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Godkjente opplæringsvirksomheter

Kempact RA
Switch on the new standard
Kempact RA sets new standards in the compact MIG/MAG class
Design features include precise welding control, energy cost
reduction, Brights™ cabinet lighting, plus GasMate™ chassis
design. Range options include 180, 250 and 320 ampere power
sources in either Regular (R) or Adaptive (A) models, serving
the needs of light to medium fabrication workshops.

www.kemppi.com
Energy efficient
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Oras har kontroll
på gassflaskene.

Tom Erik Hansen
er verk stedleder i Oras AS, som har ca. 110-120 gassflasker fra AGA i omløp ute på forskjellige prosjekter til enhver tid.

Med
Med chip
chip i ttoppen
oppen
har
har d
du
uk
kontroll
ontroll p
på
å ttroppen!
roppen!
Konkurrer med familien Gassmo, som består av to
millioner gassflasker med ICC® Individual Cylinder Control.
Les mer om fordelene for Oras og delta i konkurransen
på www.aga.no/icc eller besøk din nærmeste forhandler.
Du kan vinne flotte premier.

For å skanne QR-koden kan du laste ned en
QR-skanner fra App Store eller Android Market.
Last ned applikasjonen, og du er klar til å skanne.

www.aga.no
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”Vi overtar en veldrevet,
oversiktlig og ryddig
organisasjon”
De vet hva de går til og
gjør det med entusiasme
og forventninger.
Både vår nyansatte daglig
leder Dag Syvertsen og
Hovedstyrets nyvalgte leder Morten Gran, er helt
klare på at de overtar en
veldrevet, oversiktlig og
ryddig organisasjon.
- Daglig leder Helge Chr Aaby og
styreleder Ove Egil Kleivenes med
sitt hovedstyre skal ha stor takk for
solid innsats i flere år. De har virkelig fått skikk på NSFs organisasjon,
sier Dag Syvertsen da SveiseAktuelt
slår av en prat med den nye lederduoen.
Selv om de er ferske fjes i sine
nye posisjoner er de godt kjent for
store deler av den norske sveisebransjen. La oss se litt nærmere på
med hvilken ballast de tar fatt på
sine nye oppgaver.
Dag Syvertsen (58) kommer sist
fra Air Liquide Norway hvor han i
løpet av de 12 siste årene har bekledd ulike stillinger i toppledelsen.
Dag kan også se tilbake på mange
års erfaring fra salgsledelsen i AS
Sveisemaskiner og senere prosjektledelse i Drammen Ståls Offshore

Dag Syvertsen og Morten Gran er godt i gang med samarbeidet.

avdeling. Elga hadde glede av Dag i
11 år hvor han gikk gradene som
selger, teknisk sjef, salgssjef og fungerende daglig leder. Han har i de
siste 15 år vært et positivt og verdifullt medlem av SveiseAktuelts
Redaksjonsråd.
Dag Syvertsen er gift, han har tre
voksne barn og i likhet med sin forgjenger i NSF bor også han i Hokksund. I fritiden liker han å fiske eller
stelle med sin veteranbil, en Mercedes Cabriolet 1983 modell.
Morten Gran (55) nyvalgt leder
av Norsk Sveiseteknisk Forbunds
Hovedstyre er til daglig adm. direktør hos Sveiseeksperten AS. Et selskap hvor Albert E. Olsen er hovedaksjonær og Morten og nøkkelpersonalet i hovedsak kommer fra Lincoln Electric. En stilling han har hatt

siden bedriften overtok ansvaret for
markedsføring, distribusjon og service for Lincoln Electrics produkter
i Norge i 2004. Morten begynte i
sveiselære hos Kværner Kulde i
1978 og avla fagprøven i 1982. Senere samme året begynte han som
opplæringsleder på sveiseskolen til
Norweld. I 1984 ble han sveiseteknikker og senere produktsjef for
Norwelds sveisemaskiner. I 1996
ble han salgssjef for Norden og
Baltikum og i 2000 ble han Teknisk
sjef for Lincoln Electric i nord-Europa, en stilling han hadde til
Sveiseeksperten ble etablert.
Morten Gran har to perioder som
hovedstyremedlem før han nå overtar lederansvaret i NSFs hovedstyre.
fortsettelse side 21
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NSFs nye ledere:

NORDIC WELDING CONFERENCE

2012

NORDIC WELDING CONFERENCE 2012
Holmenkollen Park Rica Hotel, Oslo
4. – 5. oktober 2012
Nordisk konferanse innenfor sveising og produksjonsteknikk.
Foredragsholdere fra alle de nordiske land, samt internasjonale
eksperter. To dager fylt med inspirasjon, teknikk og faglig påfyll.
Programmet har fire hovedområder:
• OLJE OG GASS/SUBSEA – TEKNOLOGISKE UTFORDINGER
• LANDBASERT INDUSTRI – NORSK KOMPETANSE SOM ET
KONKURANSEFORTRINN
• PRODUKSJON TIL FORNYBAR ENERGI – VIND/VANN
• NORSK SKIPSINDUSTRI – MULIGHETER I ET
KONKURANSEUTSATT MARKED
Du finner innbydelse og detaljert program med
påmeldingsinstruks med denne utgaven av SveiseAktuelt.
Arrangør: Norsk Sveiseteknisk Forbund
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AKTUELT

Jentedominans i sveise-NM
Jentene dominerte norgesmesterskapet i sveisefaget, som ble avholdt på
Kværners anlegg på Stord
22.-24. mai. I eliteklassen
kom Chen Hui fra Aibel på
første plass. Vinner av den
nyopprettede skoleklassen ble Kværners nyansatte lærling Varin Rygh,
fra Ole Vig videregående
skole i Nord-Trøndelag.
Sveise-NM arrangeres av Norsk Industri og WorldSkills Norway, med
Kværner som vertskap dette året. I
eliteklassen var åtte utøvere kvalifisert, fra seks bedrifter. For første
gang ble det i tillegg avholdt et eget
mesterskap for skoleelever. I denne
klassen deltok 14 elever fordelt på
syv fylker.

– Positivt for faget
Av de totalt 22 deltakerne var to jenter, begge i eliteklassen. Jentene,
Chen Hui fra Aibel og Nathali
Hayes fra Frank Mohn, kom på henholdsvis første og andre plass. På
tredje plass i eliteklassen kom Lars
Martin Teigen fra STX Grenland
Industrier.
– Det er få jenter i sveisefaget, så
at jentene går til topps i NM er svært

F.v. Nathali Hayes, Chen Hui og Lars Martin Teigen.

positivt for rekrutteringen og faget,
sa Kværner-direktør Lars Eide, som
var årets prisutdeler.
Hoveddommer Leif Ottar Heimro
la til at det var svært høyt nivå på
deltakerne dette året, og at det var
uvanlig jevnt med få poeng som
skilte de beste.

Vandrepokal til
Ole Vig vgs
Skoleklassen ble vunnet av Varni
Rygh fra Ole Vig videregående
skole. Rygh har nylig fått lærlingkontrakt med Kværner i Verdal. På
andre plass i skoleklassen kom Ole

F.v.: Varin Rygh, Nathali Hayes, Chen Hui, Lars Martin Teigen,
Ole Henning Traaserud og Anders Ibsen.

Henning Traaserud fra Lunde
videregående skole i Telemark.
Anders Ibsen fra Glemmen videregående skole i Østfold kom på tredje
plass.
Norsk Industri har etablert en ny
vandrepokal, som går til den beste
skolen. Denne ble vunnet av Ole Vig
videregående, og blir deres til odel
og eie dersom de vinner den to
ganger til.
Vinneren av eliteklassen vil bli en
del av yrkeslandslaget og få muligheten til å representere Norge i internasjonale mesterskap.
■
Bilder: WorldSkills Norway

Anders Ibsen, Varin Rygh og Ole Henning Traaserud.
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Sveise- og materialdagen 2012
AKTUELT

– Norsk Sveiseteknisk Forbund avd øst.
NSF avd. øst arrangerte sin sveise- og materialdag
2012 den 26. april på Quality Klubben Hotell i Tønsberg.
Mange interesserte medlemmer
hadde tatt turen til Tønsberg for å
delta på konfernsen.
Arrangøren NSF avd Øst hadde
samlet et knippe gode foredragsholdere som alle presenterte interessante tema.
Konferansen ble åpnet ved at NSF
avd Øst sin leder Per Lorang Larsen

ønsket alle velkommen til Tønsberg.
Deretter fikk den nytilsatte daglige
lederen Dag Syvertsen anledning til
å presentere seg for forsamlingen.
Den faglige delen av konferansen
åpnet med at Einar Braathu fra
Norsk Stålforbund satte fokus på
krav til CE merking, sertifisering og

Arne W. Nilsen viser her fem nyheter fra
Kemppi.

Gruppen på besøk hos Grenland Group i Tønsberg.

En lydhør forsamling.

samsvarserklæring i.h.t. NS-EN
1090 – 1 fabrikert stål.
Videre informerte Sverre Eriksen i
sitt innlegg om krav til godkjenning
av sveiseteknisk personell i NS –
EN 1090 – 2.
Kemppi Norge v/Arne W. Nilsen
presenterte tandem MIG/MAG sveising – Kemppi TCS, og Kemppi’s
nye, lette og fleksible mekanisering,
Kemppi MAG TRACK.
Knut Haugen fra Navico AS snakket i sitt innlegg om suksessfaktorer
med orbital sveisemetode.
Etter lunch fikk forsamlingen
høre om en ny samarbeidspartner for
industrien. Pål Arve Solberg presenterte HSP Inspection AS.
I pausene hadde deltagerne anledning til å treffe en del leverandører
som hadde rigget seg til i en miniutstilling. Her var det rikelig anledning til å stille spørsmål og diskutere produkter og sveisetekniske
spørsmål.
Dagen ble rundet av med et meget
spennende besøk på Grenland
Group sitt anlegg i Tønsberg.
Alt i alt et bra arrangement hvor
folk fikk anledning til å treffe andre
kollegaer i bransjen og lytte til inte■
ressante og lærerike foredrag.

VI FEIRER
40 ÅR I NORGE
Böhler Welding Group ble etablert 15. Februar 1972 i Norge, da under navnet UTP Norge AS.
I årenes løp har selskapet markedsført seg i Norge under forskjellige navn, men etter flere
fusjoner og oppkjøp er vi en del av et større selskap med Voestalpine i topp. Våre verdier er
basert på god service og teknisk bistand for alle våre kunder og partnere.
Böhler Welding Group har fokus på teknisk kunnskap, utvikling og kontinuerlig fagoppdatering av alt personell. Dette er verdier som har fulgt oss fra starten, og som vi fortsatt vil
legge stor vekt på i fremtiden.
Vi representerer alle seks av Böhler Welding Groups sterke varemerker: Böhler Welding,
T-Put, UTP, Fontargen, Soudokay og Avesta Welding. Med dette produktspekteret er vi en
ledende leverandør på høylegerte tilsettsmaterialer for offshore og landbasert industri.
Böhler Welding Group Nordic AB
Teglverksveien 100, 3057 Solbergelva
Tel: +47 32238030, Fax: +47 32238040, www.bwgnordicsales.no

www.bwgnordicsales.no
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Kemppi in partnership with
Williams F1 team

Circuit de Catalunya, Barcelona, Spain.12th May 2012. Williams took the great victory in Spanish GP, right after Kemppi and
Williams had announced their co-operation agreement. Photo: Williams F1 Team.

Kemppi has made a sponsorship agreement with Willims,
one of the world’s leading F1 teams. Right after Kemppi
and Williams had announced their co-operation agreement, Williams took the great victory in Spanish GP.
The Kemppi logo is visible on the
belt of the team’s Official Reserve
Driver Valtteri Bottas, and the rear

Circuit de Catalunya, Barcelona,
Spain.11th May 2012.Valtteri Bottas,
Test Driver, Williams F1 Team. Photo:
Williams F1 Team.

wing endplate of the Williams Renault FW34. Kemppi and Williams
F1 will also be co-operating on welding equipment. Kemppi have supported Valtteri since 2008 and this
agreement is a natural extension of
the company’s commitment to helping talented Finnish racing drivers
reach their potential.
Speaking about the partnership
Anssi Rantasalo, Chief Executive
Officer of Kemppi, commented;
“We have been supporting Valtteri
Bottas for several years and this
agreement is a natural continuation
of that collaboration. It is a great
honour for us to be associated with
the Williams F1 Team, one of the
most successful teams in the history
of Formula One. We are looking forward to extending our collaboration
with them towards a technology
partnership, as Formula One is technically demanding and welding still
has an important role to play.”
Sir Frank Williams, Team Principal of the Williams F1 Team, added,
“We are delighted to welcome one

of Finland’s most respected manufacturing companies to our portfolio
of partners. They have demonstrated
a strong commitment to motorsport
with the support they have provided
Valtteri over the past few years and
the whole team is very much looking forward to working with them
in the future.”

KEMPPI OY GROUP
• one of the world’s leading manufacturers of industrial arc welding
equipment
• annual revenues 110 M€, 90 %
from international markets
• production plants: Lahti (headquarters) and Asikkala in Finland,
Chennai in India
• subsidiaries in 15 countries and
regular sales to more than 70
countries
• personel 620, 150 in foreign subsidiaries
• Kemppi Oy is a daughter company of Kemppi Group Oy
For more information please
contact:
Anssi Rantasalo, CEO
Cell phone: +358-44-2899443
www.kemppi.com

■

Varmebehandling med

k
ik
duksjonsteogkn
inkostnadseffektiv
rask
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.

Miller Markedsføres av
ITW Welding Products

ITW Welding Products, Elga Skandinavien A/S
Postboks 94 | NO-3051 Mjøndalen
Tel +47 32 20 81 20 | Fax +47 32 20 81 30
customerservice@itwwelding.eu | www.itwwelding.eu
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ESABs storordre til
vindkraftindustrien
ESAB er verdensledende
leverandør av sveise- og
skjæreutstyr, og har vært
en bidragsyter til vindkraftproduksjon siden
starten. Våre løsninger
innen automatisering,
sveiseutstyr og tilsettmaterialer (sveisetråd) – er
brukt i produksjonen av
over halvparten av verdens vindkraftsverk.
Stålkonstruksjonsfirma Bladt Industries A/S, er blant annet en leverandør av fundament til offshore, vindenergibransjen, olje- og gassindustrien, samt leverandør av konstruksjoner innen infrastruktur, som f.eks,
broer og havneanlegg.
inom ESAB Norden för automationsprodukter och det är spännande
att kunna delta i ett så här omfattande projekt” sier Magnus Andersson, ESABs nordiske salgssjef innen
automatisering.
Nye ordrer for Bladt Industries
betyr investering i ytterligere 4 stk
ESAB Tandemsveisekraner. Disse
skal levereres innen sommeren
2012.
Ved produksjon av vindtårn kre-

ves også store mengder tilsettmateriale. Selv om Bladt Industries sveiser i smale fuger, er det fremdeles
store mengder tilsettmaterialer som
brukes, siden platetykkelsen varierer
fra 50 til 100 mm. Volumene ligger
på ca 3.000 tonn tillsett pr år.
– “Vi er stolte over å ha fått fortsatt förtroende av Bladt Industries
och stärker därmed ESABs position
inom vindkraftssegmentet” avslutter
■
Magnus Andersson.

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

Det er full fart på Bladt Industries’ fabrikk i Danmark. For å
gjennomføre prosjektet, har de valgt
å investere i ESABs løsninger innen
automatisering. ESAB har allerede
leverert 8 stk Tandemsveisekranar
(for flertrådssveising), 20 sett av
300- og 400 tonns konvensjonelle
rullebukker, 5 stk A6 pulvertraktorer
og oppgradering av 8 stk singelsveisehoder til Tandem på eksisterende
sveisekraner.
– “Ordern är den enskilt största
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V
Vi har gassene
AKTUELT

- du har valget!

EIVA-SAFEX AS med
Generis maskiner
Konseptet ble lansert i 2008 og foranledningen var
nye bestemmelser som ville tre i kraft fra 2012. Selco
har vært banebrytende og har vært en pionèr i sitt arbeid, som kunder og vi har vært lite mottagelige for.
Kunder som i dag bruker maskiner innen pulsmig og
tigsveising av aluminium er de som lettest ser fordelene.
Når en sveisemaskin bruker 35-50% mindre strøm så
er dette penger spart for kunden hver dag i mange år
fremover. Dette kan vi enkelt teste ut hos den enkelte
kunde.
Tilbakemeldinger fra kunder som bruker eller har
testet maskinene nå hittil innenfor de ulike maskinegruppene har vært formidable.
• Genesis 3200MSE, rørtrådmaskin: enkel å ta i
bruk, suverene sveiseegenskaper
• Genesis 3000MTE, pulsmig: enkel å ta i bruk, enkel å bruke fra tynn til tykk aluminium
• Genesis 4000AC/DC, tig maskin aluminium: raskere sveis, opptil 100A lavere strøm enn på eksisterende maskin. Enkel bruk og betjening med pistol med fjernstiller.
Oversikt over fordeler:
• 35-50% reduksjon i strømforbruk
• Multivolt maskiner, 190-510Vac, ingen omkobling
og maskinene sveiser like godt på alle spenninger
• Høy intermittens, som gjør at du kan bruke en mindre maskin på samme jobben enn det du gjorde før.
• Flere maskiner på samme strømkurs enn tidligere
da de bruker mindre strøm
• Maskiner bygd etter den nye standarden EN
61000-3-12.
• Samme logiske/enkle frontpanel på alle maskiner,
enklere bruk som sparer tid

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 kompetansessenter
med fagekspertise innenfor sveising.
Gå inn på www.yarapraxair.no og prøv vår
gassvelger for riktig valg av gass.

www.yarapraxair.no

For demo og mer informasjon,
kontakt produktsjef
Arild Wangsmo
på arild@eiva-safex.no eller
■
mobil 928 06 111
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”Innovasjon på Jæren
handler om å finne
lønnsomme løsninger på
konkrete problemer”
Hos Moi tror man ikke på
oppfinnelser for oppfinnelsens egen skyld. De vil
at all nyskapning skal ha
en klar nytteverdi. Det har
preget alle deres produkter siden starten i 1950.
Må tilfredsstille bondens
krav
De ønsker å ligge i forkant av utviklingen innen det moderne landbruket
slik at de til enhver tid har produkter
som tilfredsstiller bondens krav om
rasjonelle kvalitetsløsninger som gir
god økonomi – og god miljøvennlighet.
- Når vi tenker framtid, tenker vi
også lang levetid. Våre produkter er
laget for å vare, og vi går aldri på

Produksjonssjef Bjørn Håland hos MOI AS, til venstre, Distriktssjef Livar Skjørestad
og sveiser Leif Salte, her ved en Sigma Galaxy

akkord med kvaliteten vår, forteller
produksjonssjef Bjørn Håland.

Fellesskjøpet
- Dere produserer mange typer gjødselvogner og annet utstyr for landbruket hvordan tilbyr dere produktene til kundene?
- Felleskjøpet som eies av 43.000
bønder er eneforhandler av alle
landbruksproduktene vi produserer,
forklarer Håland.

Første maskinen i Norge

Skjørestad og Håland foran en gjødselvogn som er bygget opp hos MOI. Slike
vogner, ofte skreddersydde etter kundens behov og ønsker, levere bedriften
gjennom Felleskjøpet.

- Vi lar alltid brukerne ha et ord med
i laget når vi kjøper nye maskiner og
utstyr. Av våre 22 ansatte er det 10
sveisere. Det er de som har erfaringen fra den praktiske bruken.
Migatronics maskiner er populære

hos sveisere som har erfaring med
merket, sier Håland.
- Dere kjøpte den aller første Sigma
Galaxy maskinen fra Migatronic
som ble solgt i Norge, men de har jo
rimeligere maskiner.

Maskinen har oppgraderingsmuligheter
- Ja, og vi er godt fornøyd med de
øvrige Migatronic maskinene våre.
Vi valgte den nye Galaxy-maskinen
på grunn av dens oppgraderingsmuligheter. Den har hele fem forskjellige programpakker, både for rustfritt og svart stål og i tillegg kommer
jo en programpakke for alluminium
senere. Det øker bruksområdene, det
legger vi stor vekt på, understreker
■
produksjonssjef Bjørn Håland.
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Norske offshore-innovatører
hedret av industrien
2. mai 2012 - De norsk offshore innovatørene Jon Hermstad (Kværner), Tor Inge
Tjelta (Statoil) og Tom Guttormsen (Statoil) fikk 1. mai stor heder for sitt banebrytende arbeid i å finne tekniske løsninger for de dype feltene i Nordsjøen og forankring av plattformene på disse feltene til havbunnen. I 1985 gjennomførte de tre ingeniørene en fullskala test innen «offshore penetrasjon av havbunn» i forbindelse med
design og forankring av Gullfaks C plattformen. Foredraget og artikkelen de presenterte på Offshore Technology Conference (OTC) i 1986 banet veien for Condeep plattformene Gullfaks C, Troll A og Draugen. Deres bidrag til industrien sees i forankringsløsningene til strekkstagsplattformer (TLP), undervanns installasjoner (Subsea
Templates) og sugeankre for forankring av flytende plattformer (FPSO og semi).
1. mai 2012 ble de innført i det prestisjetunge ASCE Offshore Technology Conference
(OTC) Hall of Fame i Houston, Texas i forbindelse med OTC 2012.
Kværner og Statoils bidrag i utviklingen av de dype feltene i Nordsjøen, eller mer spesifikt, hvordan
man forankrer store betongplattformer (GBS) til havbunnen, ble hedret
av American Society of Civil Engineers (ASCE) med en innføring i
Offshore Technology Conference
(OTC) Hall of Fame 1. mai 2012.
Forankringsmetoden ble testet i
fullskala på Gullfaks C feltet med
22 meters penetrasjon av havbunnen
ved bruk av et segment av en skjør-

tevegg. Denne dybden var påkrevet
for å gi tilstrekkelig stabilitet til
plattformen. Testen ble designet av
Jon Hermstad (Kværner), Tor Inge
Tjelta (Statoil) og Tom Guttormsen
(Statoil) i 1985 og ble presentert for
OTC i 1986 med et foredrag og artikkel som de tre skrev i fellesskap
under tittelen «Large Scale Penetration test at a Deepwater Site».
Det positive resultatet av fullskala-testen førte til en rekke spinnoffs. Det første prosjektet som be-

nyttet forankringsmetoden var Gullfaks C, etterfulgt av Troll A og
Draugen.
På Gullfaks C feltet var hovedutfordringen et sandlag på 18-20 meters dybde. Beregninger hadde vist
at når spissen av skjørtene traff dette
laget ville motstanden i bunnlagene i
verste fall kunne bli for stor.
- Den viktigste oppgaven for vårt
prosjekt var å dokumentere gjennomførbarheten av fundamenteringsmetoden for Gullfaks C plattformen og de krevende bunnforholdene på feltet. Nå, 27 år senere,
mottar vi denne utmerkelsen fra
OTC fordi de anerkjenner betydningen denne metoden og fullskalatesten har hatt for industrien også i
årene etterpå, sier Specialist Engineer i Kværner Jon Hermstad.

Condeep-plattformene
ledet veien

왗

Jon Hermstad (Kværner), Tor Inge Tjelta (Statoil) og Tom Guttormsen (Statoil)

Som nevnt så var de første prosjektene som benyttet forankringsmetoden Gullfaks C, etterfulgt av Troll A
og Draugen. Dette var Condeep
plattformer. Utviklingen av strekkstagsplattformene (TLP) krevde solide forankringsløsninger og TLP
fundamentene ble bygget på erfaringene fra Condeep-plattformene.
Eksempler på prosjekter er Snorre
A, Heidrun og det fremtidige
Browse TLP prosjektene hvor ope-
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ratøren spesifiserer denne type fundamenter i anbudsdokumentasjonen.
Videre åpnet Gullfaks C-testen for
bruk av bøttefundamenter for undervannsinstallasjoner (Subsea Templates) og sugeankre for forankring av
flytende plattformer (FPSO og
Semi).
- Det er viktig å huske på at denne
fullskala-testen overbeviste Statoil
om at konseptet for Gullfaks C plattformen var gjennomførbart. Ingen
operatører ville på det tidspunktet
bruke metoden på grunn av risikoen
knyttet til nye løsninger. Statoil ønsket å teste den. Uten Statoil, som
også finansierte prosjektet, hadde vi
ikke fått disse spin-offene. I denne
sammenhengen er det også viktig å
understreke Norges Geotekniske Institutt (NGI) viktige bidrag i prosjektet, sier Hermstad.

Om OTC Hall of Fame
I følge American Society of Civil
Engineers (ASCE) blir forfattere
opptatt i Hall of Fame for artikler
som viser innovasjon, retningslinjer
og langsiktig innvirkning på designen og konstruksjonen av installasjoner i offshore industrien. Etter
etableringen i 1969 har over 10,000
foredrag blitt holdt på OTC.

Om ASCE Offshore Technology Conference (OTC)
Offshore Technology Conference
ble etablert i 1969 og er verdens ledende event for utviklingen av offshore ressurser innen boring, leting,
produksjon og miljø. OTC arrangeres årlig i Houston og besøkes av
over 70,000 besøkende og 2,000 selskaper som representerer over 110
land.

ønsker alle sine
annonsører,
lesere og
øvrige
forbindelser
en riktig
God Sommer!
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Polysouds nye TIG-løsning til
Reinertsen i Orkanger

fortsettelse fra side 5

Listen er lagt
- Våre viktigste oppgaver blir å
videreføre arbeidet på det nivået
som Helge og Ove Egil har etablert.
Vi vil forsøke å føre en tettere dialog
med lokalavdelingene. Vi mener det
er der vi først og fremst har vekstpotensialet som organisasjon. Lokalavdelingene må stimuleres og få vår
hjelp til å fremstå som et fristende
lokalt faglig tilbud i det distriktet
avdelingen skal betjene, presiserer
Morten Gran.

Vil øke antall medlemsbedrifter
bergodden, Oslo, Bergen, Stavanger,
Bodø, Hammerfest, Göteborg,
Stockholm, Stenungsund, Malmö,
Luleå, Murmansk (Russland) og
Szczecin (Polen). For mer informasjon om Reinertsen se
www.reinertsen.no
TEMA Norge AS er Polysoude sin
samarbeidspartner i Norge. I samarbeid med Polysoude designer, produserer og installerer TEMA Norge
AS mekaniserte sveiseløsninger for
kunder i Norge.
For mer informasjon om TEMA
Norge AS eller Polysoude se
www.tema-norge.no
www.polysoude.com
Eller ta kontakt med
Lars Erik Dyrnes, daglig leder hos
TEMA Norge AS,
telefon 51 69 25 01

- Som et landsdekkende bransjeforbund ønsker vi å øke antall medlemsbedrifter for å forsterke NSFs
økonomiske plattform. Gjennom
flere medlemmer og inntektskilder,
for derved å kunne oppfylle medlemmenes krav og ønsker, sier Dag
Syvertsen til SveiseAktuelt.

Mye å ta fatt på
Det er en engasjert duo som skal stå
i spissen for forbundets aktiviteter i
årene som kommer. Allerede i inneværende år skal forbundets 80 års
jubiléum markeres på en behørig
måte. Blant annet står NSF som arrangør av Nordic Welding Conference 2012 som finner sted på Holmenkollen Park Rica Hotel i Oslo 4.
og 5. oktober. Invitasjon og detaljert
konferanseprogram skal ligge ved
dette nummer av SveiseAktuelt. ■
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TEMA Norge AS har levert Polysoude sin nyeste løsning for TIG
orbital narrow gap (smalspalte) sveising til Reinertsen AS i Orkanger.
Anlegget består av Polysoude
strømkilde P 6 hotwire og Polycar
60 med Polysoude sin unike pistolløsning for narrow gap sveising
med hot wire.
Med denne løsningen kan Reinertsen AS nå sveise rør med godstykkelse opptil 90 mm med narrow gap
(smalspalte). En typisk narrow gap
fuge for dette utstyret vil kreve en
fugevinkel på mellom 2-3°. Reduksjon av fugevinkel og dermed fugevolum kombinert med TIG hotwire
gir en meget kostnadseffektiv
sammenføyningsprosess. Lysbuetiden vil kunne reduseres til ca. 1/3
sammenlignet med tradisjonell TIG
orbitalsveising med cold wire.
Reinertsen AS har i oppstartfasen
sveist og kvalifisert prosedyrer på
rustbestandige duplex rør med OD
på 324 mm og godstykkelse på 40
mm. Seks sveisere har gjennomgått
opplæring i bruk av maskinen.
Igangkjøring og opplæring er utført
av TEMA Norge AS i Reinertsen
AS sine fabrikasjonslokaliteter i
Orkanger.
Reinertsen AS er en av de større aktørene i Norge innen sine markedsområder med over 2 250 medarbeidere og en omsetning på cirka 3 milliarder kroner. Reinertsen er lokalisert i Trondheim, Orkanger, Tjeld-

Vi overtar en veldrevet ...

Kontakt Sveiseeksperten
når du trenger en sveisepartner
Sveisekompetanse med dedikerte sveisefolk
over hele landet.
54 lokale forhandlere
Hovedlager i Oslo
dŽƚĂůůĞǀĞƌĂŶĚƆƌĂǀƐǀĞŝƐĞŵĂƐŬŝŶĞƌ͕ŵĞŬĂŶŝƐĞƌŝŶŐ͕ƟůƐĞƩŽŐƌĞŬǀŝƐŝƚĂ͘

www.sveiseeksperten.no

Mail: post@sxp.no

Tlf: 22 08 00 92
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Contec MD multipliserer
brukstiden ved automatisk
sveising
For tre år siden ble standarden satt av den første generasjonen i kontaktsystemet Contec. Sammenlignet
med konvensjonelle dyser øker brukstiden til sveisepistolen med det dobbelte ved automatisert sveising. Det gjelder særlig ved sammenføying av aluminium. Brukere fra forskjellige bransjer ønsket å utnytte fordelene også ved stålsveising. Med den andre generasjonen Contec MD oppfyller Fronius nå markedets krav:
Fem- til femtendobbel brukstid ved sammenføying av
såvel aluminium som stål. I tillegg kommer annen
bruksverdi som prosesstabilitet og systemtilgjengelighet, nøyaktig TCP (Tool Center Point) og perfekt sveisesøm.
Det konvensjonelle kontaktrøret i
sveisepistolen er en slitasjedel med
de klassiske ulempene. Hard sveisetråd sliter den sylindriske innvendige diameteren ned til konusen. En
følge av dette er at den elektriske
kontaktsonen mellom rør og sveisetråd vandrer ukontrollert, oftest mot
materetningen. Allerede etter ganske
kort tid må kontaktrøret byttes, noe
som fører til driftsavbrudd. Slitasje

fra myke sveisetråder ved aluminiumssveising legeres derimot i kontaktrøret. Det fører til blokkering av
trådføringen. Ved stopp kan lysbuen
brenne til kontaktrøret og dermed
skade sveisepistolen. Med Contec
MD reduseres denne påvirkningen
og risikoen betraktelig.
Det videreutviklede kontaktsystemet fra Fronius fører tråden i et Vformet, nå 12 mm langt spor med et

Definert strømoverføring, nøyaktig TCP, høy prosesstabilitet og systemtilgjengelighet
takket være Contec MD gir seg utslag i sveisesømmer av beste kvalitet og god lønnsomhet.

Liten årsak, men stor virkning:
Sammenlignet med konvensjonelle kontaktrør øker kontaktsystemet Contec
MD brukstiden mellom bytter med
mellom fem og femten ganger.

bestemt arbeidstrykk. En mekanisk
fjær sikrer en konstant kontaktsone
selv ved slitasje på halvskålene, og
dermed en definert elektrisk strømoverføring. Sammen med stabil TCP
gir dette en høy prosesstabilitet uten
behov for etterregulering. Den har
også positiv effekt på sømkvaliteten.
Den forlengede brukstiden i forhold til konvensjonelle kontaktrør - i
spesielle tilfeller mer enn femten
qanger så lang - øker produktiviteten
drastisk. Hvert bytte av kontaktrør
forårsaker et driftsavbrudd med dødtid og ekstrakostnader. Færre avbrudd øker systemtilgjengeligheten.
I tillegg reduserer den reparasjonsog etterarbeidstiden. Det nye konseptet har også en annen økonomisk
fordel: Contec MD (MultiDiameter)
er konstruert for tråddiametre på
mellom 0,8 og 1,6 mm. Etter den
lange brukstiden må brukeren bare
bytte halvskåler. Munnstykke, trykkfjær, spennmutter og sprutbeskyttelse er fortsatt i orden. Contec MD
supplerer de aktuelle Robacta-,
Robacta Drive- og Robacta Drive
CMT-sveisepistolene med gass- og
vannkjøling. Den er testet for sveising av lavlegert stål inntil 300 A og
■
for CrNi-stål på inntil 200 A.
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Strømkontakt med langtidseffekt

Kurs og sertifisering

SVEISING
NS 477/IWI sveiseinspektør-utdanning
Modul 1 uke 37 (10.-14.09.)
Modul 2 uke 38 og 40 (17.-21.09. + 01.-05.10.)
Modul 3 uke 42 og 44 (15.-19.10.+29.10.-02.11.)
Før kursstart, må godkjenning søkes fra Norsk Sveiseteknisk
Forbund (NSF).
Søknadsskjema finner du på www.sveis.no

IWS International Welding Specialist
IWS Internasjonal Sveiseteknikerassistent (sveisekoordinator) Iht. NS-EN ISO 14731, tillegg A.
Dekker også elementært nivå i NS-EN 1090-2 og NS-EN 1090-3.
Modul 1 uke 37 (10.-14.09.)
Modul 2 uke 38 og 40 (17.-21.09. + 01.-05.10.)
Modul 3 uke 42 og 46. (15.-19.10. + 12.-16.11.)

Vi tilbyr

opplærin
sertifiserg og
ing

Husk at godkjenning fra NSF må foreligge før eksamen.
Søknadsskjema på www.sveis.no

Teknologisk Institutt tilbyr et bredt spekter av tjenester innen sveise- og
materialteknologi. Vi har lang erfaring fra opplæring, rådgivning og sertifisering,
og er blant landets ledende leverandører av sveisetekniske tjenester.

i de fles
sveiseme te
toder!

Hvorfor ta våre kurs?

Hvor kan jeg jobbe?

s Tett oppfølging
s Svært gode muligheter for praksisplass
og fast arbeid
s Gode muligheter for videre karriere
og spesialisering

s Olje- og gassindustrien
s Mekanisk industri
(produksjon av skip, biler osv.)

For påmelding eller mer
informasjon kontakt:
Sidsel A. Simensen,
tlf. 982 90 229 eller
e-post ssi@ti.no
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Kværner tildelt stor landanleggskontrakt for Shell
19. april 2012 - Kværner har mottatt tildelingsbrev fra
A/S Norske Shell for engineering, innkjøp, fabrikasjon
og ledelse (EPCM) for modifikasjoner og prosjekter på
Ormen Lange/Nyhamna landanlegg utenfor vestkysten
av Norge. Tildelingen er en rammeavtale med varighet
på seks år, og opsjoner for ytterligere to pluss to år.
Estimert kontraktsverdi er 6 milliarder kroner, ekskludert opsjoner.
- Dette er en kjempekontrakt og den
største av sitt slag som tildeles i
Norge dette året. Vi er svært stolte
over å ha vunnet denne viktige
kontrakten, som vi tror demonstrerer
en tro på vår prosjektgjennomføringsmodell og evne til å levere
komplette løsninger til kundene, sier
Kværners konserndirektør Jan Arve
Haugan.
- Kværner har sterke HMS-resultater å vise til, noe som har vært en
viktig faktor i anbudsprosessen. Vi
er spesielt tilfreds med at nøkkelpersonell fra Kværner med betydelig
erfaring fra lignende prosjekter gjøres tilgjengelig for oss, sier A/S
Norske Shells prosjektdirektør Bernt
Granås.
Nyhamna-anlegget prosesserer
gass fra Ormen Lange-feltet i Mørebassenget i det sørlige Norskehavet.
Kontraktsomfanget inkluderer alle
prosjekter og modifikasjoner på
Ormen Lange/Nyhamna-anlegget,
og er etablert for å møte den forventede, store økningen i prosjektaktivitet de neste fem til ti år. Dette inkluderer å forberede anlegget på
Nyhamna for mottak av gass fra nye
felt som Linnorm og Aasta Hansteen
(tidligere Luva).

Mange lokasjoner
involvert
Tidligfase-engineering (FEED) begynner umiddelbart. FEED-arbeidet
vil bli gjennomført integrert med
Shell i deres kontorer i Aberdeen, og
forventes å være ferdig når enginee-

ringsfasen begynner mot slutten av
2012. Samtidig vil ressurser mobiliseres på Nyhamna for å begynne
noen mindre modifikasjonsoppdrag.
Prosjektet vil være lokalisert flere
steder. Engineering og prosjektledelse vil bli utført av Kværner på
Stord. Engineering og modifikasjoner vil bli levert av Aker Solutions'
kontorer i Oslo, Kristiansund og
Tromsø. Underleverandørsavtalen
med Aker Solutions forventes ved
ferdigstillelse å beløpe seg til
mellom 850 og 950 millioner kroner. I tillegg vil et stort antall underleverandører fra Midt-Norge bli involvert i de ulike prosjektaktivitetene.
Når prosjektet er fullt mobilisert
forventes over 500 personer i rotasjon å jobbe på site på Nyhamna. I
tillegg vil mer enn 200 personer
innen engineering og ledelse jobbe
på kontrakten gjennom perioden. Av
disse vil rundt 80, fra utgangen av
neste år, jobbe fra Tromsø.
- Det er vår ambisjon å etablere
tilstedeværelse i Midt- og NordNorge, og å styrke våre bånd til bedrifter og lokalsamfunn i disse regionene. Olje- og gassindustrien beveger seg nordover, og denne kontrakten vil bidra i de spennende utbyggingsprosjektene som vil finne sted i
Norskehavet og Barentshavet, sier
Haugan.
- Vi er tilfreds med at Kværner,
som en del av dette oppdraget, styrker sin tilstedeværelse i Midt-Norge
og at de har valgt å gjennomføre en

stor del av engineeringsarbeidet
gjennom Aker Solutions' kontor i
Tromsø, noe vi håper vil gi betydelige ringvirkninger i Nord-Norge,
sier Granås.

Tilbake til Nyhamna
Dette er ikke første gangen Kværner
er til stede på Nyhamna. I 2003 og
2004 ble konsernet tildelt tre store
kontrakter da gassanlegget ble bygget. Rundt 11 000 personer var involvert i prosjektene, som pågikk i
2005-2007. Prosjektene ble ferdigstilt 30. november 2007, med gode
HMS-resultater og tilfredse kunder.
- Vi vil dra nytte av erfaringene
fra forrige gang vi var på Nyhamna.
Vi kjenner området, anlegget og har
opprettholdt kontakten med mange
lokale leverandører, sier konserndirektør i Kværner, Lars Eide.

Verdifull erfaring
- I tillegg har vi tilegnet oss verdifull
erfaring fra andre landprosjekter,
som oppgraderingen av gassanlegget
på Kollsnes, som vil være nyttig når
vi kommer i gang på Nyhamna, sier
Eide.
Arbeid på et anlegg i produksjon
er vesentlig annerledes enn å jobbe
på et anlegg som ennå ikke har begynt å produsere, eller hvor produksjonen er midlertidig stoppet. Det
medfører utfordringer både på HMS,
men også når det gjelder å utføre arbeidet på en slik måte at den daglige
produksjonen ikke forstyrres.
- Det er viktig med en leveransemodell som sikrer en optimal balanse mellom fabrikkering utenfor
anlegget og arbeid på site, i tillegg
til dokumenterte systemer og en
kompromissløs holdning til HMS.
Vi har kunnskapen og erfaringen når
det gjelder begge deler, avslutter
Eide. Kontraktspartner er
■
Kværner Stord AS.
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OSL2017 – en flyplass i
verdensklasse
Utvidelsen av Oslo Lufthavn er i full gang. Prosjektet skal stå ferdig i 2017 og vil øke
passasjerkapasiteten fra dagens 22 millioner passasjerer til 28 millioner passasjerer
per år, samtidig som det legges til rette for neste utvidelse, til 35 millioner passasjerer.
100 000m2 større
Terminalen har i dag et samlet areal
på 150 000 m2, men innen 2017 vil
lufthavnen utvides med mer enn

100 000 m2, inkludert utvidelse av
Sentralbygningen og en ny Pir nord.
Kostnadsrammen for prosjektet er
12,5 milliarder kroner.

Materialtesting
• Strekkprøving
• Bøyeprøving
• Skårslag
• Metallografi
• 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.

Ny pir mot nord
Dagens jernbanestasjon blir liggende sentralt og mellom ny og eksisterende ankomst- og avgangshall.
På nordsiden vil det komme en ny
pir på 63 000 m2. Totalt får lufthavnen 11 nye såkalte brotilknyttede
flyoppstillingsplasser ved den nye
piren mot nord, og og 10 fjernoppstillingsplasser. Det er ikke behov
for ny rullebane, men nye taksebaner og taksekryss er en forutsetning.
I dag er det en kapasitet på maksimalt 54 flybevegelser i timen. Under
utbyggingen skal denne kapasiteten
opprettholdes, og økes frem mot
2017 for å møte trafikkutviklingen.
Målt i kvadratmeter tilsvarer utbygningen mer enn to operahus.

Ambisjonene like høye
som før
Etter at Oslo Lufthavn stod ferdig i
1998, har flyplassen vunnet flere
priser og fått stor internasjonal anerkjennelse for arkitektur, materialbruk og effektive løsninger. Terminalbygningen er fredet av Riksantikvaren. Ambisjonene er like høye nå
som flyplassen utvider. Utvidelsen
av Oslo Lufthavn er det største og
mest komplekse pågående byggeprosjektet på fastlandet i Norge, Prosjektet har svært høye miljøambisjoner, og det arbeides mot å nå miljøklassifiseringen BREEAM Excellent.

Frist for annonser
og stoff til
SveiseAktuelt
nr. 3-2012 er
15. august
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Spar tid og penger med
standardisert sikkerhet
Samsvarspakke gjør det
lettere for stålsveisere å
bli godkjente iht. EN 1090

Brukere av TransSteel sparer tid og kostnader ved å motta de godkjente sveiseprosedyrene (WPS) rett fra produsenten av sveisesystemet.

1 finne informasjon om standarder
og tilsvarende utførelsesklasser
2 opplæring av medarbeiderne basert på informasjonen fra punkt 1
3 innføring av et kvalitetssikringssystem
4 oppretting av sveiseprosedyrer
(WPS)
5 godkjenning fra en sertifiseringsinstans

Savings

Money

Fra juli 2014 må selskaper som produserer stålkonstruksjoner, være sertifiserte. Det krever en omstendelig
intern prosess med påfølgende godkjenning av en ekstern sertifiseringsinstans. Den gode nyheten for
alle innehavere av TransSteel-sveisesystemer: Den tidskrevende søkingen etter og opprettingen av sveiseprosedyrer (WPS) bortfaller Alt
du trenger å gjøre, er å ordne samsvarspakken hos Fronius.
Standarden EN 1090 erstatter i
Europa den hittil gjeldende standarden for utførelse av stålkonstruksjoner. Tilsvarende har selskaper da
bare lov å selge produkter som er
CE-merket. Produsenter av metallkonstruksjoner er forpliktet til å sertifisere seg for å oppfylle kravene
som forutsettes ved revisjon for å
oppfylle kravene til å få sertifiseringsnummer for CE-merking. Samsvarskontrollen forutsetter fem
punkter:

Fronius procedure specifications

1.
Start

2.

3.

4.

5.

Savings

Time

Fronius letter brukerne av TransSteel for en vesentlig arbeidsmengde når de skal
oppnå nødvendig CE-merking ved å tilby sveiseprosedyrer (WPS).

Det tids- og kostnadskrevende
punkt 4, opprettingen av sveiseprosedyrer (WPS), har Fronius tatt hånd
om med sveisesystemet TransSteel.
Dermed kan metallbearbeidere spare
seg for den møysommelige arbeidsprosessen.
En sveiseprosedyre (WPS) skal
inneholde informasjon om sveiseprosessen, sveisetråddiameteren, tilsatsmaterialet, sømtype og materialtykkelsen på det som skal sveises.
Sveiseprosedyren (WPS) for TransSteel gjelder for stålkonstruksjoner i
utførelsesklasse (EXC) 1 og 2. Den
spesielle MAG-(metall-aktivgass)prosessen baserer seg på karakteristikken "Steel" og gjelder for tilsatsstoffer og hjelpematerialer som er
vanlig innen stålkonstruksjon og
som er oppført i WPS.
Brukeren kan enkelt bestille samsvarspakken sammen med et sveisesystem i TransSteel-serien eller
etterbestille den ved behov. Sveisesystemet blir utstyrt med en synlig
plakett som viser at systemet oppfyller kravene i EN 1090-2 for stålkonstruksjoner i utførelsesklasse (EXC)
■
1 og 2.
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Fra NS 478 til ISO 9606
Oversikt over utvikling av
godkjenning av sveisere for
sveising av stål og
stållegeringer i Norge
Den første nasjonale standard for
godkjenning av sveisere kom ut i
1980 og forble en meget god standard frem til 1992. Det som bl.a. var
spesielt ved denne standarden i forhold til de europeiske og internasjonale som er kommet senere, var at
den hadde kun 2 materialgrupper:
- Materialgruppe 1: Ulegerte og
lavlegerte stål med et totalt legeringsinnhold ≤ 6 %.
- Materialgruppe 2: Legerte stål
med totalt legeringsinnhold
< 6 %.
Standarden gjennomgikk en revisjons i 1985, og den var og forble en
meget god godkjenningsstandard for
alle parter.
CEN/TC 121 startet i 1989 et arbeid med å lage en europeisk godkjenningsstandard for sveisere. Alle
medlemslandene i CEN – EU- og
EFTA-land – presenterte sine nasjonale utgaver som grunnlag for den
nye europeiske standard. Norge
presset hardt på for å beholde 2 materialgrupper som hadde fungert
godt i den oppbyggende offshoreperioden, men fikk ikke medhold.
EN 287-1: Stål- og stållegeringer
kom ut i august 1992. NS 478 ble da
trukket tilbake. Senere tillegg og revisjoner av EN 287-1 kom i 1997 og
2004.
Den 1. utgaven hadde 5 materialgrupper – for mange mente de fleste,
men tyskerne fikk gjennom sine
krav.

CEN/TC 121 /SC 2 hadde oppgaven med å vedlikeholde 287-standarden og på møter som ble holdt på
Stord i 2000 og i Orkanger 2001,
var hoveddiskusjonen materialgruppering. Norge forsøkte igjen med 2
grupper, men ble nedstemt med én
stemmes overvekt.
Men resultatet i 2004-utgaven ble
en inndeling av materialgrupper i
samsvar med den tekniske rapport
CEN ISO/TR 15608. Man hadde
fortsatt 5 grupper , men fordelingen
var nå blitt slik at ved bruk av 2 eller
3 grupper kunne en sveiser dekke
hovedområdene for sin virksomhet.
I 1994 tok ISO over 287-1 uavkortet som ISO 9606-1 og fulgte
opp med revisjoner i samsvar med
revisjonene av EN 287-1.
Grunnlaget for dette var den inngåtte Wien-avtalen av 1991 som
hadde som grunnlag at CEN og ISO
skulle samarbeide om standardisering generelt. På det sveisetekniske
området (CEN/TC 121 og ISO/TC
44) startet dette hurtig og har gitt
gode resultater frem til nå, men når
er problemene kommet.
Fra slutten av 1990-tallet og frem
til nå har det vært arbeidet i ISO/TC
44/SC11 med å komme frem til en
felles EN-ISO-standard for godkjenning av sveisere. Ett av hovedområdene som er blitt godt bearbeidet er
overgangen fra GRUNNMATERIALET som hovedvariabel til TILSETTMATERIALET som hovedvariabel. Men mange andre punkter
har skapt mye diskusjon og har gitt

grunnlag for negative stemmer ved
avstemming.
Ved siste avstemming i 2012 ble
standarden godkjent som ISO-standard. 4 land stemte i mot, deriblant
Danmark og Norge. Men standarden
er ikke godkjent som EN-ISO-standard, da Wien-avtalen ble brutt ved
en avstemming i 2009.
Etter dette bruddet ble revisjon av
EN 287-1 startet og den ble nyrevidert EN-standard i 2012. Standard
Norges komité SN/K067 har oversatt den til norsk.
Det er en del endringer som noen
ikke er så begeistret for:
- Buttsveis dekker IKKE kilsveis
og motsatt.
- Nye og endrede betegnelser på
sveisemetoder.
- Nye stillingsbetegnelser.
Materialgruppering er som før.
CEN/TC 121/SC4 vedtok (mot 2
stemmer) på et møte i Düsseldorf
den 25. mai at CEN skulle ta over
den godkjent ISO 9606-1 som ENstandard.
Dersom dette går gjennom (kan
stoppes i CEN på grunn av valg av
prosedyre for overtakelse), vil dagens ISO 9606-1 kunne bli EN-ISOstandard – og deretter NS-EN ISOstandard, i løpet av 2. halvår 2013.
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IW

IIW
089-r1
2003
NS-EN
287-1
NS-EN ISO
9606serien

IWE

IIW
252-E
2007
NS-EN ISO
14731

IWT

IIW
252-T
2007
NS-EN ISO
14731

IWS

IIW
252-S
2007
NS-EN ISO
14731

IWI-C/-S

NS 477

IIW
041-r1
2008
NS 477

(IWSD-C)*

IIW
201-r1
2008

Retningslinjer, standarder og øvrige dokumenter

ETS
F,P,A, HVOF

EWF
507-r1
2005
NS-EN ISO
14918

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)

Orme Fagskole, Orkanger
*: I prosess

Metz AS

(Høgskolen i Sør-Trøndelag)*

Teknologisk Institutt, Stavanger
Force Technology, Kristiansand
Kværner Stord AS, Stord
Strålevernspesialisten

Teknologisk Institutt, Stavanger
Høgskolen Stord/Haugesund

Harstad Tekniske Fagskole
Orme Fagskole, Orkanger

Høgskolen Stord/Haugesund (teori)
Kværner Stord AS (diplomprosjekt)

Aker Stord AS
Vitec AS
Orme Ressurs og fagskole

Godkjente
opplæringsvirksomheter

SVEISETEKNISKE STANDARDER
og IIW retningslinjer
Godkjente opplæringsvirksomheter

AKTUELT

1090-2
Nivå 2 og 3

NS-EN ISO
14731

NSF
RL-1090-2
2010
NS-EN
1090-2
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Nye kontrakter til Kleven
Maritime
Kleven Maritime skal bygge subsea konstruksjonsfartøy
for Eidesvik. Kontraktsverdien er på 1,1 milliarder kroner. Selskapet har også nylig inngått avtale om bygging
for Ugland Offshore.
Det er subsea konstruksjonsfartøy
av SALT 301 OCV-design dette blir.
Kontrakten inneholder også en opsjon på ytterligere ett fartøy.
- Vi er svært glade for at Eidesvik
velger å bygge dette store og avanserte fartøyet på Kleven Verft, sier

Ståle Rasmussen, konsernsjef i Kleven Maritime. – Vi ser fram til å
fortsette samarbeidet med Eidesvik,
og til å kunne levere dette komplekse skipet som vi har stor tro på
vil bli en god og sikker arbeidsplass
og en god investering for Eidesvik.
Det nye konstruksjonsfartøyet er
utviklet av Eidesvik i nært samarbeid med Salt Ship Design på Stord
og Kleven Maritime. Fartøyet blir
145 meter langt og 31 meter bredt,
får en dødvekt på omlag 13.500
tonn, og vil ha innredning for hele
150 personer.

Også kontrakt med
Ugland Offshore
Kleven Maritime har nylig også inngått kontrakt med offshore-rederiet
Ugland Offshore om bygging av et
plattform supply-fartøy av typen
SALT 100 PSV.

Sveiseopplæring /
sertifisering
• Alle våre kurs er individuelt tilpasset
• Vi har kontinuerlig inntak
• Sertifiseringsprøver gjennomføres kontinuerlig. Veritas 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

• Vi har eget røntgenutstyr
• Hotellavtale ved overnatting

Be om tilbud
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GENERALFORSAMLING
Regnskapsår 2011
Forbundet holdt sin ordinære generalforsamling på
Hotell Klubben i Tønsberg den 26. april 2012.
Følgende saker lå til behandling:
1.
Valg av møteleder
2.
Innkalling
3.
Årsberetning 2010
4.
Fastsettelse av driftsregnskap og balanse 2011
5.
Fastsettelse av kontingenter for 2013
6.
Valg til hovedstyret og valg komité
7.
Valg av revisor
8.
Eventuelt
1. Valg av møteleder
Leder av hovedstyret Ove Egil Kleivenes ønsket velkommen. Som møteleder ble valgt Helge Chr Aaby.
2. Innkalling
Det var ingen bemerkninger til innkallingen
3. Årsberetning 2011
Årsberetningen ble gjennomgått og godkjent.
4. Fastsettelse av driftsregnskap og balanse 2011
Årets regnskap ble gjort opp med et overskudd på
kr. 109.503,Forbundets regnskap og balanse ble godkjent av
generalforsamlingen.
5. Fastsettelse av kontingenter for 2012
Styrets forslag var å øke kontingenten for personlige
medlemmer fra kr. 380,- til kr 400,- samt å beholde
student og pensjonist medlemskapet på kr. 100,-.
Dette ble enstemmig vedtatt av generalforsamlingen.
Styrets forslag om å opprettholde de samme kontingentsatsene for bedriftsmedlemmer ble også enstemmig
vedtatt av generalforsamlingen.
6. Valg til hovedstyret
Hovedstyrets sammensetning i 2011 med valgkomiteens
forslag for 2012:
Ove Egil Kleivenes leder
1 år igjen
Erik V. Fusdahl
nestleder
Gjenvalg

Morten Gran
Eddy Flatås
Pål Sjølyst
Dan Roger Oshaug

styremedlem
styremedlem
styremedlem
Styremedlem

Gjenvalg
1 år igjen
Gjenvalg
Gjenvalg

Morten Gran foreslås som ny styreleder for 2 år
Erik V. Fusdal foreslås som nestleder for 2 år
Hans Arne Mariåsen 1. varamedlem
Idar Vartdal
2. varamedlem

1 år igjen
1 år igjen

Forslag til ny valgkomite:
Helge Chr Aaby
Svein Tandberg
Etter valget har styret følgende sammensetning:
Morten Gran, Sveiseeksperten AS
leder
Erik V. Fusdahl, Kemppi Norge AS
nestleder
Ove E Kleivenes, DNV
styremedlem
Eddie Flatås, Kværner Stord AS
styremedlem
Pål Sjølyst, NLI AS
styremedlem
Dan Roger Oshaug,
Norsk Sveiseteknikk AS
styremedlem
Hans Arne Mariåsen,
Rainpower Fabrication as
Idar Vartdal Norsk Sveiseteknikk as

1. varamedlem
2. varamedlem

Valgt av lokalavdelingene:
Leder av lokalavdelingene er medlem av hovedstyret
Valgkomitè
Helge Chr Aaby
Svein Tandberg
7. Valg av revisor
Torill Orsten ble enstemmig valgt til revisor
8. Eventuelt
Det var ikke kommet inn forslag under eventuelt.
Tønsberg 26. april 2012

Årsberetningen for Norsk Sveiseteknisk Forbund 2011
finner du på www.sveis.no
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Morten Gran, styreleder
Sveiseeksperten as
Knud Brynsvei 5, 0581 Oslo
E post:
morten.gran@sveiseeksperten.no
Mob. + 47 909 15 102

Eddie Flatås, medlem
Kværner Stord as
5411 Stord
E- post:
eddie.flatas@kvarner.com
Mob: + 47 95 19 75 20

Erik V. Fusdahl, nestleder
Kemppi Norge as
Danholmen 19, 3115 Tønsberg
E post: erik.fusdahl@kemppi.com
Mob + 47 918 80 987
Tlf: + 47 33 34 60 00
Fax: + 47 33 34 60 10

Pål Sjølyst, medlem
NLI Alfr. Andersen as
Ryesgt 28, 3263 Larvik
E. post: pal.sjolyst@nli.no
Mob. + 47 934 04 072
Tlf: + 47 33 14 15 00
Fax: + 47 33 14 15 01

Idar Vartdal 2. varamedlem
Norsk Sveiseteknikk as
Holmen, 3013 Drammen
E-post: idar@nst.no
Mobil: + 47 913 50 073

Ove Egil Kleivenes, medlem
Det norske Veritas as
Boks 7400, 5020 Bergen
E post: ove.egil.kleivenes@dnv.com
Mob. + 47 481 89 465
Tlf: + 47 55 94 36 00
Fax: + 47 55 94 36 01

Dan Roger Oshaug, medlem
Nordic Welding as
Kjellåsveien 61,
1816 Skiptvet
E-post:
dan-roger@nordicwelding.no
Mob: + 47 919 99 641

NSF HOVEDKONTOR
Besøks/post adresse :
Fridtjof Nansens vei 19
Majorstuen, 0369 Oslo
Tlf + 47 41 59 69 55
E post: post@sveis.no

Utgivelsesplan / Frister og
annonsepriser 2012
SVEISEAKTUELT
Ann.type
1/1 side
1/2 side
1/4 side
1/8 side

4-farger
13.500,7.500,4.500,2.500,-

Hans Arne Mariåsen
1. varamedlem
Rainpower Fabrication as
Industriveien 22, 1920 Sørumsand
E post:
hans.arne.mariasen@rainpower.no
Mob. + 47 909 72 407

STYRKET KONKURRANSEKRAFT

Sort
9.000,5.000,3.000,1.750,-

Årsavtale/Rabatt - etter avtale
Tillegg utfallende - 10%
Dobbeltside:

22.000,-

Omslaget:
2. omslagsside
3. omslagsside
4. omslagsside

15.000,14.500,14.500,-

Bilag:
2 sidig A 4
4 sidig A 4

16.500,-

10.000,15.000,-

Alle priser i NOK og ekskl. mva.

eksempel
mpel til ”Das Auto” i VW-konsernet.
VW
W-konsernet.

Utgivelsesplan
Nr.:

Utgiv.dato:

1/12
2/12
3/12
4/12

15. mars
15. juni
10. september
1. desember

Annonse- og
artikkelfrist:
15. februar
15. mai
15. august
15. november

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

ca 2 300

Annonseformat:
Utfallende:
A4 (210 mm x 297 )
Satsﬂate:
185 mm x 270 mm
1/2 side liggende: 185 mm x 132 mm
1/2 side stående:
92 mm x 270 mm

www.sveis.no

REDUSER DINE KOSTNADER MED
PRODUKSJONSKLARE
AUTOMATISERINGSLØSNINGER
AUTOMA
ATISERINGSLØSNINGER
TISERINGSL
Migatronic Automation er en av Europas mest kompetente inin
tegratorer av sveiseautomatisering
i
i ing til
il MIG, TIG, Plasma og motstandssveising. Vi er spesialister innen sveiseteknologi, robotbruk
og fiksturutvikling - tilsatt ISO-sertifisert prosjektledelse, fra idé til
konkjøreklar produktion. Migatronic Automation er leverandør av kon
kurransekraft til Volkswagen - og en lang rekke mindre, men like
spenndende virksomheter. Kontakt oss for en dialog eller et møte i
vårt sveiseprosessenter.
Migatronic Automation
DK-9440 Aabybro · Tlf. 96 96 27 00
www.migatronic-automation.dk
www
.migatronic-automation.dk
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Aker Solutions utvikler
fremtiden for
norsk olje og gass
4. juni 2012 - Statoil har tildelt Aker Solutions kontrakter for tidligfasestudier for alle sine nye store funn på
norsk kontinentalsokkel. Dette gjelder de to feltene
Skrugard og Havis i Barentshavet, og Johan Sverdrupfeltet i Nordsjøen. Kontraktsverdier er ikke oppgitt.
Det siste året har vært veldig spesielt for norsk sokkel, med gigantfunnet på Johan Sverdrup-feltet (tidligere kalt Aldous/Avaldsnes) som
det største av flere nye funn i områder hvor det lenge har vært oljeproduksjon. I tillegg har funnene på
Havis- og Skrugardfeltene gitt ny
optimisme for utvinning av olje og
gass i Barentshavet.
Aker Solutions skal, som en av
flere leverandører, gjennomføre en
såkalt konseptstudie for Skrugard og
Havis. De to feltene ligger bare 7
kilometer fra hverandre, og skal derfor bygges ut som en samlet løsning.
For Johan Sverdrup-feltet skal Aker
Solutions gjennomføre en mulighetsstudie.
– Disse prosjektene har vært utpekt som noen av våre viktigste mål
for 2012, så vi er godt fornøyd med
å vinne disse kontraktene, sier Henning Østvig, leder for Front End &
Technology i Aker Solutions.
– Utbyggingen i Barentshavet representerer vår kjernekompetanse,
med flytende installasjoner i et værhardt arktisk klima. Og det er selvsagt veldig gøy å få være med på å
utvikle kanskje det største funnet på
norsk sokkel noensinne - Johan
Sverdrup-feltet, sier Henning Østvig.

Muligheter i Nord-Norge
Konseptstudien for utbyggingen av
Skrugard og Havis gjennomføres av
Aker Solutions i Oslo, med støtte
fra det nye engineering-kontoret i
Tromsø.
– Etableringen av Tromsø-kontoret er en del av Aker Solutions' overordnede strategi for å øke vår tilstedeværelse i de nordlige regionene i
Norge. Strategien bygger på et stadig økende antall mulige offshore
utbygginger utenfor Nord-Norge og
i Barentshavet, sier Østvig.
Aker Solutions' tilstedeværelse i
Nord-Norge er i vekst, og selskapet
har nå avdelinger i Sandnessjøen,
Tromsø, Hammerfest og Narvik.

Som en del av konseptstudiet for
Skrugard- og Havis-feltet skal Aker
Solutions på vegne av Statoil gjøre
en kartlegging av hvilke relevante
tjenester som kan leveres fra bedrifter i Nord-Norge. Denne kartleggingen skal ledes fra Tromsø-kontoret, og kan legge grunnlag for økte
ringvirkninger fra olje- og gass-aktivitetene i våre nordlige regioner.
■
Studiene er allerede startet.

Hva skjer 2012.....
JUNI
14.

MØTE REDAKSJONSRÅDET SVEISEAKTUELT

JULI
8. – 13.

65. IIW ANNUAL ASSEMBLY AND INTERNATIONAL
CONFERENCE, DENVER

OKTOBER
3.

NSF 80 ÅRS JUBILEUM

4.-5.

NORDISK SVEISEMØTE I OSLO

Frist for annonser og stoff til SveiseAktuelt
nr. 3-2012 er 15. august

Hva er et
smart trekk?
For sjakkspillerrren
en er det kanskje
ofring av en bonde for å åpne
diagonalen for en løper. For oss
LYKL[r[HMYLTLUÅHZRL]LU[PS
som savner motstykke
otstykke på marr-kedet. For deg er det et smart
trekk å benytte den.
Åpen eller stengt?

On/offff-spaken forenkler handteringen
og gjør gasstilførselen synlig selv på
avstand.

Tom eller full?
full

Innholdsmåleren viser hvor mye gass
ZVTÄUULZPNQLUWrÅHZRLULU[LU
regulatoren er tilkoblet eller ikke.

Bedre grep

Beskyttelsesbøylen beskytter ventilen og
gir et bedre og mer ergonomisk grep.

Innebygd sikkerhet

9LZ[NHZZ]LU[PSVNPUULI`NKÅV^ILgrenser øker sikkerheten og eliminerer
YPZPRVLUMVYMVY\YLUZUPUNLYPÅHZRLU

Passer din regulator

SMARTOP fungerer normalt med din
eksisterende regulator. Om du har behov
for en ny kan vi anbefale SMARTREG
– en prisgunstig regulator som er spesielt
tilpasset for SMARTOP
P.

SMARTOP
SMAR
TOP™ Et smart trekk

Air Liquide Norway AS | Postboks 243 | Ryghgt 2B | 3051 Mjøndalen | tlf 32 27 41 40 | Fax 32 27 41 59 | www.airliquide.no

Sveising av Duplex rustfritt stål
the ESAB way
ESAB tilbyr Duplex, Lean duplex og Super duplex
sveisetilsett som en del av vårt komplette utvalg.
* TIG-tråder
* Rutile rørtråder
* Metallpulverfylte rørtråder

* Elektroder
* Massive rørtråder
* Tråd-, band- og Flux-kombinasjoner

For mer utfyllende informasjon; firmapost@esab.no

www.esab.no

