƉĊ ŵĂƌŬĞĚĞƚ ŝ ĚĂŐ͘
^ƉĞƐŝĞůůƚ ǀŝů ǀŝ ŶĞǀŶĞ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƌ ƐŽŵ͗
^ƵƉĞƌ ƵƉůĞǆ͗
ϲϮϱͲEŝŬŬĞůďĂƐĞ͗
ϰϭϯϬͲϴϲϯϬ͗
^ϲϵϬͲƐƚĊů͗

^ƵƉĞƌĐŽƌĞ ĞƌŽŶϭϬϬy
'ĂŵŵĂ ϲϮϱs
KƵƚĞƌƐŚŝĞůĚ ϭϬϭEŝϭͲ,^Z
KƵƚĞƌƐŚŝĞůĚ ϲϵϬͲ,^Z

^ĞůǀĨƆůŐĞůŝŐ ŚĂƌ ǀŝ Ğƚ ďƌĞĚƚ ƐƉĞŬƚĞƌ ƌƆƌƚƌĊĚĞƌ ĨŽƌ ƐǀĞŝƐŝŶŐ ŝŶŶĞŶĨŽƌ ĂůůĞ ƚǇƉĞƌ
ƐŬŝƉƐͲ͕ ŽīƐŚŽƌĞͲ͕ ƌĞƉĂƌĂƐũŽŶͲ ŽŐ ŚĂƌĚďĞůĞŐŐŝŶŐƐĂƉƉůŝŬĂƐũŽŶĞƌ ŽŐƐĊ͊
Kontakt oss på: post@sxp.no
Sveiseeksperten AS
dŽƚĂůůĞǀĞƌĂŶĚƆƌ Ăǀ ƐǀĞŝƐĞƉƌŽĚƵŬƚĞƌ ŝ ĚĞƚ EŽƌƐŬĞ ŵĂƌŬĞĚĞƚ͘

Sveiseeksperten - Knud Brynsvei 5 - 0581 Oslo

Tlf: 22080092 - Fax: 2 2 0 8 0 0 8 5 - M a i l : p o s t @ s x p . n o

www.sxp.no
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Albert E. Olsen Gruppen tar grep i Norge og
posisjonerer seg for vekst

Dette gir en klarere markedsfokus
gjennom lokalt lederskap i de enkelte enhetene, og en sterkere konsentrasjon mot leverandørsiden, og
derigjennom styrket konkurransekraft for hele Konsernet.
Gjennom de siste årene har AEO
Gruppen posisjonert seg godt, ved
kjøp og etableringer av nye virksomheter, som har gitt en god markedsposisjon innenfor virksomhetens
områder i Norge. Sist gjennom
overtagelsen av 100% av aksjene i
Industrisenteret AS i Drammen,
sent høsten 2009.
I tillegg til de rene handelsvirksomhetene, har Konsernet tidligere
etablert og posisjonert seg innenfor
import på Slanger og Sveis (Codan
AS og Sveiseeksperten AS), som har
styrket markedsposisjonen innenfor
industri og entreprenørmarkedet.
”Nå skaffer vi oss en god mulighet til å utvikle vår virksomhet både
geografisk og forretningsmessig,
gjennom en harmonisering av Konsernet som gjør oss til en attraktiv

AKTUELT

Fra den 1.5.2010 endrer AEO Gruppen navn og profil på sine handelsselskaper i
Norge. Det etableres 5 regioner i Norge, med AEO som felles profil for alle selskapene i handelsvirksomheten.

samarbeidspartner for kunder og leverandører i Norge.
Plattformen for styrket lønnsomhet og ytterligere vekst er lagt.”, sier
Konsernsjef Albert E Olsen jr, som
er 4 generasjons leder av Konsernet.
Konsernet omsetter for MNOK 530
og har 230 ansatte. Vi vil gjennom
endringen over fremstå slik innenfor
Regionene på 21 steder i Norge.
• AEO Nord AS ledes fra Tromsø.
• AEO Nordland AS ledes fra

Mo i Rana.
• AEO Midt Norge AS ledes fra
Trondheim
• AEO Vest AS ledes fra Bergen.
• AEO Øst AS ledes fra Drammen.
Importselskapene vil bestå som tidligere.
Kontakt for ytterligere informasjon:
Konsernsjef AEO Gruppen AS;
Albert E Olsen jr. mob nr 97040118
Vise Konsernsjef AEO Gruppen AS;
Frode Størdal mob nr 92 60 61 48

Avdeling Hordaland arrangerte i år årsmøte
på FLEISCHERS HOTEL på Voss
Nesten 20 medlemmer var samlet til
det tradisjonelle årsmøte i avdeling
Hordaland.
Selve årsmøte gikk unna på under
en time. Årsmeldingen, regnskap og
valg ble godkjent under kyndig ledelse av Dag Wangen.
Frode Johansson ble gjenvalgt
som formann. Også de øvrige styremedlemmene ble gjenvalgt.
Etter årsmøte var det sosialt samvær med middag. Hordaland har tradisjon også å invitere ledsagere med
på middagen. Et meget populært og
vel gjennomført arrangement.
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Zeta 100 skærer igennem

Kontrolpanelet er næsten det samme
som på de to mindre maskiner i
Zeta-familien, men Zeta 100 skærer
hurtigere og klarer opgaver i større
dimensioner og har desuden funktion for plasmafugning.
Tændingen af plasmaskærebuen
sker automatisk via pilotlysbue helt
uden brug af højfrekvens, hvilket
giver sikker tænding og sikrer lang
standtid på plasmahovedets sliddele.
Zeta 100 skærer i alle elektrisk
ledende metaller. Hullede og udstansede plader stopper ikke plasmaskæreren. Den indstilles fra start til sikker og stabil skæring i alle former
for hulplader, en specialfunktion,
som er et særkende for hele Zetafamilien.
Skærelysbuen slukker automatisk,
når plasmabrænderen støder på en
hulkant, hvorefter pilotlysbuen auto-

matisk tændes; en unik funktion
der anvendes, når hulplader af
enhver art skal deles.
Plasmafugning og specielt finfugning er en disciplin, som let udføres med tryk på blot en knap. Finfugning med Zeta 100 anvendes ofte
til fugeforberedelse i fx X-fuger eller til detektering af eventuelle bindingsfejl ved siden af svejsningerne.
Plasmalysbuen genereres udelukkende af elektricitet og almindelig
trykluft, som gør den billig i drift.
Zeta 100 har elbesparende standbyfunktioner og tilsluttes 3 x 400 V
netspænding. Plasmaskæremaskinen
er desuden forberedt for drift med
benzin- eller dieselgeneratorer og er
derfor særligt velegnet til udendørs
arbejde.
Zeta 100 er specielt udviklet til
skæring og fugning i sort stål, men

Miljøforum – nyttig
møteplass
Klima og forurensningsdirektoratet (Klif)
og Norsk Industri samarbeider om å arrangere Miljøforum. Dette er en nyttig møteplass for miljø- og HMS-ledere i industrien.
Et nytt Miljøforum planlegges i september.
Det første Miljøforumet ble holdt i 2009 med nesten 150
deltakere.
Målet er at Miljøforum skal være en møteplass som bidrar
til at
* industrien får bedre forståelse av eksisterende og innsikt i
nye rammevilkår som Klif stiller og hånd
* Klif får tilbakemelding på industriens erfaringer og innspill til forbedringer på hvordan vi setter og følger opp
vilkår.
Målgruppe for Miljøforum er miljøsjefer/HMS-sjefer i industrien. Først og fremst gjelder det de bedriftene som har
utslippstillatelse fra Klif.

Miljøforum til høsten
Norsk Industri og Klif vil arrangere et nytt Miljøforum 28.29. september 2010. Denne gangen vil det skje i Næringslivets Hus, Middelthunsgt 27 i Oslo.
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Zeta 100, ny og større plasmaskæremaskine fra Migatronic,
skærer kvalitetssnit i pladetykkelser på op til 25 mm, og
hvis det gælder delesnit, klarer den godstykkelser på op
til 35 mm.

Zeta 100 har et enkelt og brugervenligt display

kan også med fordel bruges til skæring i aluminium og rustfaste stål,
som er materialer, der ikke kan
flammeskæres.
Tilbehør dækker udstyr til cirkelskæring, hjulføring til ligesnit eller
skæring efter skabelon med lange
skæredyser.
Produktchef Torben Henriksen,
Migatronic A/S, tlf. 96 500 600,
www.migatronic.dk
■

ESAB lanserer egen VM-sveisemaske, designet i
samarbeid med 2010 FIFA World Cup i Sydafrika.
Det klassiske sorte og hvite fotball-designet preger
hele masken, og den har
de samme fremragende ytelser og
funksjoner som
standard masken.
Denne er tilgjengelig i en begrenset periode.
Atten land representeres med et
selvklebende sekskantet flagg, som
følger med sveisemasken. Sveiseren setter på
ønsket flagg - og masken
er klar til bruk.
Origo ™ Tech Football Edition kan også monteres
sammen med friskluftsenheten Origo ™ Air, som
har vist seg å være meget populær sammen med
standard hjelmen.
Kontakt din lokale ESAB forhandler eller AS
ESAB for å få din Origo ™ Tech Football Edition.
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Industrien trenger fortsatt rammebetingelser tilpasset krisetider
- Det er nå ikke mulig å få delfinansiert større utviklingsprosjekter i industrien, som det først var en åpning
for under finanskrisen. Det synes som om noen mener
at krisen er over, sier Knut E. Sunde, bransjepolitisk
direktør i Norsk Industri. Norsk Industri og Fellesforbundet ønsker at større innovative utviklingsprosjekter
skal la seg realisere, og ber om klarhet i rammebetingelsene.
Norsk industri er fortsatt i en svært
krevende situasjon som følge av finanskrisen og uro og problemer i
den globale økonomien. - Dette er
ikke riktig tidspunkt å avblåse særlige støttetiltak på, sier Knut E.
Sunde.
Regjeringen har også selv foreslått
flere spennende virkemidler rettet
mot industrielle utviklingsprosjekter,
men har ikke satt tilsvarende mye
inn på å gjøre ordningene operative
og tilgjengelige for industrien.
Norsk Industri og Fellesforbundet,

som i lengre tid har vært i tett dialog
med regjeringen for å sikre nødvendige midler og virkemidler til slike
industrielle innovasjonsprosjekter,
har nylig sendt regjeringen et brev
hvor de påpeker at det som nå synes
som regjeringens politikk vil kunne
ramme industriens omstillingsevne
svært hardt.
- Vi registrerer signaler som tyder på
at Innovasjon Norge har justert seg
tilbake til forholdene før finanskrisen, slik at større industrielle utviklingsprosjekter atter har liten mulig-

het for finansieringsbistand, heter
det i brevet.
Men omstilling via økt innovasjon
koster penger, og på dette området
må vi i Norge utnytte statsstøtteregelverket så bedriftene får like virkemidler som konkurrentene.
- Større utviklingsprosjekter er viktigere enn noen gang før, og når de
lykkes er ringvirkningene på tvers
av bransjer og bedrifter veldig stor,
sier Knut E. Sunde.
■

AUTOMATISERINGS
net
jan.enderud@inmentor.no

hjør

Jan Enderud (64) er en av landets fremste spesialister innen robotsystemer og automatisering. I SveiseAktuelt tar han for seg ulike sider av disse spennende temaene. Jan har vært i
sveisebransjen helt siden 1970, og fikk ansvar for sveiseautomatisering og roboter hos Norio
Sveisemaskinfabrikk i 1981. Han har hatt en finger med i spillet med hundrevis av sveiseautomater og roboter levert til norsk industri. I dag driver Jan med rådgivning innen robotisering,
maskintaksering og skriver fagartikler gjennom InMentor AS.

Takk for meg
Min farfar begynte å importere
sveise- og skjærebrennere for ca 100
år siden, og jeg kom til sveisebransjen ca 60 år senere! Der har jeg i
hovedsak vært mer eller mindre siden, og tiden er nå moden til å takke
for seg. Spesielt 25 år som
leverandør av robotsystemer og de
siste 4 årene som rådgiver, og fagjournalist har vært utrolig spennende. Jeg håper at Automatiseringshjørnet har gitt noen av dere
inspirasjon til å satse på roboter og
automatisering! Takk for et fint sam-

arbeid med redaksjonen i SveiseAktuelt, og mest av alt takker jeg for
å ha truffet så mange spennende og
dyktige mennesker i både sveise- og
robotbransjen.

Helautomatisering er
løsningen
Når jeg nå har bestemt meg for å
trappe ned som ”robotmann” er det
veldig hyggelig å høre om bedrifter
som Faktor Industrier, i Rudskogen
Næringspark i Østfold. De har virkelig tatt steget fullt ut. 13 roboter i en

ny 250 millioners helautomatisk fabrikk for byggesystemer. Produksjonslinjen produserer moduler som
skal brukes til hoteller, boliger og
næringsbygg.
Det virker som bedriften, sammen
med sine leverandører har tenkt på
det meste! Råvarer hentes automatisk fra et høylager, anlegget har stor
fleksibilitet og kan håndtere hurtige
omstillinger i produktsortimentet,
bl.a. mellom gulv og tak moduler i
mange størrelser. Styringsdata for
robotene er utviklet slik at disse
hentes direkte fra konstruksjonstegningene, og mates til robotene via et
nettverk. Hovedsamarbeidspartner
Intek Gruppen har også utviklet systemet slik at det på forhånd sjekker
at modulene virkelig kan produseres
i anlegget.
Det er nettopp slik satsning som
skal til for å kunne lykkes! Faktor
Industrier har med denne investeringen lagt forholdene til rette for
suksess, og de forsterker min tro på
at riktig helautomatisering vil bidra
til at norsk industri fortsatt vil leve.

… og takk til Jan
Det har vært både hyggelig og verdifullt å ha en av landets fremste spesialister innen robotsystemer og automatisering
med i redaksjonen. Med sin lune og behaglige fremtreden har han vært et aktivum for redaksjonsrådet. Jan har med sin
lange erfaring fra sveisebransjen også bidratt med innspill utenfor sine spesialområder.

Migatronics
roadshow en
suksess
SveiseAktuelt møtte den forventningsfulle dansk/norske Migatronicfamilien i Larvik. Utgangspunktet
for deres Norges-raid med en utstillingstrailer fylt med siste nytt av Migatronics sveiseteknologi. - Målet
var å besøke så mange kunder som
mulig og vi er godt fornøyd med resultatet. Vi presenterte selvfølgelig
den helt nye Sigma Galaxy med Intelligent Arc Control (IAC) og IGC
(Intelligent Gas Control), som gjør
det mulig og halvere gassforbruket
ved sveising, forteller Livar Skjørestad, distriktsjef for vestlandet.

Fra venstre: salgssjef Lasse Thomsen, Migatronic Automation – Dorte Sørensen,
Migatronic Danmark – norske Kjell Karlsen, distriktssjef østlandet og Leivar
Skjørestad, distriktssjef vestlandet – Migatronic Damarks produktsjef tilsats og
tilbehør Søren Pedersen og roadshowets danske sjåfør Jan Christian Skovmose.
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Produktutvikling har gitt
tryggere produkter
En rapport som ble lagt
fram 15. april fra Nasjonal
overvåkning av arbeidsmiljø og -helse (NOA) og
Kreftregisteret gir en bred
historisk oversikt over
sammenhengen yrke og
kreft i Norge. Norsk Industri mener rapporten
bekrefter at prioriterte tiltak gjennom de siste 2030 år har vært riktige.
- I første rekke setter rapporten søkelys på det forebyggende arbeidet
mot asbest-kreft, men også utfasing
og redusert bruk av andre stoffer
som har vist økt kreftrisiko, sier
Vemund Digernes, fagsjef i arbeidsmedisin i Norsk Industri. - Resultater i form av redusert forekomst av
yrkesbetinget kreft vil ventelig
dokumenteres i framtidige rapporter.

Utfasing og sterk
reduksjon
- Eksempler på forebyggende tiltak

som gjelder bransjer i norsk industri
er utfasing eller sterkt redusert bruk
av stoffer som benzen, klorerte løsemidler, akrylamid, PAH-holdige
produkter, hydrazin, azo-fargestoffer
og visse metallforbindelser, sier
Digernes.

Vemund Digernes
- Gjennom produktutvikling har en
også kunnet redusere innholdet av
for eksempel formaldehyd og organiske løsemidler i en rekke produkter. Samlet sett har dette gitt tryggere produkter for brukerne, sier
Digernes. - En omfattende avtale på
europeisk nivå om redusert eksponering for kvarts, som berørte bransjer
i Norge deltar i, er nylig implementert.

Må være varsom med
konklusjoner
- Med tanke på dagens situasjon
mener Norsk Industri at man må
være varsom med å trekke konklusjoner, sier Digernes.

Stadig ny kunnskap
- Det påvises også områder der en
må vinne ny kunnskap, for eksempel
betydningen av nattarbeid og elektromagnetisk stråling. Og det pekes
på yrker og eksponeringer der det er
behov for ytterligere tiltak mot eksponering, for eksempel sveising og
metallrøk og gruvearbeid, steinarbeid og eksponering for kvarts, sier
Digernes.
I rapportens innledning omtales
arbeidslivets parter og deres gode
tradisjon i forhold til samarbeid med
kreftregisteret når det gjelder undersøkelser på yrke og kreft. En rekke
spesialundersøkelser er gjennomført
eller pågår i ulike bransjer.
- Gjennom NHOs arbeidsmiljøfond er det ofte bransjene selv som
har tatt initiativ til slike undersøkelser. Den samlede kunnskapen om
yrke og kreft i Norge er derfor betydelig større enn det rapporten kan gi
inntrykk av, sier Digernes.

- Mange av funnene i rapporten
kan tilskrives tidligere eksponeringer og gjenspeiler ikke en risiko
som en utsettes for i dag. Et eksempel er risiko for lungekreft blant
håndverksfagene i bygge- og anleggsverksomhet som er preget av
tidligere eksponering for asbest.
- Det er godt kjent at faktorer som
røking og alkoholbruk knyttet til
livsstil gir utslag i kreftrisiko, men
en burde være mer varsom med å
karakterisere visse yrker med en bestemt livsstil, sier Digernes. - Eksemplene som er nevnt i rapporten,
(kokker, serveringspersonale, sjømenn) har eksponering for stekeos
(PAH), passiv røking og asbest som
alternative forklaringsmodeller.
- Ved framtidige rapporter om
yrke og kreft bør en best mulig forsøke å få fram data for trender, både
når det gjelder eksponering og forekomst av kreft, slik at en også kan se
effekter av det forebyggende arbeidet, mener Digernes.
■
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Verkstedleder Svein Hanøy, Ryfylke Aluminium Technology as:

”Fra før har vi 17 Migatronic
sveisemaskiner her på huset –
og i dag har vi kjøpt en til!”
- Når vi har behov for å fornye eller utvide vår maskinpark har operatørene så absolutt et ord med i laget. De tester og prøver aktuelle maskiner før vi velger leverandør.
Når det gjelder sveisemaskiner har vi 20 års erfaring med Migatronic. 20 år med
svært god erfaring er et dårlig grunnlag for å skifte leverandør. Dessuten er Migatronic flinke til å følge med i utviklingen. På noen områder ligger de helt i teten. Vi vet
også at det betyr mye for operatørenes trivsel og prestasjoner, og ikke minst for
sluttkvaliteten på det vi produserer, at de har førsteklasses maskiner og verktøy til
disposisjon, presiserer verkstedleder Svein Hanøy.
Ryfylke Aluminium Technology
(RATech.) er en mekanisk bedrift
som er spesialisert innen design,
konstruksjon, fabrikasjon og montasje av aluminiumskonstruksjoner.
Alt fra idé til ferdig produkt. Bedriften har mer enn 30 års produksjonserfaring fra lettmetallbransjen. Primærmarkedet er produkter til aviation, offshore, bygg- og anleggsindustri og maritim industri. RATech.
betjener kunder i Norge, Europa,
Asia og Nord Amerika.
- Gi oss noen produkteksempler?
- I produktkategorien ”Aviation”
leverer vi dockingstasjoner, vedlikeholdsstillas for helikoptere og fly, og
bakkemateriell som blant annet flytrapper.

- I kategorien ”Offshore” er det i
stor utstrekning kundespesifiserte
produkter, men også her er vi delaktig i utvikling og design. Vi har et
kvalitetssystem og en produksjon
som er tilrettelagt og tilfredsstiller
krav fra offshoreindustrien.
- I kategorien ”Industri” er aluminium godt egnet som konstruksjonsmateriale. På grunn av sine gode
egenskaper har aluminiumen klare
fordeler fremfor andre materialer
som benyttes i dag.

Rigger for vekstlys
- Fleksible og flyttbare rigger for
vekstlys for gressmatter til fotballbaner er et spennende produkt som
vi har vært med på å utvikle. Slike

Bjørn Berge fra Rogaland Verktøy på
Bryne, til venstre, lytter oppmerksomt
på hva Kristian Eltervåg i midten og
Svein Eielsen, begge fra Ryfylke Alu,
mener om Migatronics sveisepistoler.
I bakgrunnen stikker Migatronics distriktssjef Livar Skjørestad hodet opp.

lysrigger er installert i Idrettsparken
i København og på hjemmebanen til
engelske Notts County. Vår egen
landslagsarena Ullevål Stadion har
også en slik rigg.

Kvalitet og sikkerhet

For en kunnskapsrik gjeng hos Ryfylke Aluminium Technology er bare det beste godt
nok når det gjelder maskiner og verktøy. Foran fra venstre, Anders Johanson, Kent
Larsen, Thomas Jakobsen, Kristian Hansen, Helge Gramstad og Bent Ronny Heigre.
Bak fra venstre Eivind Aase, Christoffer Grannes, Svein Eielsen, Olaf Lindtner,
Kristian Eltervåg, Tomas Sjølyst og Roger Thorkildsen.

- Siden kvalitet og sikkerhet er stikkord for alt som produseres her i huset er det en stor fjær i hatten for oss
at vi er en foretrukket leverandør av
sveisemaskiner og utstyr i de siste
20 årene, understreker Livar Skjørestad som er fornøyd med at RATech.
valgte en Sigma Puls 400 maskin.
Skjørestad har ansvaret for å legge
forholdene til rette slik at Migatronic beholder sin posisjon hos Ryfylke Aluminium Technology as.

Docking-stasjoner og vedlikeholdsstilas for helikoptere og fly.
Nylig fikk RATech en stor USA-ordre på leveranse av dockingstasjoner til Silkorsky S-92.

Aluminium blir brukt i stor utstrekning, og innenfor mange forskjellige sektorer.

Fleksible og flyttbare rigger for vekstlys til gressmatter på fotballbaner.

Yara Praxair tildeles
prestisjefylt pris
Yara Praxair AS ble nylig tildelt den prestisjefylte EIGA
prisen ”Peter J. Jackson Safety Award” for 2009.
Prisen deles ut av EIGA (European
Industrial Gases Association) til
den medlemsbedriften som har hatt
den beste utviklingen når det gjelder nedgang i fraværskader de siste
5 årene.
– Alle ansatte i Yara Praxair deltar aktivt i arbeidet med å skape
sikre arbeidsplasser for seg selv og
sine kolleger” sier Nils Sølverød,
Sikkerhetssjef i selskapet.
– I vår organisasjon brukes metoder som daglig fokuserer på helse,
miljø og sikkerhet. De ansatte utfordrer hverandre og bygger opp en
felles forståelse for hva som er sikker adferd og hva som er risikofull
adferd. Det viktigste verktøyet vi

bruker er kjent under betegnelsen
System for Adferdsbasert Sikkerhet, sier Sølverød.
Peter J. Jackson var gjennom
flere år leder for en arbeidsgruppe i
EIGA kalt Safety Advisor Group.
Gruppens oppgave er å hjelpe medlemsbedriftene til å forbedre sitt
sikkerhetsarbeid, og statuttene for
prisen er utformet på en slik måte at
vinneren må kunne vise til kontinuerlige forbedringer, år for år,
gjennom femårsperioden.
Yara Praxair er et skandinavisk
industrigass-selskap og eies 50%
hver av Yara Int. og Praxair Inc.
Yara Praxair har over 140 gassforhandlere i hele Skandinavia, og produserer og leverer industrigasser,
næringsmiddelgasser, medisin- og

spesialgasser. For mer informasjon
om Yara Praxair se
www.yarapraxair.no
For mer informasjon om vårt
prisen og vårt
sikkerhetsarbeid:
Kontakt Nils Magnus Sølverød,
Sikkerhetssjef.
Tlf. 90 89 41 50
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WE DIDN´T
REINVENT THE WHEEL.
BUT THE WIRE.

STEIN-MEGAFIL®
SEAMLESS COPPER COATED FLUX CORED WIRE

STEIN-MEGAFIL® for your welding tasks.
This all around seamless flux-cored wire with unique welding properties has been created to suit
your welding requirements. Its structure has high dimensional stability and is free of any torsion
and twist making it an ideal partner for precision welding. It defies moisture absorption and therefore requires no re-drying. Its outstanding electrical conductivity and stable arc and puddle
characteristics are additional highlights.

Drahtzug Stein
67317 Altleiningen (Germany)

ENEIMPORTØR:

Tel: +49(0)6356 966-0
Fax: +49(0)6356 966-114

info@drahtzug.com
www.drahtzug.com

Tel: +47 55 15 40 06
www.tbentsen.no
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GENERALFORSAMLING
Forbundet holdt sin ordinære generalforsamling på
Quality Hotel Panorama i Trondheim onsdag den19 mai
2010
Følgende saker lå til behandling:
1.
Valg av møteleder
2.
Innkalling
3.
Årsberetning 2008
4.
Fastsettelse av driftsregnskap og balanse 2009
5.
Fastsettelse av kontingenter for 2011
6.
Valg til hovedstyret og valg komité
7.
Valg av revisor
8.
Eventuelt
1. Valg av møteleder
Leder av hovedstyret ønsket velkommen. Som møteleder
ble valgt Helge Chr Aaby.
2. Innkalling
Det var ingen bemerkninger til innkallingen
3. Årsberetning 2009
Årsberetningen ble gjennomgått og godkjent.
4. Fastsettelse av driftsregnskap og balanse 2009
Årets regnskap ble gjort opp med et underskudd på
kr.1.724,Forbundets regnskap og balanse ble godkjent av generalforsamlingen.
5. Fastsettelse av kontingenter for 2011
Styrets forlag å opprettholde kontingenten for personlige
medlemmer på kr. 380,- samt beholde student og pensjonist medlemskapet på kr. 100,-, ble enstemmig vedtatt av
generalforsamlingen.

Forslag fra valgkomiteen var:
Erik V. Fusdahl gjennvalg
Morten Gran
Pål Sjølyst
Dan Roger Oshaug

gjennvalg
gjennvalg
gjennvalg

Etter valget har styret følgende sammensetning:
Ove E Kleivenes, DNV as,
leder
Erik V. Fusdahl, Kemppi Norge as nestleder
Morten Gran, Sveiseeksperten as
styremedlem
Ingar Eriksen, Statoil ASA
styremedlem
Pål Sjølyst, NLI as
styremedlem
Dan Roger Oshaug,
Bøhler Welding Group as
styremedlem
Arve Sørgjerd,
Aker Solutions as, Verdal
1. varamedlem
Hans Arne Mariåsen,
Rainpower Fabrication as
2. varamedlem
Valgkomiteen tolket vedtektene dit hen at styret kunne
bestå av 5 til 7 medlemmer + 2 varamenn. Vedtektenes
paragraf 3.2 bør omformuleres slik at antall styremedlemmer klarere presiseres.
Generalforsamlingen aksepterte valg komiteens tolkning
og godkjente det nye styret.
Valgt av lokalavdelingene:
Leder av lokalavdelingene er medlem av hovedstyret
Valg til valgkomitè
Valgkomiteen har bestått av:
Idar Vartdal,
leder
Bjørn Skjølberg
Hans Fostervoll

Styrets forslag om å opprettholde de samme kontingentsatsene for bedriftsmedlemmer ble også enstemmig vedtatt av generalforsamlingen.

Styrets forslag til ny valgkomité:
Idar Vartdal
leder
Bjørn Skjølberg
Hans Fostervoll

6. Valg til hovedstyret
Blant hovedstyrets medlemmer var følgende på valg:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt av generalforsamlingen.

Erik V. Fusdahl
Morten Gran
Pål Sjølyst
Dan Roger Oshaug

7. Valg av revisor
Torill Thorsen ble enstemmig valgt til revisor

styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem

Øystein Rognes ønsket å trekke seg fra hovedstyret.

8. Eventuellt
Det var ikke kommet inn forslag under eventuelt.
Trondheim 19. mai 2010
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Hva skjer .....
2010
JULI
11. – 15.

IIW ÅRSMØTE I ISTANBUL, TYRKIA
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SEPTEMBER
2. – 3.

SVEISE OG MATERIAL KONFERANSEN 2010

OKTOBER
18. – 20.

YRKES NM I SVEIS PÅ LILLEHAMMER

20. – 22.

NORDISKT SVEISEMØTE I STOCKHOLM

20. – 22.

NORDISK MESTERSKAP I SVEIS I STOCKHOLM

TO MULIGHETER…

- Velkommen til Forsvaret - brølte den arrogante sersjanten ut over hodene på
de mer eller mindre fortomlede rekruttene, som hadde møtt fram til førstegangstjenesten.
- For oss i Forsvaret så er det to muligheter, messet sersjanten.
Enten så blir det krig eller så blir det ikke krig. Og blir det ikke krig så er det greit,
men blir det krig så er det to muligheter.
Enten så blir vi ikke drept eller så blir vi drept. Blir vi ikke drept så er det greit,
men blir vi drept er det to muligheter.
Enten så havner vi i en egen grav eller så havner vi i en massegrav. Og havner vi i
en egen grav da er det greit, men havner vi i en massegrav er det to muligheter.
For enten så havner vi nederst i massegraven eller så havner vi øverst i massegraven og da er det to muligheter. Havner vi nederst er greit, men havner vi øverst så
er det to muligheter.
Enten så vokser vi opp som en blomst ellers så vokser vi opp som et tre. Vokser
vi opp som en blomst så er det greit, men vokser vi opp som et tre da er det to
muligheter.
Enten så vokser vi opp som et tre som bli brukt til å lage avispapir av eller så vokser
vi opp som et tre som de lager toalettpapir av. Vokser vi opp som et tre de lager
avispapir av er det greit, men vokser vi opp som et tre som blir brukt til å lage toalettpapir av så er det to muligheter.
Enten så havner vi på herre-toalettet eller så havner vi på dame-toalettet. Havner
vi på herre-toalettet så er greit, men havner vi på dame-toalettet så er det to
muligheter. For enten så tørker hun seg bak med oss eller så tørker hun seg foran
med oss. Tørker hun seg bak med oss så er det greit, men tørker hun seg foran
med oss.
DA ER DET PRAKTFULT Å VÆRE SOLDAT KARER!!!!

Fare for brudemangel
Mange menn i Kina går en fremtid som ungkar i møte. Landets strenge ettbarnspolitikk har skap kvinnemangel, og frem mot år 2020 vil kineserne få et
underskudd på bruder på anslagsvis 24 millioner. Menn som ikke vil slå seg til
ro med tilværelsen som enslige, kan komme til å velge ektefeller som er betydelig eldre enn dem selv. Men dette forutsetter ifølge samfunnsvitere at de er
velstående nok til å tiltrekke seg kvinner fra en annen generasjon.

NSF HAR
GODKJENT
FØLGENDE
OPPLÆRINGS
VIRKSOMHETER
SVEISEINSPEKTØRER

NS 477/IWI
• TEKNOLOGISK INSTITUTT MATERIALTEKNOLOGI,
Stavanger;
• HSH/AKER STORD,
Stord;
• FORCE TECHNOLOGY
TRAINING AS,
Kristiansand.

PERSONELL FOR
SVEISEKOORDINERING:
IWS
• TEKNOLOGISK
INSTITUTT MATERIALTEKNOLOGI,
Stavanger;
• HSH/AKER STORD,
Stord.

IWT
• HARSTAD TEKNISK
FAGSKOLE, Harstad;
• ORME FAGSKOLE,
Orkanger (klar for godkjenning)
• STORD OPPLÆRINGSSENTER, Stord.

IWE
• HSH/AKER STORD,
Stord.

IW (Internasjonal Sveiser)
• AKER STORD, Stord;
• VITEC AS, Verdal.
• Horten Ressurs, Horten

Connect and go.
Med ALTOP er du klar på et øyeblikk
Air Liquides Altop™-flaske
er alltid klar til bruk. Kun
slangetilkobling før du kan
komme i gang med jobben.
Ingen ventetid.
Altop™ har integrert og beskyttet reduksjonsventil som
er utstyrt med on/off-arm, innholdsmåler og håndtak. Meget
enkelt og meget funksjonelt.
Air Liquide legger nemlig stor
vekt på å gjøre din hverdag
lettere og sikrere. Derfor lytter
vi til dine behov slik at vi også
i fremtiden kan utvikle de
produkter som du har bruk for.
Les mer om Air Liquide på
www.airliquide.no

Air Liquide Norway A/S | Ryghgt 2B | 3051 Mjøndalen | Tlf 32 27 41 40 | Fax 32 27 41 59 | www.airliquide.no

Vi tenker miljø;
emballasjen er
resurkulérbar !

34 mm

ø 1,6

17 mm

e
, lengd

,4 mm
- 2,0 - 2

kt: 1 kg

pakkeve
500 mm

Ny forpakning OK TIG-tråd

Vi utvider forpakningssortimentet på TIG.
Samme gode kvaliteten - enda bedre forpakning !

Fargekoding iht NORSOK STANDARD M-601 5. utg. april 2008 (vedlegg D). Krav til identifisering, sporbarhet, merking
og mindre svinn - spesielt innen offshore-relatert industri - har dannet grunnlaget for vår nye TIG-forpakning.
Tydelig produktmerking/fargekoding av pakker og hver enkelt TIG-tråd, gjør sporbarhet og identifisering av type tråd
enklere. Våre produkter er pakket, fargekodet og merket ved vår fabrikk som er EN ISO 14001-sertifisert av DNV.
Kvalitetene som blir levert i vår nye forpakning er:
- ER 80S-Ni1 / ER 80S-G
- ER 316L / ER 316LSi
- ER 309MoL
- ER 2209
- ER 2509
- ER NiCrMo3 (6Mo)
- ER NiCrMo-13 (Alloy 59)
- ER Ti-2
- ER CuNi
- ER 100S / ER 80S-Ni2

På forespørsel !

Shield-Bright rørtråd

Rutil rørtråd for sveising av rustfrie materialer i horisontal- og
stillingssveis, hvor det er høye krav til utseende og korrosjon.

Serien er enkel å sveise med strømkilder uten puls og det går raskt å finne sveiseparameterne. Tråden kan brukes med blandgass - Ar/Co2 - eller bare Co2. Ren Co2 gir en
sveis med lavt karboninnhold. Slaggen sitter løst og kan fjernes med stålbørste.
Shield-Bright X-tra gir rene flate sveiser med god innbrenning og utflyt.
Horisontalsveis:
Shield–Bright 308L X–tra
Shield–Bright 309L X–tra
Shield–Bright 309LMo X–tra
Shield–Bright 316L X–tra

Stillingssveis:
Shield–Bright 308L
Shield–Bright 309L
Shield–Bright 316L

www.esab.no

Her vises ett minutts sveising i PFstilling. Avsettytelse for Shield-Bright
rørtråder i stillingsveising er høyere
enn for dekkede elektroder og solide
tråder.

