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Miller PROHEAT 35 er en enkel og robust maskin for varmebehandling av
magnetiske materialer med induksjonsteknikk. Sammenlignet med tradisjonelle metoder gir denne teknikken bla kortere oppvarmingstider, bedre
miljø pga kalde induksjonskabler og kortere riggtider. Den har programmerbar temperatur opp till 800°
Eksempel på applikasjoner er:
t Plater, hulprofiler, rør, T og H-profiler med store tykkelser. - Fleksible
induksjonskabler tilpasser seg til objektet og gir en minimal riggtid og
en enkel og kontrollert varmeprosess.
t Avspenningsgløding og hardhetsbegrensende varmebehandling (13Cr).Programmerbar, kontrollert og dokumentert oppvarming, holdetid og
nedtrapping.
t Krympeforbindelser - Rask kontrollert oppvarming til ønsket temperatur.
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Forsidefoto:
Statssekretær Ingvil Smines
Tybring-Gjedde legger en
kilsveis.
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NSSW sømløse rørtråder gir
dokumentert best kvalitet og
sveiseøkonomi

www.nst.no

NST er eksklusiv leverandør av NSSW (Nippon Steel &
Sumikin Welding) sømløse rørtråder – den eneste tråden
på markedet produsert med ICF-prosess.

med sveisefaglig bakgrunn leverer denne kompetansen
for å bidra til et resultat som tilfredsstiller dagens høye
krav.

Mange års erfaring med forskjellige produksjonsmetoder
har vist at NSSWs ICF-prosess (In-line Continuous Filling)
er den sikreste og mest effektive produksjonsmetoden
for å oppnå jevn kvalitet på store volum. Dette er dokumentert gjennom 25 år med leveranser til en rekke svært
krevende prosjekter.

NST har Nord-Europas største lager med sveisemateriell
i Drammen, samt lager i UK, Polen, Dubai og Singapore.
Kontakt oss for en fagprat om sveising, økonomi og
leveringstider.
NST er en stor hovedleverandør av rørtråd til Johan
Sverdrup-prosjektet.

Kompetanse må også følge med leveranser av sveisetilsett. Vår stab av sveiseingeniører og medarbeidere

Bilde: Statoil ASA

En fornøyd gjeng av seminardeltakere, forelesere og vertskap etter et avsluttet seminar hos DNV GL på Høvik utenfor Oslo.

NSF seminar hos DNV GL
NSSW sømløs rørtråd

NSSW sømløs rørtråd

Optimalisert for:
Ekstremt lavt hydrogeninnhold
Meget gode mateegenskaper

For andre gang gjennomførte NSF et seminar basert på spørsmålet om dårlig sveisekvalitet er et resultat av
dårlige holdninger eller mangel på kunnskap og ferdighet. Denne gangen ble seminaret arrangert 31. mai – 1.
juni i samarbeid med DNV GL i deres lokaler på Høvik utenfor Oslo.
Sveisekoordinatorer og
sveiseinspektører
Deltagerne denne gangen var en blanding av sveisekoordinatorer med sveiseingeniører IWE utdanning, personer
med IWT og IWS utdanning, men
også sveiseinspektører NS 477 i tillegg til metallurger og personer med
andre aktuelle mastergrader.

God strømovergang og stabil lysbue
Kobber

Optimal kvalitet uten driftsavbrudd

Stål

Bedre innbrenning i grunnmaterialet

Flux

Lite etterarbeid på ferdig sveis
A

B

C

D

Se video av NSSWs ICF
produksjonsprosess
http://nst.no/produktvideoer

E

F

G

H

NSSW-ICF produksjonsprosess:
A. Strip emne

E. Tråden trekkes

B. Valsing til U-form

F. Gløding og dehydrogenering

C. Flux fylles i jevn mengde

G. Kobberbelegging

D. Sømsveising

H. Trekking og spoling

Alle våre rørtråder leveres med 3.1 sertifikater med kjemiske og mekaniske verdier.

Erling Storvik Design 2017

Besøk oss på Schweissen & Schneiden
i Düsseldorf Hall 12, stand C03
25-29 september 2017
Det står alltid sterke kvinner bak. Her representert ved Tone Hasle og Hanne
Hjerpetønn som var vertinner for seminaret.
Norge Norsk Sveiseteknikk AS, Drammen, tlf: 99 27 80 00, e-post: nst@nst.no / Avd. Sørlandet, Kristiansand, tlf: 38 01 11 30 / Avd. Møre og Romsdal,
Tresfjord, tlf: 71 18 44 00 UK NST Welding UK Ltd, Glasgow, tlf: +44 141 433 9350, e-post: NSTWELDING@aol.com Polen NST Polska Sp. Zo.o, Gdynia,
tlf: +48 586 690 553, e-post: jacek@nst.no Singapore NST Welding Asia Pte Ltd, tlf: +65 96 65 20 26, e-post: ben.tan@nst.no
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Deltagere også fra Sverige
Noen personer hadde tatt veien fra
Sverige for å delta på dette seminaret.
En av dem var Morgan Kilmann som
til daglig jobber med sveiseopplæring
og konsulentarbeid innen rørindustrien i Sverige.
Vi i SveiseAktuelt lurte på hvorfor
Morgan hadde valgt å melde seg på
dette seminaret, og hva han fikk ut av
å delta.
fortettelse side neste
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naret hos Statoil reiste hun hjem til sin
sjef Hanne Hjerpetjønn og sa at nå
måtte DNV GL være arrangør for
neste seminar. En ide Hanne reagerte
meget positivt på.
NSF ser det som viktig at disse seminarene arrangeres i sterke kompetansemiljøer.
Vi er derfor veldig fornøyde med at vi
har fått til dette sammen med en gjeng
positive damer på Høvik.

Audun Tveit foreleser for en lydhør forsamling.

Fordi han vet at vi i Norge har høy
kunnskap om disse temaene bl.a. pga
oljeindustrien. Han har kjent flere av
foredragsholderne i mer enn 20 år.
Han har også gått på NS 477 kurs i
Norge hvor han fikk selv erfare at det
fantes meget høyt kunnskapsnivå
innen sveising. Dette at de kunne
drive såpass store prosjekt med den
kvaliteten og den organisering som de
hadde.
Fordelen med Norge er at man viser
de feil og problemer som oppstår slik
at andre kan lære av de erfaringer som
finnes.
Morgan er svært fornøyd med dagene
på Høvik og sier at dette er det beste
seminaret han har deltatt på.

Kommende kvalitets- og sveiseansvarlig hos Enwa PMI
En annen deltager var Monika Næss
som er utdannet Master i Undervannsteknologi med spesialisering i materialteknologi, og deltar på årets IWE
kurs. Hvorfor ville hun være med på
dette ?
Jeg er i ferd med å ta fatt på oppgaven
som kvalitets- og sveiseansvarlig i
Enwa PMI. Jeg ble tipset om dette seminaret fra tidligere kollega Tone
Hasle. Det var mange tema som er relevante for min jobb og jeg ville
gjerne lære mer i tillegg til å komme i
kontakt med andre som jobber med
sveis. Jeg er i opplæringsfasen og ønsker meg mer faglig påfyll som jeg

kan ta med meg tilbake i bedriften og
videre i IWE-utdannelsen.

Nytt seminar i november
Erfaringene med dette seminaret er de
samme positive som da vi arrangerte
det første seminaret av denne typen
hos Statoil på Forus i februar.
Arrangementskomiteen har derfor
allerede bestemt at vi forsetter med
dette seminaropplegget. Neste mulighet for å delta blir i slutten av november, og det ligger an til å bli i Bergensområdet.
På de to første seminarene har det
vært en overvekt av deltagere med
sveiseteknisk bakgrunn. NSF oppfordrer også fabrikasjonsledere og andre
fabrikasjons- og konstruksjons personell til å benytte anledningen til å få

En av deltakerne på seminaret, Monika Næss.

mer kunnskaper om hva som kan
hende med feil sveising, feil forberedelser til sveising, korrosjonsproblematikk osv, og hva som kan gjøres for
å unngå slike utfordringer. Noe som i
siste ende betyr bedret økonomi i prosjektene.

Les neste utgave av SveiseAktuelt
Omtale og invitasjon til det neste seminaret kommer i SveiseAktuelt nr 3 2017 som utkommer i begynnelsen av
■
oktober.

Viktig at disse seminarene arrangeres i sterke kompetansemiljøer
Som representanter for DNV GL var
Hanne Hjerpetjønn, Tone Hasle og
Grethe Valdø tilstede.
Vi spør Hanne Hjerpetjønn som er
Head of Section Materials Technology på DNV GL - Oil & Gas, Pipeline and Materials om hvorfor de ville
være vertskap for dette seminaret.
Hanne trekker frem at det er viktig for
DNV GL å bidra til å høyne kunnskapsnivået innen sveiseindustrien.
Etter at DNV GL representant Tone
Hasle hadde deltatt på det første semi-

UTSTYR FOR BEDRE ARBEIDSMILJØ
AVSUGS- OG MILJØPRODUKTER

Stort leveringsprogram!
Salg og service
over hele landet!

• Salg
• Support
• Serviceavdeling
• Delelager

Punktavsug

Sveisemaske med friskluft

Filter – støv/oljetåke

Avsugsbord

www.teijo.no
firmapost@teijo.no
Tlf. 32 22 65 65
Morgan Kilmann hadde tatt veien fra Karlstad i Sverige for å delta på seminaret.
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Kværner ASA:

Kværner skal
oppgradere Njordplattformen
17. mars 2017 - Statoil har tildelt Kværner en
totalkontrakt for oppgradering av Njord A-plattformen. Avtalen har en estimert verdi på rundt
5 milliarder kroner og vil utgjøre rundt 3 000
årsverk.

«Dette er en av de viktigste kontraktene i markedet dette året. Vi er stolte
av den tilliten Statoil viser oss ved å gi
Kværner oppdraget med å oppgradere
Njord A for nye tiår med produksjon»,
sier Kværners konsernsjef Jan Arve
Haugan.
Den norske olje- og gassindustrien har
allerede etter få år med omstilling begynt å demonstrere en betydelig kostnadsreduksjon kombinert med økt
produktivitet. Haugan mener tildelingen er et resultat av at oljeselskap
og leverandører samarbeider stadig
mer om forbedringer.
«Vi ser at arbeidet med å styrke konkurransekraften for alvor har begynt å
gi resultater. Kostnadene er betydelig
redusert, noe som har bidratt til å muliggjøre investeringsbeslutninger som
denne. Det er gledelig ikke bare for lisenspartnerne og Kværner, men for en
8

hel industri som jobber hardt for at
næringen skal fortsette å levere verdiskaping, samtidig med et sterkt fokus
på helse, miljø og sikkerhet», sier
Haugan.
«Partnerne i Njord har nådd en svært
viktig milepæl i arbeidet med oppgradering av Njord A-plattformen for videre produksjon. Jeg er svært glad for
at vi i dag kan signere kontrakten med
Kværner på Stord. Arbeidet vil bety
betydelige ringvirkninger nasjonalt og
regionalt», sier direktør for prosjektutvikling i Statoil, Torger Rød. «Denne
kontrakten viser at omstillingen en
samlet norsk oljenæring har gjennomført de siste årene gir ny aktivitet og
sysselsetting. Arbeidet som nå skal
gjøres er viktig for at plattformen kan
gjenoppta sikker og effektiv drift fra
feltet og være et senter for fremtidige
tilknytninger av nye felt», sier Rød.

Den nye totalkontrakten begynte med
at Statoil og Kværner den 1. april
2016 inngikk en rammeavtale for oppgradering av plattformen. Rammeavtalen er basert på en prosjektgjennomføringsplan hvor Statoil, på vegne av
lisenspartnerne, har opsjon på å
igangsette prosjektets ulike faser.
Kværner har siden signering av rammeavtalen blitt tildelt opsjoner på tidligfase-engineering (FEED), landligge ved verftet og en såkalt «preEPC» fase, til en samlet verdi av rundt
NOK 500 millioner. Med dagens tildeling, erklærer Statoil hovedopsjonen i avtalen fra april i fjor.
Kontrakten innebærer en full oppgradering av skrog og plattformdekk, et
prosjekt som skal sette Njord i stand
til å kunne produsere olje og gass i
flere tiår fremover.
«Vi lar oss inspirere av at Statoil er tilwww.sveis.no  SVEISEAKTUELT 02-2017

freds med arbeidet vi har gjort på
Njord så langt. Kontrakten demonstrerer en tillit til vår evne til å
gjennomføre og levere komplekse
prosjekter på en forutsigbar måte, til
avtalt kvalitet og på avtalt tid», sier
prosjektdirektør Jarle Henriksrud.
Njord Future, som prosjektet heter, er
nybrottsarbeid i den forstand at det er
en produksjonsplattform på norsk
sokkel som tas til land for oppgradering etter å ha vært i drift fra 1997.
«Selv om vi kjenner Njord-plattformen godt fra da vi bygget den, er dette
et litt utypisk prosjekt, ved at det er
en oppgraderingsjobb som innebærer
fjerning av gammelt utstyr og materiell, parallelt med at vi skal fabrikkere og installere nytt. Kværner har
lang erfaring med å gjennomføre både
nybygg- og demoleringsprosjekter.
Det er en kompetanse vi regner med å
SVEISEAKTUELT 02-2017  www.sveis.no

få utnyttet til fulle i dette prosjektet»,
sier Haugan.
Oppdraget vil utgjøre rundt 3 000 årsverk, hovedsakelig i Kværner og Aker
Solutions, som leverer prosjekteringen. Prosjektet gir et viktig bidrag
til å videreutvikle en viktig plattformekspertise, ikke minst for Kværners
spesialiserte anlegg på Stord og ved
Aker Solutions' kontor i Bergen.
«Kværner har en kompetanse på gjennomføring av krevende plattformprosjekter som er ganske unik i verden.
Med Njord får vi anledning til å
videreutvikle denne ekspertisen. Det
bidrar til kontinuitet, og gir oss anledning til å ivareta et kunnskapsmiljø
som er av stor betydning for norsk
olje- og gassindustri. Blant annet setter dette prosjektet, sammen med arbeidet vi har på Johan Sverdrup, oss i
stand til å kunne ta inn lærlinger», sier

Haugan. Prosjektet vil ha størstedelen
av aktiviteten hos Kværner på Stord
og Aker Solutions i Bergen.
«Vi forventer en svært høy andel
norsk verdiskaping i prosjektet, trolig
over 95 prosent. Med unntak av noe
innkjøp, så ligger dette an til å bli et så
godt som helnorsk prosjekt, som gir
stor aktivitet i Hordaland og andre steder på Vestlandet som har vært rammet av oljekrisen de siste årene», sier
Haugan.
Njord-plattformen er planlagt levert
våren 2020. Kværner har opsjon på
oppkoblingen offshore når Njord A er
tilbake på feltet.
Njord A ble opprinnelig levert av nåværende Kværner i september 1997.
Dekket ble fabrikkert og sammenstilt
på Stord, mens Verdal leverte skroget.

■
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Statssekretæri olje og energidepartementet
IngvilSminesTybring-Gjeddeåpnet sveise og materialdagen
i Bergen 10. mai med å legge en kilsveis
Tybring-Gjedde begynte sitt foredrag med å si tusen takk for invitasjonen og understreket at det alltid er fantastisk å komme til Bergen. Hun ble litt bekymret da hun så hvor få kvinner som var tilstede og sa at det kunne
jo se ut som om hun skulle holde herrenes tale, forsamlingen tatt i betraktning. Men det skulle hun ikke. Hun
skulle åpne sveise- og materialdagen i regi av NSF avd. Hordaland. Hun hadde sett veldig fram til å komme til
Bergen for å åpne konferansen. Det var viktige temaer som sto på agendaen denne dagen.
Fagarbeideren ryggraden i det vi
holder på med på norsk sokkel
Denne industrien er en kompetanseindustri. Det er nettopp kompetansen fra
olje- og gassindustrien som er nasjonens viktigste verdi. Statssekretæren
mener at fagarbeideren er ryggraden i
det vi holder på med på norsk sokkel,
og slik skal det fortsatt være i fremtidens olje og gassindustri. Det må vi ta
vare på.
Olje- og gassvirksomheten setter sitt
preg på hele kysten vår, og Hordaland
er blant de fylker som spiller en helt
sentral rolle i denne aktiviteten.

Leverandørindustrien til olje og gassbransjen er Norges nest største næring
etter selve oljeutvinningen.
Ca 200 000 mennesker har arbeidet
sitt i olje- og gass næringen og små og
store leverandørbedrifter langs kysten
er mange steder selve livsnerven i lokalsamfunnet.
Aktivitetene innen olje og gass skaper
livskraftige samfunn. Flere steder i
Nord- Norge har – eller er i ferd med
– å snu en negativ befolkningsutvikling til optimisme og tilflytting når petroleumsaktivitetene flytter seg nordover.

Olje og gassindustrien skal ha de
beste rammevilkårene
Tybring-Gjedde er stolt av å jobbe
hver eneste dag for at olje og gassindustrien skal ha de beste rammevilkårene for å skape flere arbeidsplasser,
verdier og inntekter til fellesskapet
som finansierer fremtidens velferd.
Dette er Norges desidert største og
viktigste industri. Tall fra forskningsstiftelsen Iris viser at petroleumssektoren i 2015 bidro med 169 milliarder
kroner i statskassen – mer enn to tredjedeler av de samlede skatte- og avgiftsinntektene fra næringsvirksomhet
i Norge.

Situasjonen i næringen
Det er ingen tvil om at næringen har
gått – og fortsatt går- gjennom tøffe tider.
En av årsakene til dette er et svakere
marked både på norsk sokkel og internasjonalt.
Prosjekter er blitt utsatt og mange har
fått kjent på usikkerheten i bransjen.
Permisjoner og oppsigelser ER krevende, men det har blitt tatt krafttak.
Tybring-Gjedde rose den innsatsen leverandørindustrien og oljeselskapene
har gjort for å redusere kostnadsnivået. Dette styrker konkurranseevnen
og gjør at norske leverandørbedrifter
fortsatt kan være foretrukne samarbeidspartnere – både på norsk sokkel
og ute i verden.

Olje og gassindustrien en stor
bidragsyter til fellesskapet
Siden starten av oljeeventyret har
virksomheten bidratt med ufattelige
13 000 milliarder kroner i inntekter til
fellesskapet, til velferd, vekst og velstand.
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Nye måter å jobbe på
Behovet for å redusere kostnadsnivået
har ført til større fokus på måten vi
jobber og samarbeider på. Noen tren-

der som gjør seg gjeldende i hele samfunnet og treffer også denne næringen
for fullt kan kort oppsummeres med
stikkordene digitalisering, standardisering, automatisering og robotisering.
Vi har garantert bare sett starten på
denne utviklingen og hun er sikker på
at denne næringen er godt rustet til å
møte disse omveltningene.
Noen har allerede jobbet på denne
måten i flere år og er i verdensklasse
når det gleder automatisering, og flere
kan vise til en produksjon hvor et kvalitetsnivå som utenlandske konkurrenter ikke klarer å måle seg med.
Stabile rammevilkår – tildeling av
areal og FoU
Selv i tider med store forandringer i
industrien, ja særlig da, er det viktig
med stabilitet og forutsigbarhet fra
myndighetenes side. Sittende regjerings politikk bygger på tre hovedpilarer; stabile og forutsigbare rammevilkår, offensiv tildeling av leteareal og
satsing på forskning og teknologiutvikling.
I vår næring kan det ta 10-15 år fra investeringsbeslutningen må tas til feltet
er i produksjon. Da er stabile og forutsigbare rammevilkår avgjørende.
Offensive med å tildele areal
Myndighetene skal være offensive
med å tildele areal. For kort tid siden
utlyste de årets konsesjonsrunde for
de geologisk best kjente delene av
norsk kontinentalsokkel – også kjent
som TFO 2017.
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De holder også tempoet oppe i de
nummererte rundene. Regjeringen tildelte areal i 23. runde i fjor. I år kommer den første brønnen i areal som ble
tildelt i Barentshavet sørøst.
Arbeidet har startet med 24. runde.
Selskapene har nominert areal de ønsker å se inkludert i runden. Det har
kommet inn omfattende nominasjoner, og det er bra.
Forskning og teknologiutvikling
Den tredje hovedpilaren i petroleumspolitikken er forskning og teknologiutvikling.
Det har vært en rivende teknologisk
utvikling på norsk sokkel helt siden
starten. Det har ikke kommet av seg
selv. Også fremover må det satses på
forskning og utvikling.
Potensialet i utvikling og bruk av ny
teknologi er enormt. Rystad Energy
har på oppdrag fra OG21 beregnet potensialet å være opp mot 4 milliarder
fat i nye funn og 14 milliarder fat i økt
produksjon over de neste tiårene. Det
tilsvarer opp mot 5000 milliarder
kroner i bruttoinntekter og vil føre til
prosjekter, aktivitet og tusenvis av
lønnsomme arbeidsplasser i industrien.
Den nye OG21-stragien understreker
at industrien selv må og skal ta det
største løftet. Men myndighetene har
også en rolle å spille. Derfor har regjeringen økt bevilgningene til forskning og utvikling kraftig – blant annet
til programmet Demo2000.
Senest før jul 2016 tildelte de
gjennom Norges Forskningsråd til
sammen 360 millioner kroner til nye
prosjekter fra DEMO2000 og Petromaks 2.
Høy aktivitet
Heldigvis skjer det mye. Departementet mottok fem planer for utbygging
SVEISEAKTUELT 02-2017  www.sveis.no

Statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde som foredragsholder og som sveiser.

og drift for godkjennelse i fjor – såkalte PUD'er, og noen av de er svære
– titallsmilliarder i investeringer i enkeltprosjekter. Samlede investeringer
for prosjekter som forventes besluttet
i 2017 kan beløpe seg til langt over
100 mrd. kroner. Og det kommer flere
store i 2018.
Videre arbeides det med å bringe flere
nye, store utbyggingsprosjekter og
videreutviklingsprosjekter fram mot
investeringsbeslutning i løpet av
2017. 27. mars mottok departementet
utbyggingsplan for Bauge og ombyggingen av Njord - og flere er ventet i
år. Kanskje får vi et tosifret antall
PUD'er i år!

Havstrategi
Mulighetene innen offshore er langt
mer enn olje og gass. Regjeringen har
nylig lagt frem en strategi for havnæringene. Strategien handler om hvordan man legger til rette for at vi også i
fremtiden kan være en ledende havnasjon, og hvordan vi ruster oss for å utnytte de enorme mulighetene havet gir
oss.
Den omfatter de næringene der vi
allerede er store, som olje og gass –
og nye næringer, og ikke minst, skjæringspunktet mellom de ulike havnæringene.
Vi har et fantastisk utgangspunkt for å
fortsette å skape verdier fra de naturfortettelse side 13
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ressursene som havet gir oss. Vi kan
virkelig snakke om et hav av muligheter.
Mineraler på havbunnen
Fra 1 april i år overtok Olje- og energidepartementet forvaltningsansvaret
for undersøkelse og utvinning av mineralforekomster på kontinentalsokkelen.
Ansvaret for dette har tidligere ligget i
Nærings- og fiskeridepartementet,
men er nå overført til OED. Dette på
grunn av den lange erfaringen dette
departementet har med regulering og
forvaltning på kontinentalsokkelen.
Tybring-Gjedde forteller at de jobber
med utkast til en ny, moderne lov om
mineralutvinning på kontinentalsokkelen som sendes på offentlig høring.
Rene mineraler og metaller produsert
fra mineraler inngår som materialer i
all elektronikk og f.eks. utstyr/materialer til fornybar energiproduksjon.
Stort fremtidig markedspotensiale
Utvinning av mineraler på norsk kontinentalsokkel kan by på enorme muligheter som bør utforskes videre,
også for leverandørindustrien!
Kompetanse, tilstrekkelig antall
læreplasser for ungdom
Et nøkkelord for denne næringen er
kompetanse. Vi må bli flinkere til å
rekruttere de kloke hodene og de
flinke hendene vi trenger til i morgen.
Det er ikke mye vi kan si sikkert om

Vi ser fra venstre Kathrine Molvik, statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde og
Dag Wangen som representerer NSF Hordaland, dvs arrangøren.

fremtiden, men vi vet at vi kommer til
å mangle fagarbeidere. En nøkkel for
å sikre at vi har nok fagarbeidere er at
det finnes nok læreplasser for ungdommer som velger en yrkesrettet utdanning.
Derfor har regjeringen blant annet
sørget for å øke lærlingtilskuddet
kraftig siden denne regjeringen tok
over. De har også skjerpet kravet til
bruk av lærlinger for å vinne offentlige anbud.
Staten tar også ansvar ved selv å ta
grep for å øke antall lærlinger i stat-
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• Lisenspartnerne i Njord-feltet i Nordsjøen inngikk en kontrakt med Kværner og
Aker Solutions for å oppgradere Njord A-plattformen.
• De 3000 årsverkene som kontrakten medfører er svært viktig og positivt for
leverandørindustrien, særlig her i Hordaland.
• Det er anslått at opptil 90 prosent av leveransene til prosjektet vil komme fra
norske bedrifter. Det er oppmuntrende!
• Utbyggingen av Johan Sverdrup feltet (godkjent i 2015) går etter planen og
produksjonsstart er planlagt mot slutten av 2019.
• Kontraktenes andel av totalinvesteringene i første byggetrinn er 70-90 mrd.
kroner.
• Statoil, som er operatør for feltet, oppgir at 70% av kontraktene i første byggetrinn tilfaller norske bedrifter
PUD for andre byggetrinn ventes i 2018 med planlagt produksjonsstart i 2022.
Oppdaterte anslag for samlede investeringer er om lag 97 og 40-55 mrd. kroner
for henholdsvis første og andre byggetrinn.
• Sysselsettingseffekter av første byggetrinn er anslått til 51 000 årsverk i Norge
(hvis vi tar med alle ringvirkninger), hvorav 34 000 årsverk er direkte i norske
leverandørbedrifter og deres norske underleverandørbedrifter.

lige virksomheter. De f.eks en lærling
i kontorfag i Olje- og energidepartementet.
De har satt ned et "ungdomspanel"
som statsråden har tatt initiativ til,
som skal hjelpe oss alle i å bli flinkere
til å kommunisere til de unge. På
hvilke plattformer vi bør kommunisere og hvordan vi skal kommunisere.
Men industrien har også et særskilt
ansvar. Statssekretæren understreker
at vi må rekruttere flere unge flinke
mennesker til industrien, vi må fremsnakke industrien bedre, og industrien
må bidra til å sikre nyutdannede arbeidsplasser.
Internasjonal virksomhet
Statssekretær Tybring-Gjedde kom
akkurat hjem fra Houston. Når hun er
ute i verden så ser hun virkelig hvor
verdensledende norsk leverandørindustri er.
”Jeg er imponert over teknologien og
kompetansen selskapene besitter og
arbeidet de har gjort og gjør med å effektivisere og forbedre konkurranseevnen. At tre norske selskaper var
blant de 17 selskapene som ble tildelt
pris for ny teknologi på OTC 2017, er
veldig gledelig sett med norske øyne.
Hele verden ser til Norge for innovativ og miljøvennlig teknologi. Vi byr
rett og slett på de beste løsningene
som det er mulig å få tak i.”
fortettelse side 27
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MGF ønsker bredt samarbeid
for økt konkurransekraft
Ny sjef i Maskingrossistenes
forening
1. mars tiltrådte jeg som direktør i
Maskingrossisternes Forening (MGF),
en ærverdig forening fra 1913. MGF
samler importører av anleggsmaskiner, gaffeltrucker, kompressorer og
verktøymaskiner. Foreningen har 111
medlemmer som i 2016 omsatte for
NOK 16,6 milliarder og sysselsetter i
underkant av 3.300 ansatte. I tillegg til
å være servicekontor og å jobbe med
fagsaker for våre medlemmer, arrangerer vi to store messer – Vei og Anlegg og Den Tekniske Messen. Det
fordrer for at jeg kommer til å ha
mange spennende utfordringer i tiden
som kommer forteller en engasjert
Tone Merethe Lindberg til SveiseAktuelt.
Kommer fra eget konsulentselskap
De siste årene har jeg drevet mitt eget
konsulentselskap og jobbet med restrukturering av industribedrifter gjennom oljekrisen. Min erfaring er stort
sett fra industrien og siden sent på nittitallet har jeg hatt ulike stillinger i
produksjonsbedrifter, innenfor både
forsvarsindustrien og olje og gass.
Karrieren startet som truckfører i Natech i Narvik, men de siste ti årene har
jeg vært i topplederstillinger. Man
trenger nok ikke prate lenge med meg
før man skjønner at det er teknologi
og produksjon som er mest spennende. Etter år med CNC-maskiner,
sveising, elektronikk og overflatebehandling, brenner jeg for hvordan bedriftene kan øke konkurransekraften
ved bruk av teknologi.
Felles for bedriftene jeg har jobbet for
er strenge krav til prosesser og kvalitet. Norsok og militære spesifikasjoner har vært en del av hverdagene, så
når jeg traff NSF for første gang ble
IWE, IWT og IWI-S sine roller fort ett
tema. Møtet med Dag Syvertsen var
så spennende at jeg ser frem til det videre samarbeidet!
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Lasersveising
I de senere årene har jeg også blitt
kjent med lasersveising og det ble fort
en prosess som vekte min interesse.
Metoden holder veldig høy og repeterbar kvalitet og den har store fordeler spesielt ved påleggsveis. Foreløpig
er metoden lite utbredt i Norge, men
jeg har tro på at den kommer til å bli
mer utbredt etter hvert som produkteiere ser fordelen.
Forventer oppgang hos leverandørindustrien
Tegn i tiden begynner å vise oppgang
hos leverandørindustrien og oljeselskapene ser ut til å ha funnet et nytt og
bærekraftig kostnadsnivå for utvikling
av nye felt. Dette gjør at vi i 2017 ser
en nesten dobling i prøveboringer og

flere store prosjekter startes tidligere
enn først antatt. Når det i tillegg er
blitt et mye sterkere fokus på grønne
og bærekraftige løsninger, mener vi i
MGF at dette er gode nyheter for
norsk industri! Våre industribedrifter
kan skilte med produksjon på fornybar energi, kort transport og vi har en
økonomi som lar oss investere i de
siste energieffektive løsningene, både
på produksjonsutstyret og ikke minst i
produksjonslokalene. Oppgaven nå er
å synliggjøre vårt konkurransefortrinn.
Ny teknologi
Og nettopp ny teknologi vil gjøre produksjonen både grønnere og mer kostnadseffektiv. Vi ser at digitalisering
og automatisering gir oss nye løswww.sveis.no  SVEISEAKTUELT 02-2017

ninger for hele produksjonsprosessen,
støttefunksjoner forenkles eller blir
automatisert i noen tilfeller. På siste
møte i Numerisk Bruker Forening
(bransjeforening for brukere av CNCmaskiner) ble det blant annet presentert utviklingen innen 3D-printing og
hybridmaskiner som har både fresespindel, dreiechuck og revolver og laserhode for kutting, merking og sveising. Spennende, men det reiser fortsatt viktige spørsmål til blant annet
miljø for laser og sveising. Likevel
kan man bare spekulere i hva slike
maskiner kan gjøre for konkurransekraften!
3D-printing
Spennende er det også å prate med de
bedriftene som allerede har investert i
3D-printere for kommersielt bruk. Det
har vært en stor investering både økonomisk og ikke minst på kompetanse.
Og nettopp kompetansen blir viktig
når ny teknologi introduseres, vi må
jobbe aktiv for at det blir en del av den
norske fagarbeiderutdanningen. Skoleverket må få kjennskap og tilgang til
de nye maskinene og det må bli en del
av elevenes hverdag!
I tillegg må vi få produkteiere til å se
verdien av de nye teknologiene og
forstå hvilke muligheter dette gir dem
i konstruksjon og design. Når dreiebenken plutselig kan legge påleggssveis og sveis kan gjøres med laser i
stedet for gass – da må både prosesser
og kontrollmetoder endres. Spesielt
innenfor olje og gass er det lange kvalifiseringsløp for nye metoder og tid
er penger for bedriftene som nå står
klar på startstreken.
MGF ønsker å etablere ett industritreff som ett nasjonalt samlingspunkt
Vi ønsker å etablere ett industritreff,
ett nasjonalt samlingspunkt, hvor vi
kan vise frem hvilke muligheter som
finnes i nye teknologier og maskiner.
Hvor utstyrsleverandører, produsenter
og produkteiere kan møtes og få felles
forståelse for hvordan fremtidens produkter kan få høyere kvalitet, være
mer kostnadseffektive og ikke minst
produsert på en bærekraftig måte.
Sommeren skal vi bruke til å invitere
spennende aktører med på å arrangere
Norges største og tøffeste industritreff
i 2018!

Teijo Industrivaskemaskiner
i 50 år, 1967 – 2017
Det er i år 50 år siden de første
Teijo-maskinene ble produsert på
fabrikken i Finland som den gang
var på stedet Teijo ved Åbo.
Gjennom årene er det produsert
over 15 000 maskiner av ulike typer og modeller som er levert til
kunder i over 60 forskjellige land.
Produksjonen har siden 1984 foregått på fabrikken i Nakkila ved
Pori (Bjørneborg.)
Siden starten har det vært flere
eiere av produksjonsselskapet i
Finland.
Teijo Norge AS som var et datterselskap av den finske produsenten
siden oppstarten i 1981 kom inn
som deleier av det finske produksjonsselskapet i 1987 og overtok
100% av aksjene i 1998.
Teijo – maskinene benyttes av
kunder innen en rekke bransjer, ho-

vedsakelig til rengjøring og avfetting av maskindeler, både i forbindelse med nyproduksjon og service - reparasjon.
Teijo har et bredt utvalg av maskintyper og modeller som dekker de
fleste behov . Maskinene er svært
effektive og av høy kvalitet og
kjent for å være robuste og meget
driftssikre. Dette gjør at Teijo –maskinene er problemfri i mange år.
Vi har helt siden starten lagt stor
vekt på å ha et godt utbygd
reservedel – og serviceopplegg.
Dette er sikkert også i tillegg til
gode maskiner en av grunnene til at
Teijo er en klar markedsleder på
dette området.
Teijo fabrikken vil også i fremtiden
satse på høy kvalitet og utvikle nye
modeller for å tilpasse seg de ulike
bransjers behov.

Frist for annonser og
stoff til SveiseAktuelt
nr. 3-2017 er 8. september

NSF og SveiseAktuelt ønsker lykke
■
til med arbeidet i MGF!
SVEISEAKTUELT 02-2017  www.sveis.no
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Den nye bærbare multiprosessmaskinen
REBEL gir deg mere sveisekraft en noen
annen enfasemaskin
™
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Med Rebel EMP 215ic kan du sveise MIG-TIG og elektrode
og den gir deg fleksibilitet med tanke på muligheten for
å bytte sveiseprosess der og da. Maskinen har noe av
den mest nyskapende sveiseteknologien som er tilgjengelig i dag.
Rebel EMP 215ic, kan brukes på både
120–230 V, CC/CV.Den gir deg reell
bueytelse og fleksibilitet med tanke
på prosesser og brukssted. Den har lav
vekt, er enkel å bære med seg og har
et banebrytende operatørgrensesnitt
med LCD/TFT-display.
Rebel har ESABs unike sMIG-funksjon («smart MIG»), som gjør at brukere kan gå i gang med MIG-sveising
– med en ekstremt stabil lysbue – ganske enkelt ved å stille inn plateltykkelse og tråddiameter. I motsetning til
konkurrerende sveisemaskiner trenger
man ikke oppgi informasjon om dekkgass. Maskinen kan brukes til sveising
med både dekkgass og flussfylt rørtråd på opptil 1,2 mm. Dette er perfekt for små produksjonsverksteder,
anleggsområder og skipsverft, spesielt
der det er fornuftig å utføre mindre
sveisearbeider med en bærbar maskin.
Rebel EMP 215ic er populær blant de
fleste operatører fordi den er den kraftigste bærbare enfasemaskinen på
markedet,» sier Martin Freibergs, Business Product Manager – Arc Equipment, ESAB. «Rebel kan gi brukerne
økt produktivitet og bedre resultater
med klassens beste bueytelse.»
Smarttelefon-funksjonalitet
Operatører kommuniserer med Rebel
EMP 215ic ved hjelp av en unik kontroll som kombinerer tradisjonelle justeringer av sveiseparametere med
smarttelefonens funksjonalitet (faktisk bruker det 110 mm store fargedisplayet den samme LCD-teknologien
med tynnfilmtransistorer (TFT) som
man finner i smarttelefoner). Ingen
andre sveiseapparater kombinerer enkelhet, ytelse og kontroll på dette nivået. TFT-brukergrensesnittet tilbys
SVEISEAKTUELT 02-2017  www.sveis.no

ESAB Rebel EMP
215ic har nyskapende teknologi
som sMIG («smart
MIG») som kontrollerer en multiposess-bueytelse
som kan måle seg
med industrielle
invertere, og et
LCD/TFT-display
med avansert teknologi.

på 21 språk (som dekker hele Europa), og gir viktiginformasjon om
sveiseparametere, og i tillegg delenummer, med tanke på enkel bestilling.
For at det skal være enkelt å skifte
ut sveisepistol har Rebelmaskinen
EASBs Euro-kobling. Dette gjør at
operatører raskt kan bytte til en kraftigere sveisepistol som tåler mere
strøm, og som kan brukes ved sveising av aluminium eller med flussfylt
rørtråd. Maskinen leveres med MXL
200-brenner som standard. Rebel
EMP 215ic leverer en eksepsjonell
god lysbue ved sveising med MIG,
flussfylt rørtråd, Lift TIG og MMAelektroder opptil 4 mm.
«Ettersom Rebel EMP 215ic er en
multiprosess-maskin, fjerner den behovet for egne sveiseapparater for
MIG og MMA/TIG. Dette gjør at den
gir deg markedets beste verdi for
pengene,» sier Freibergs.
Når den er koblet til 230 V primærstrøm, leverer apparatet strømstyrke
på 20 til 220 ampere for MIG, 30 til
160 ampere for pinnesveis og 5 til 240
ampere for TIG. Når den er koblet til
120 V primærstrøm, leverer apparatet
strømstyrke på 15 til 130 ampere for
MIG, 5 til 110 ampere for pinnesveis

(dekkede elektroder) og 5 til 140 ampere for TIG.
Rebelmaskinen kan benyttes med
trådspoler på 100 og 200 mm, og kan
brukes med tråder med diameter på
0,6 til 1,2 mm. Rebel veier 18 kg og
måler 584 x 229 x 406 mm. Den har
beskyttelsesramme med fem håndtak,
og er bygget som en integrert enhet
med front-, bak- og topp- håndtak
som gir suveren beskyttelse og holdbarhet for de innvendige komponentene.
Maskinen leveres klart til sveising for
alle sveiseprosesser. ESAB inkluderer
en MIG-pistol av profesjonell standard, en elektrodeholder, drivruller,
kontaktrør, alle nødvendige slanger og
kabler og en spole med ESABs innovative, ikke-kobberbelagte tråd AristoRod 12.50. TIG pistol må bestilles
separat
ESAB Welding & Cutting Products er
et anerkjent ledende selskap i sveiseog skjæreindustrien. ESAB har tilsatsmaterialer, utstyr og tilbehør, å leverer
løsninger til kunder over hele verden.
Alt fra veletablerte prosesser i sveising og skjæring til revolusjonerende
teknologier i mekanisert skjæring og
automatisering. Mer informasjon
■
finner du på www.esab.com
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X8 MIG Welder er utformet for å vokse
med endrende behov og krav hos
produsentene.

Kemppi omdefinerer ekstrem
industriell sveising med X8
På denne tid med hyppige forstyrrelser og rask transformasjon i alle
bransjer, møter også tungindustriennye muligheter og utfordringer i et
tempo vi aldri har sett før. Digitalisering, automatisering, økt regulering
og behovet for å effektivisere produksjonen forsyningskjeder for å holde
seg konkurransedyktig krever også endring i sveiseproduksjonsprosessen. Samtidig som materialer utvikles for å ha høyere styrke, større korrosjonsbestandighet og andre forbedrede egenskaper, blir sveisingen i
seg selv stadig mer krevende.
Kemppi lanserte X8 MIG Welder sist
høst. Utstyret er laget i Finland og
omdefinerer ytelse, brukervennlighet
og sveiseadministrasjon i ekstrem industrisveising. X8 er et multiprosesssystem for MIG-/MAG-sveising,
MMA-sveising, MIG-lodding, påleggssveising og kullbuemeisling,
med ekstrem kraft og nøyaktighet ved
bruk av de vanligste nettspenninger.
X8 MIG Welder er det ultimate valg
for krevende sveising," sier Dr. Petteri
Jernström, direktør for produktledelse
18

og tekniske tjenester hos Kemppi.
"Den fokuserte og intense lysbue, banebrytende brukeropplevelse, oppgraderbare strømkilde, digitale WPS’er
og integrasjon mot WeldEye-sveiseprogramvare, gjør at du kan utføre,
kontrollere og administrere sveiseproduksjon på en ny måte med X8 MIG
Welder."
Forbedret ytelse med Wiseprogramvare
X8 MIG Welders lysbuekarakteristikk

ble utformet med presisjon, sveiseeffektivitet og kvalitet i tankene. X8
MIG Welders intelligente kraftkilde
og kontrollteknologi danner grunnlaget for Wise-prosessene og -funksjonene, som er optimalisert for krevende sveiseapplikasjoner. I tillegg til
høyhastighets sveising (WiseFusion),
inkluderer lysbueegenskaper for eksempel smalspalte-sveising (RGT/WisePenetration +), bunnstrengsveising
(WiseRoot+), tynnplatesveising (WiseThin+), samt stabil sveising i blandbueområdet med redusert sprut (WiseSteel).
Et produkt for brukervennlighet
X8 MIG Welder er et produkt for brukervennlighet. Hver detalj i strømkilde, trådmater, sveisepistoler, brukergrensesnitt, og andre komponenter
ble utformet og konstruert av Kempwww.sveis.no  SVEISEAKTUELT 02-2017

Det er enkelt i bytte trådspole på
X8 MIG Welders trådmater. Den
ergonomiske utformingen med
topplasting gjør at man kan løfte
opp trådspolen med en enkelt
bevegelse, uten å belaste sveiserens rygg. Enhetens struktur hindrer også trådspolen fra å falle ut
– dette gir sikker lasting.

pis forsknings- og utviklingsavdeling
for å fåbest mulig brukervennlighet i
praktisk bruk. Alle avgjørelser var
basert på faktiske brukerbehov. "Vi
gjorde mer enn hjemmeleksa vår. For
å gjøre det klart for prosjektet å skape
X8 reiste vi fra Brasil to Sibir. Fra kai
til rørledninger. Fra små verksteder til
de største fabrikkene," sier Jussi Kapanen, UX-manager i Kemppi. "Vi arbeidet med sveisere. De ba om enkelhet og pålitelighet. Vi arbeidet med
sveiseingeniører. De ba om produktivitet. "Vi arbeidet med deres ledere.
De ba om tilpasningsbare alt-i-ett-produkter", konkluderer han når han blir
spurt om hovedriverne for design".
Control Pad, hjernen i systemet, tjener
mange formål. Det er det mest avanserte, men likevel praktiske brukergrensesnitt for å stille inn og justere
parametere, kontrollere sveisingen og
SVEISEAKTUELT 02-2017  www.sveis.no

se WPS-detaljer. Som brukergrensesnitt for sveiseutstyr er det noe nytt –
et raffinert high-end grensesnitt som
kan brukes under ekstreme forhold.
Kemppi har også formet sveiserens
viktigste verktøy, sveisepistolen, for
maksimal komfort. X8 MIG Welder
omdefinerer ergonomi i sveisepistoler: håndgrepet, mobilitet og stabilitet
er optimalisert for å møte kravene til
de mest krevende sveiseoppgaver.
Kontroll og brukervennlighet med
digital WPS
Mange standarder som ASME, AWS,
og ISO 3834 krever bruk av WPS-er.
Tradisjonelt i bransjen har man brukt
trykte WPS-er, som ikke nødvendigvis samsvarer med dagens kvalitet og
ytelse. X8 MIG Welders evne til å
bruke WPS-er digitalt omdefinerer
denne prosessen. Koble X8 MIG Wel-

der til WeldEyes skytjeneste som tillater bruk av digitale WPS-er, og gjør
trykkte WPS’erpå papir unødvendige.
Det gjør at sveisere kan søke, se og
aktivere WPS-er på Control Pad’ens
skjerm og automatisk bruke riktige
parametere under sveisingen. WPS-er
overføres over internett fra WeldEyes
programvare til X8 MIG Welders på
butikkgulvet. Dette revolusjonerer
WPS-ledelsen i sveiseproduksjon fra
både sveiserens og sveisekoordinatorens synspunkt.
I tillegg kan Control Pad brukes som
en avlesningsenhet: den kan brukes til
å samle inn fabrikasjonsinformasjon
for prosjektdokumentasjon, og den
kan sikre at sveisingen blir utført i
henhold til WPS-er.
Fremtidsrettet til det ekstreme med
smart investering X8 MIG Welder er
utformet for å vokse med endrende
behovene hos produsentene. Det kan
lett oppgraderes med programvare for
å arbeide med nye materialer, applikasjoner og krav til sveiseledelse. Selv
sveiseeffekten er oppgraderbar.
Opplev Kemppi X8 MIG Welder i
video på www.kemppi.com/
en-US/discover/x8-mig-welder/
Dr. Petteri Jernström
Direktør for produktledelse og
tekniske tjenester
■
Kemppi Oy
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KUNNSKAP
SOM LØFTER DEG
Velg mellom flere utdanningsløp iht.
nasjonale og internasjonale standarder.

Sveiseinspektør

FROSIO-inspektør

iht. NS 477

iht. NS 476
Maling og belegg

Internasjonal
sveiseinspektør
(IWI)

Sveisekoordinator
(IWS)

NDT-operatør

FROSIO-inspektør

iht. NS-EN ISO 9712/
Nordtest

iht. gjeldende krav
Isolasjon

Driftsinspektør
iht. NS 415

En åpenbaring!
Etter at EPTEC inngikk hovedleverandøravtale med AGA, var det for å gjøre hverdagen litt enklere.
– Da vi begynte å bruke ACCURA®, fikk vi en åpenbaring, utbryter daglig leder i EPTEC, Kenneth Johansen Kløw.
EPTEC, som leverer blant annet
kjøle- og varmepumpeanlegg til større
næringsbygg og industri, kjøpte tidligere gass fra en rekke mindre kuldegrossister. Utfordringen lå i at man da
hadde flere kontaktpunkter. – Vi ønsket en enklere løsning: Ett kontaktpunkt som kan hjelpe oss med alt, forteller Kløw.
Kommunikasjon i alle ledd
Løsningen viste seg å bli AGA. – For
oss var det viktig å finne en leverandør med høy leveringsevne, høy servicegrad, med et bredt produktspekter
og kun ett kontaktpunkt. AGA hadde
alt dette, sier han.
Når man velger en eneleverandør får
man også bedre betingelser, samt en
egen kundebehandler – som Kløw er
svært fornøyd med. – Unni Eiklid i
AGA er svært dyktig. Hun er proaktiv
og har løpende dialog med oss hele tiden. Hun løser problemer og gir oss
skikkelig service, skryter han.
- Kombinert med AGAs Tage Tyskeberget sin kompetanse, har vi en leverandør som vi er trygge på, forteller
Kløw.
– Da EPTEC kontaktet oss, var de på
jakt etter noen som kunne levere en
totalpakke. Noe vi kunne tilby, forteller kundeansvarlig Unni Eiklid i
AGA. – EPTEC er en kunde som vi
har svært god kommunikasjon med,
forteller hun. – Vi har god dialog med
både ledelse og ansatte, hvilket gjør at
vi har kontakt med kunden i alle ledd
og effektiviserer prosessen.
En åpenbaring
– Som en av Norges ledende kuldeog varmepumpeentreprenører, tar vi
vårt miljøansvar på største alvor. I forbindelse med våre serviceoppdrag avdekker vi blant annet om det er lekkasjer i anleggene som gjør at vi må
etterfylle gass. Vi fører derfor et kuldemedieregnskap for å ha kontroll på
hvor mye gass våre egne og andre leverandørers anlegg konsumerer. Kuldemedieregnskapet er viktig for at vi

Kiwa Teknologisk Institutt

Etter at EPTEC inngikk hovedleverandøravtale med AGA, var det for å gjøre hverdagen litt enklere. – Da vi begynte å bruke ACCURA®, fikk vi en åpenbaring, utbryter
daglig leder i EPTEC, Kenneth Johansen Kløw.

skal klare å ha et pålitelig oppfølgingssystem for forsvarlig destruksjon
av gasser, og ikke minst, korrigerende
tiltak for å forhindre eventuelle lekkasjer, sier Kløw. – Dette er et miljøtiltak som er blitt mye enklere etter at
AGA introduserte ACCURA®. Det
var en åpenbaring. Ved å ha fullstendig oversikt over forbruket sparer vi
både tid og penger. Vi trenger bare å
trykke på en knapp, og tallene er der,
sier Kløw.
Foruten å levere ACCURA® til
Eptec, leverer AGA også:

•
•
•
•

GENIE® 300bars lettvektsflaske
Industrigasser
Ammoniakk
HFK kuldemedier

For mer informasjon, vennligst
kontakt:
Unni Eiklid, Area Sales Manager,
AGA
Mobil: 952 84 816
Email: unni.eiklid@no.aga.com
Kenneth Johansen Kløw, daglig leder,
EPTEC Energi AS
Mobil: 470 20 431
■
Email: kjohansen@eptec.no

www.teknologisk.no
SVEISEAKTUELT 02-2017  www.sveis.no

21

NYHET
GENIE® ViPR
JDVVÁDVNHPHG
integrert regulator
NHUHIIHNWLYLWHWHQPHG
VW¡UUHVLNNHUKHWRJNRPIRUW
IRUGHJ

)UHPWLGHQVJDVVÁDVNH
Nå med integrert regulator.
GENIE® JDVVÁDVNHIRUHWEHGUHDUEHLGVPLOM¡
Nyhet: GENIE®9L35JDVVÁDVNHPHG0,621®.
GENIE®EDUJDVVÁDVNHHUHWUHYROXVMRQHUHQGHRJQ\VNDSHQGHSURGXNW0HGVLQODYHYHNWRJ
XQLNHGHVLJQRJLQWHOOLJHQWHLQQKROGVPnOHUYLO*(1,(®JDVVÁDVNHJLHQQ\KYHUGDJIRUJDVVEUXNHUH
9HQQOLJVWNRQWDNW7DJH7\VNHEHUJHWIRUPHULQIRUPDVMRQRP*(1,(®9L35JDVVÁDVNHPHGLQWHJUHUW
UHJXODWRUSnWHOHIRQ

Digitalt
/('GLVSOD\

www.aga.no/GENIE

Lav vekt
og ergonomisk

Lett å
IRUÁ\WWH

300 bar
gir +45 % mer gass

Stabil og
mulig å stable

® GENIE og MISON er registrerte varemerker i The Linde Group.

Det nye sveiseapparatet ESAB
Renegade ES 300i for MMA/LIVETIG
tilbyr mer kraftreserve i en
bærbar enhet
ESAB Welding & Cutting Products
har presentert sitt nye sveiseapparat
Renegade ES 300i for MMA
(SMAW) / LiveTIG (GTAW). Den inverterbaserte MMA/TIG-maskinen
gir deg ekstrem kraft i et kompakt format: Den veier 15 kg, måler 460 x 200
x 320 mm og har en intermittens på
40% ved 300A. Innovativt chassis
med solide håndtak foran, bak og på
toppen gir operatøren maksimal fleksibilitet ved løfting av apparatet. Operatøren kommer seg enkelt forbi hindringer som forsering av trapper, passere gjennom mannhull og håndtering
i stillaser, hvilket gjør Renegade til
det optimale sveiseapparatet for bruk
på skips- og offshoreverft, bygg og
anleggsarbeid, vannkraftverk, tyngre
produksjon, reparasjon og vedlikeholdarbeid.
”Renegade er en neste generasjons
sveisemaskin for bruk i felten. Den leverer mer kraft og har en utforming
som gjør den enklere å flytte rundt på
arbeidsstedet,” sier Martin Freibergs,
Business Product Manager – Arc
Equipment, ESAB. ”Når Renegade
ikke kan plasseres nær arbeidsstedet, er den kraftig nok til at man kan
bruke lange sveisekabler, eventuelt
lange primærkabler på opptil 100
m. Det er også mulig å bruke
fjernkontroll, noe som gir operatøren ytterligere kontroll for innstilling av eksakte parametere.”
For mer fleksibilitet, har maskinen

automatisk avkjenning av nettspenningen, noe som gjør at det kan akseptere trefaset primærstrøm med spenning fra 230 V til 480 V ± 10 prosent.
Renegades unike håndtakutforming
gir deg muligheten for oppkveiling og
sikring av sveisekablene ved å bruke
en spesialtilpasset skulderreim. Dette
gjør at operatøren raskt kan pakke
sammen utstyret ved å surre kablene
rundt håndtakene og feste dem med
den spesialtilpassede skulderreimen.
Renegades robuste chassis i komposittmateriale er skapt for å tåle selv de
mest krevende arbeidsmiljøene og tøffere bruk enn noe annet apparat på
markedet.
Kraft og ytelse
Renegade leverer en strømstyrke på 5
til 300 ampere, inkludert LiveTIG for
TIG-sveising der man ikke kan bruke
HF-tenning. Renegade kan sveise
elektroder opptil 6 mm. i tillegg kan

den brukes til kullbuemeisling, med
kullelektroder på opptil 4,8 mm i diameter, noe som gjør maskinen til det
kraftigste sveiseapparatet i sin vektklasse.
Andre egenskaper som kan nevnes er
justerbar Hot Start , en funksjon som
hjelper deg med å optimalisere tenningen av elektroden. Dette gir deg
bedre startegenskaper og reduserer
muligheten for at elektroden brenner
seg fast. Funksjonen Justerbar Arc
Force (justerbart buetrykk), denne
funksjonen gjør det mulig for operatøren å justere bueegenskapene for å
finne den rette balansen mellom buekontroll, innbrenningsdybde og utseende på sveisestrengen. Disse forhåndsinnstilte parametere kan lagres i
en av tre minnefunksjoner.
«Som neste generasjons inverter, gir
Renegade deg førsteklasses kontoll
over sveisingen, med en mer stabil
lysbue, mindre sprut, bedre start og
stopp av lysbuen,» sier Freibergs.
ESAB Welding & Cutting Products er
et anerkjent ledende selskap i sveiseog skjæreindustrien. ESABs tilsatsmaterialer, utstyr og tilbehør leverer
løsninger til kunder over hele verden, innen alt fra veletablerte prosesser i sveising og skjæring til revolusjonerende teknologier i mekanisert skjæring og automatisering.
Mer informasjon finner du på
■
www.esab.com

ESABs nye MMA/TIG-inverter
Renegade veier 15 kg, leverer 40%
intermittens ved 300A, og har flere
funksjoner som gjør den perfekt for
industriell sveising i felten.
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Industriens motemesse

Gutta på bilde er Pål Victor Verndal (til høyre) og Ragnar Jørgensen (til venstre).

Finn Stølevik (til venstre) og Normann Oftedal.

Vi kan foreta sveisetekniske beregninger, kostnadsberegninger, utarbeide sveiseprosedyrer og metodestudier. Dette gir våre kunder en sikkerhet ved spørsmål innen dette faget.
JD Sveiseservice AS har et rikholdig
lager både av tilsettmaterialer, sveisemaskiner, sveisepistoler, deler og annet tilbehør. Lageret er tilpasset den
omsetning som den enkelte vare har.
Vi har innredet eget sveiserom for at

kunden om ønskelig skal få prøve de
produktene som tilbys. Det arrangeres
sveisekurs for bedriftene, de kan også
leie plass for sertifisering.
Kobelco med nyetablert eget
firma i Norge
Finn T. Stølevik, Area sales manager
og ansvarlig for Kobelco i Norge, og
han var fornøyd med TESS sitt arrangement IM 2017.
Stølevik forteller at Kobelco har 13
fabrikker i 9 land, og at de nå er etablert i Norge med et eget selskap, Kobelco Welding of Europe, med kontorer i Ryghgata 4b i Mjøndalen.
Nysignert avtale med TESS
Gjennom en nylig i signert avtale med
TESS ønsker Kobelco å være den viktigste samarbeidspartneren til TESS
på rørtråder i det Norske markedet.

Fra venstre Kjetil Skreien - JD Sveiseservice AS, Krzysztof Kosuda - Promotech og
Darek Szyszka - JD Sveiseservice AS.
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Messen, en fin arena for Kobelco
Norge sjefen uttaler at DVH / Industriens Motemesse 2017 er en fin arena
for oss, til å informere og knytte kontakter med alle Tess sine avdelinger
og selgere. Vår tekniske sjef, IWE
Norman Oftedal, var også til stede
under hele arrangementet, og vi ser
økt behov for kompetanse rundt sveisetekniske spørsmål som prosedyrer
www.sveis.no  SVEISEAKTUELT 02-2017

Kemppi deltar fordi det er et
viktig arrangement
Trond Mårvik forteller at de er med på
messen fordi de mener det er viktig å
støtte arrangementer fra sin største
samarbeidspartner.
Det er en veldig fin arena for å treffe
Tess ansatte som jobber med våre produkter, samt brukere av våre maskiner
og systemer.
TESS gjør en kjempejobb sammen
med sine leverandører
De er fornøyde med den kjempejobben TESS legger ned i dette arrangementet. Trond Mårvik fra Kemppi
mener at dette sammen med alle lokale aktiviteter de gjør sammen, gir
dem trofaste og fornøyde kunder.

se- og produktopplæring, teknisk opplæring, service og opplæring på prosedyrer i henhold til gjeldende standarder. Alt dette til sammen gjør at de
blir en meget sterk aktør i maskin og
utstyrsmarkedet.
Viktig for ESAB å vise sin tilstedeværelse
Viktig for ESAB å vise sin tilstedeværelse. For ESAB er det viktig at de er
med og viser sin tilstedeværelse,
TESS har mange avdelinger i Norge.
På messen treffer ESAB ansatte Pål
Victor Verndal og Ragnar Jørgensen

mange av TESS sine salgsrepresentanter som er en forlenget arm ut til
mange viktige sveisende sluttkunder.
Her treffer de også på elever som er
under utdannelse innenfor bl. a sveisefaget, og noen av disse vil forhåpentligvis benytte ESAB produkter
enten det er sveisemaskiner, tilsettmaterialer, gass- skjæreutstyr eller personlig verneutstyr.
Viktig møteplass
Messen er en viktig møteplass for å
vise frem nyheter som f.eks. REBEL,
RENEGADE og SENTINEL, samt

Økende krav til dokumentasjon
Det mest aktuelle for tiden er de økte
kravene til dokumentasjon som kundene må forholde seg til.
Dette er noe Kemppi jobber med kontinuerlig for å komme med nye løsninger, og de viste X8 mig welder
med integrering av wps og weldeye i
nettverk.
TESS er en viktig samarbeidspartner for Kemppi
Tess er en viktig samarbeidspartner
med mange salgskanaler i markedet
og er sammen med alle andre forhandlere viktige for å gjøre Kemppi til en
meget sterk aktør i sveisebransjen,
også i fremtiden.
Kemppi bidrar med salgsstøtte, sveiSVEISEAKTUELT 02-2017  www.sveis.no

Fra venstre: Patrik Falk, IWS Distriktssjef, Inger Anne Overå, IWE Sveiseingeniør,
Bjørn Terje Pettersen, Salgssjef Norge, Robert Hansen, IWS KAM.
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JD Sveiseservice AS
JD Sveiseservice AS er i dag blant de
ledende innen sveis i Norge og er en
bedrift hvor all virksomhet er sveiserelatert.
Fra begynnelsen av har vi hatt en oppfatning av at ”sveis” er et spesialfelt
som krever spisskompetanse innen
fagfeltet, og ikke noe man har i butikken som liten del av et større sortiment.
Bedriften setter fokus på sveis og har
medarbeidere med kompetanse innen
de produktfeltene vi representerer.
Dette gjør at kunden kan føle seg
trygg på at en har kommet til en faghandel. De har en fleksibel og høyt
ytende stab som står på for at kundene
skal være ivaretatt.
Serviceavdelingen består av 2 mann
som har opplæring på Kemppi sveisemaskiner og flere års erfaring fra reparasjon av Kemppi og andre sveisemaskiner. Serviceverkstedet er et
komplett, moderne verksted med kalibrert testutstyr og spesialverktøy.
Servicebilen er en viktig del av vår totalservice, da det ofte skjer at sveisemaskiner og utstyr må repareres der
kunden er, grunnet blant annet tidsaspektet.
Ved valg av tilsettmaterialer er det avgjørende at kunden kommer til en faghandel.

og kundekrav. Også under disse dagene var dette viktig.
I tillegg til TESS sine representanter,
møter vi sluttkunder som besøker Industriens Motemesse. DVH 2017 har
vært en stor suksess for oss og vi ser
sammen med Tess, en stor etterspørsel
av våre produkter over hele landet.
Tess sin utmerkede logistikk og Kobelcos kvalitetsprodukter blir en «bra
match» ut i et sveisemarked som setter større og større krav til kvalitet på
produktene, og en effektiv logistikk.
Kobelco Welding of Europe produserer produktene for det Europeiske
markedet i Heerlen i Nederland og har
nordisk lager i Kungsbacka. Noen eksempler på kjente produkter fra Kobelco: DW-A50, DW-A 55L, DW-A
55E, DW-A55LRS, DW-309MolP,
DW-316LP, DW-329AP, DW-329AP.

Unni Eiklid og Jan Sandvold.

nyheter på tilsettmaterialer. Spesielt
for mindre og middel store bedrifter,
skoler/lærere og sist men ikke minst,
TESS sine egne ansatte som kommer

fra hele Norges langstrakte land.
ESAB er godt fornøyd med besøket
under disse dagene, og som alltid er
dette en vel-arrangert messe.

Motemesse
Siden dette er en motemesse ville
SveiseAktuelt gjerne vite hva som er
det mest «moderne» produktet ESAB
hadde å vise frem på sin stand.
Om vi kan velge å fremheve de to
siste moderne produktene, så er det
ene RENEGADE ES 300i på vogn,
med varmekogger PK1 og El- sentral.
(TESS sitt egen løsning) Denne løsningen ble da også nominert til DVHprisen 2017. Det andre,- REBEL EMP
215ic,- en innovativ 1- fas multiprosessmaskin beregnet for lettere sveisearbeid.

mest «moderne» produktet Elga viste
på sin stand?
Det at vi har blitt en komplett leverandør på ulegert/lavlegerte rørtråder synes vi er meget spennende. Altså både
heltrukne og foldede rørtråder. De
største nyhetene av moderne produkter sparer vi til Schweissen und
Schneiden i September.
Med TESS sine mange butikker fordelt over hele Norge blir det enklere
for kundene å få tak i Elga`s produkter. Messen er et meget fint bransjetreff hvor arrangementet er godt planlagt og gjennomført!

TESS er en viktig samarbeidspartner også for Elga i hele Norge
Det er få messer igjen hvor vi kan
komme ut med vårt budskap om produktutvikling, kunnskap og finne nye
løsninger for kundene sier Elga sin
salgssjef i Norge Bjørn Terje Pettersen, som er meget fornøyd med besøksantall og ikke minst det å treffe
mange av deres sluttbrukere og forhandlere.

AGA med Genie
Jan Sandvold fra AGA mente at de
som alltid hadde godt utbytte av å
delta på TESS messen. De fikk dialog
med mange eksisterende og potensielle kunder. Som alltid er det et godt
arrangert arrangement. AGA moderne
produkt denne gangen var Genie Vipr,
kompositt flaske med innebygd regulator. Tess er AGA sin største forhandler og forhandlerne er viktig for at
AGA kan være representert i hele
■
Norge.

Moderne produkt
Siden det er en motemesse, hva er det

Statssekretær i olje og energi...
fortsettelse fra side 13

I 2015 hadde norsk petroleumsrettet
leverandørindustri en internasjonal
omsetning på 190 milliarder norske
kroner. Dette utgjorde ikke mindre
enn 40 prosent av disse selskapenes
totale omsetning.
Det er sterke tall, særlig når man tar
inn over seg at dette har vært tøffe tider for industrien globalt.
Statssekretær Ingvil Smines
Tybring-Gjedde oppsummerte
• Leverandørindustrien har vært
gjennom en turbulent periode, og vi
må nok fortsatt vente oss tøffe tak
fremover.
• Men det er all grunn til å gi honnør
til det arbeidet som er gjort og kontinuerlig gjøres i leverandørindustrien for å bedre konkurransekraften. Det har krevd mye, men det har
båret frukter!
• Likevel er jobben langt fra ferdig.
Vi må gjøre effektiviseringsgevinstene varige, samtidig som vi beholder og utvikler kompetansen og
teknologien.

• Vi må tilpasse oss fremtidens behov.
• Dersom vi får til dette, er jeg sikker
på at vi vil klare å skape store verdier i mange tiår fremover.
NSF Hordaland hadde også i år samlet sammen en rekke interessante
foredrag som ga de 115 tilhørerne ny
kunnskap om f.eks. fergefri E39, erfaring og utfordringer med aluminiumsveising, læring fra skadeundersøkelse
og rotårsaksanalyse, nyutviklede høystyrke materialer for krevende miljø
og høy belastning, en negativ trend
for sikkerheten de siste årene skal
snus i 2017, fabrikasjon iht. trykkdirektivet, laser cladding og 3D printing, fremstillingsprosess og utfordringer angående sveising av HIP materialer.
I tillegg til alle de spennende presentasjonene var de viktigste leverandørene til sveiseindustrien representert
med sine eksperter som viste nyheter.
I pausene hadde også deltagerne muligheter til å treffe nye folk og eta■
blere nye kontakter.

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

Totalleverandør til Norsk sveiseindustri

VI GJØR UMULIGE SVEISEFORBINDELSER MULIGE.
FORDI VI FORTSETTER DER ANDRE GIR OPP.
www.sveiseeksperten.no
www.sveiseeksperten.no
.sveiseeksper ten.no
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Mail: post@sxp.no

-

Tlf. 22080092
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/ Den som alltid gir seg når en oppgave virker umulig, vil aldri oppnå noe stort. Det er akkurat da vi fortsetter. Som verdensledende innen teknologi og
markedsledende i Europa innen sveiseteknikk, arbeider vi daglig med vår visjon: å kartlegge »lysbuens DNA«. For så å gjøre umulige sveiseforbindelser
mulige – som f.eks. stål og aluminium. I dag kan vi med overbevisning si: Vi behersker lysbuen perfekt. Og garanterer dermed høyere sveisehastigheter, den beste fugefyllingen og ingen sprut. Siden 1950 har vi slik utviklet innovative totalsystemer for lysbuesveising og motstandspunktsveising. Vil
du vite mer? Besøk oss på www.fronius.com
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Teijo Norge AS
eksklusiv distributør for Plymovent i Norge

7. april 2017 - Kværner er en av flere leverandører som er valgt av Aker BP for langsiktige rammeavtaler. Avtalen
dekker konstruksjon og oppkopling av faste installasjoner, inkludert plattformdekk og stålunderstell. Det første prosjektet forventes å bli den normalt ubemannede installasjonen på Valhall vestflanke.

1. mars 2017 ble det inngått en enedistribusjons avtale mellom Teijo
Norge AS og Plymovent Group BV,
avtalen fører til et eksklusivt samarbeid og gjelder både industrielle produkter (IP) og eksos avsugs produkter
(EE) for det norske markedet. Teijo
Norge AS vil fokusere både på salg –
support – service og delelager for Plymovent produkter.
Plymovent og Teijo har en lang historie sammen, denne avtalen er en ny
milepæl og grunnlaget for fremtidig
vekst og styrker vår evne til å utfordre
andre aktører i det norske markedet.
Vi skal hjelpe norsk industri med mindre støv, renere luft og bedre arbeidsmiljø.
Michel Ligthart, leder International
Sales IP, Plymovent: ”Arbeidet med
Teijo har alltid vært en glede og jeg er
veldig spent på deres markedsposisjonering og vekstambisjoner.”
Michael Wiechers, administrerende
direktør EE, Plymovent GmbH:
”Teijo Norge har vært representert oss
i det norske markedet i mange år,
sammen med Teijo kan vi videreutvikle Plymovent merkevaren og øke
vår markedsandel i Norge.”

Rune Pedersen og Kjetil Hansen er tilbake hos
AS ESAB i Norge. Kjetil startet opp igjen 2. mai i 2016 og
Rune startet opp 1. mars i år.

På bildet , fra venstre til høyre : Peter van Aken, Vice President Marketing & Sales at
Plymovent; Tor-Erling Mathisen, CEO Teijo; Gunnar Uthaug, Area Manager Teijo and
Michel Ligthart, Manager International Sales (IP) at Plymovent.

Tor-Erling Mathisen, CEO, Teijo:
”Vi har jobbet med Plymovent i
mange år og denne eksklusive avtalen

gir oss muligheten til å utvide virksomheten og styrke vår posisjon i det
■
norske markedet.”

NDT- Sveiseteknologi

Rune Pedersen og Kjetil Hansen er tilbake hos AS ESAB i Norge. Kjetil
startet opp igjen 2. mai i 2016 og
Rune startet opp 1. mars i år.
Rune har lang fartstid i AS ESAB,
startet allerede i 1985 etter å ha fullført 2- årig Teknisk Fagskole på Stord.
EWE i 1993,- NO/00009 og IWE i
2001,- NO/00025. I ESAB har han
hatt funksjoner som Key Account
Manager, produktsjef for tilsatsmaterialer, globalt produktansvar for elektroder og i perioden 2007 til 2012 var
han Country Manager. I desember
2012 forlot han ESAB og startet opp
som sveiseteknisk leder i NLI Subsea
AS.
Etter en kort periode i NLI systemet
flyttet han over til Stord og begynte
som daglig leder hos Advantech Machining Technology AS. Det ble også
en snartur på ca. 11 mnd. hos en annen sveiseleverandør hvor han hadde
hovedfokus på «hvite» materialer.
Dette har gitt positive erfaringer fra
både produksjonsbedrift og konkurrende sveiseleverandør.
Rune Pedersen er ansatt i AS ESAB
som Key Account Manager.
Kjetil ble ansatt første gang i januar
1997 og har innehatt flere funksjoner i
AS ESAB. Det kan nevnes stillinger

Kjetil Hansen og Rune Pedersen.

som Salgsingeniør, testsveiser i
ESABs Europeiske test Team, som
tester både maskiner og tilsettmaterialer før de slippes ut på markedet, Teknisk support for salgsapparatet i
Norge og 4 år som Produktsjef for
maskiner, sveisetilbehør og manuelt
gass- og skjæreutstyr. I perioden 2012
til mai 2016 har Kjetil vært innom
flere fagområder som kjølebransjen
(NORPE), arbeidsleder hos NLI Subsea AS i Larvik, bilbransjen og 10
mnd. innom en konkurrerende sveiseleverandør.

I dag jobber han som Salgsingeniør
med ansvar for noen direktekunder og
forhandlere, i tillegg har han delvis
ansvaret for den administrative driften
i AS ESAB Norge.
Rune og Kjetil har positive forventninger om den sveisende industrien i
Norge for fremtiden, som de mener er
i verdensklasse. Med et verdensledende selskap i ryggen og den samlede erfaringen disse to har, ser de
frem til å kunne bidra i industrien med
produktive og effektive løsninger. ■

Vi tar på oss oppdrag i Østlandsområdet
x Sertifisering av sveisere (for KIWA TIS)
x NDT oppdrag: MT, PT, VT og PMI
x Sveisekoordinator (opp til EXC4)
Hamar.
WWW.thuneprodukter.no
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Tlf.: 918 28 956

Norsk Sveiseteknisk
Forbund og
SveiseAktuelt
ønsker alle sine medlemmer, annonsører
og lesere en riktig
god sommer!
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Kværner ASA: Rammeavtale med Aker BP for
offshore plattformprosjekter
7. april 2017 - Kværner er en av flere leverandører som er valgt av Aker BP for langsiktige rammeavtaler. Avtalen
dekker konstruksjon og oppkopling av faste installasjoner, inkludert plattformdekk og stålunderstell. Det første prosjektet forventes å bli den normalt ubemannede installasjonen på Valhall vestflanke.

Nytt fra NSF lokalavdeling Rogaland
Norsk Sveiseteknisk forbund avd. Rogaland avholdt 23. mai medlemsmøte ved Aker Solutions verft i
Egersund. Temaet var fabrikasjon av flowloops.
30 deltagere både innenfor og utenfor
Rogalands grenser ble ønsket velkommen av fabrikasjonssjef Audun Pedersen. Han presenterte bedriften og pågående prosjekter. Deretter snakket
leder for produksjonsteknisk avde-

ling, Kristian Jørgensen, om produksjonen av flowloops. Erfaringer de
siste fire årene har gjort bedriften i
stand til å presisjonsfabrikkere rør
spooler med dimensjonstoleranser
som til vanlig er forbeholdt maskine-

ringsverksteder. En tur ut i fabrikasjonshallen ga deltagerne en mer
praktisk innføring i hvor kompleks og
utfordrende denne type fabrikasjon er.
Alt i alt et meget kjekt og innholdsrikt
■
besøk i Egersund.

I olje- og gassindustrien har Aker BP
tatt en ledende rolle i å drive gjennom
større reduksjoner av kostnader og
gjennomføringstid og samtidig forbedre HMS. Operatørens ambisjon er å
øke produktiviteten, kvaliteten, flytog tidseffektiviteten i verdikjeden, og
gjennom dette øke verdiskapningen
og konkurransekraften til selskapet.
Et strategisk viktig element i dette forbedringsarbeidet er å inngå langsiktige- og gjensidig forpliktende samarbeid med strategisk viktige leverandører.
Intensjonen med de inngåtte rammeavtalene er at Aker BP i selskapets
feltutviklings- og modifikasjonsprosjekter utvikler og jobber i en mer integrert modell for prosjektgjennomføring; en «plattform-allianse» for hvert

prosjekt. Under Aker BPs ledelse vil
Kværner og de andre medlemmene i
alliansen jobbe integrert og med et
«en for alle, alle for en» tankesett.
– Målet vårt er å jobbe mer effektivt
sammen med leverandørene, samt å
gjøre den totale tiden det tar å få levert
det endelige produktet så kort som
mulig. Vi vil jobbe sammen som et integrert team med felles insentiver for
å redusere kostnader og fjerne ikkeverdiskapende aktiviteter, sier direktør for prosjekter i Aker BP, Olav
Henriksen.
Med rammeavtalen, inkluderer Kværners rolle i alliansen fabrikasjon av
stålunderstell og plattformdekk for
faste installasjoner. I avtalen er assistanse i forbindelse med oppkobling og
idriftsettelse også definert som sen-

trale oppgaver for Kværner i kommende prosjekter. Verdien av avtalen
vil avhenge av hvilke fremtidige prosjekter Aker BP tildeler Kværner
under rammeavtalen.
– At Kværner blir en strategisk alliansepartner med Aker BP gir betydelige
forretningsmuligheter. Vår rolle i alliansen betyr at vi kan utnytte ekspertisen og leveringsevnen fra hele
Kværners organisasjon på Stord, Verdal og Fornebu. Avtalen er også en
viktig pådriver for videre utvikling av
nye løsninger som Kværners Subsea
on a Stick®-konsept for mindre, kostnadseffektive ubemannede plattformer», sier Jan Arve Haugan, konsernsjef i Kværner.
Rammeavtalen gjelder for seks år med
■
opsjon på ytterligere fire år.

MIGMA® 300 bar
Mer sveisegass på gassflasken
✓ Sikrere, lettere og lavere
✓ Tilpasset sveisemaskin
✓ Integrert ventil med hurtigkobling
✓ Høykvalitetsflaske med robust design
✓ Mindre svinn ved sveisestart

ESAB / esab.com

www.praxair.no
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Digitalisering har potensiale til å frigjøre over 6,3
prosent produksjonsinntekt
• En ny rapport fra Siemens Financial Services (SFS) undersøker digitaliseringens potensielle verdi for produsenter
• Med tittelen Digitaliseringens produktivitetsfordel viser den til en beregnet potensiell økonomisk verdi av
digitalisering på mellom 6,3 prosent og 9,8 prosent av samlet årlig inntekt innen 2025
• Finans er en viktig hjelper i den digitale revolusjonen, og Industry 4.0-finansieringsverktøy spiller en betydelig rolle i å hjelpe produsenter forløse digitaliseringens potensiale
Siemens Financial Services (SFS) har
utgitt en ny rapport, lansert på Hannover Messe 2017, som ser på verdien
av digitalisering for produsenter. Den
nye generasjons digitalisert teknologi
(også kjent som Industry 4.0), gjør det
mulig for produsenter å forbedre
ytelsen gjennom økt produktivitet,
forbedret planlegging og prognostisering, forbedret konkurransekapasitet
og større økonomisk bærekraft. Hovedfokuset for Siemens på Hannover
Messe er viktigheten av og potensialet
til digitalisering for produsenter.
Produktivitetsdimensjonene varierer
fra bransje til bransje og fra land til
land. Uansett har økt produktivitet –
evnen til enten å produsere samme antall produkter for mindre eller flere
produkter til samme – en klar og
merkbar effekt på kostnader og marginer. I den nye rapporten er denne positive effekten kalt digitaliseringens
produktivitetsfordel.
Ved hjelp av intervjuer med over 60
internasjonale industriselskaper, konsulenteksperter innen ledelse og akademiske spesialister i elleve land, har
rapporten bygget en modell som beregner digitaliseringens produktivitetsfordel for ulike bransjer. Den potensielle globale produktivitetsfordelen ved digitalisering (alle produksjonssektorer) er beregnet til mellom
6,3 prosent og 9,8 prosent av samlet
årlig inntekt innen 2025.
Rapporten analyserer farmasøytisk
sektor samt matvare- og drikkevaresektoren for å vise hvordan digitalisering på praktisk vis kan brukes til å biSVEISEAKTUELT 02-2017  www.sveis.no

dra til forbedret produktivitet. I matvare- og drikkevaresektoren, for eksempel, hjelper digital informasjon
som går både oppover og nedover i
distribusjons- og leveringskjedene å
få bedre samsvar mellom tilbud og
etterspørsel, og beskytte mot overbestilling og overproduksjon. I den farmasøytiske sektoren kan digitalisering
og dataanalyse redusere det høye nivået av nedetid som er så utbredt ved
farmasøytiske fabrikkanlegg.
Digitaliseringens produktivitetsfordel
kan kun realiseres når en produsent
har oppgradert produksjonsteknologien til den nye generasjonen av digitalisert system og utstyr. Spesialiserte
finansieringsteknikker er utviklet for å
muliggjøre de nye teknologiske plattformene og den nye tenkemåten som
Industry 4.0 krever, slik at produsenter kan få til en bærekraftig digital utvikling. Teknikkene gjør at selskaper
kan ta i bruk de fremtidige fordelene
av digitalisert utstyr, for å finansiere
oppkjøp av nettopp den teknologien.
Rapporten ser nærmere på disse spesialiserte finansieringsmetodene, inkludert betal-for-tilgang/-bruk, teknologioppgraderingsfinans, betaling for
resultater, overgangsfinans, løsninger
for driftskapital og mere til. De dekker en rekke scenarioer, fra anskaffelse av ett individuelt stykke digitalisert utstyr, like til finansiering av en
helt ny fabrikk.
«Intelligente finansieringsordninger
blir oftest tilbudt av spesialiserte leverandører, som har en god forståelse,
ikke bare for den digitaliserte teknolo-

gien, men også for hvordan denne teknologien kan anvendes i praksis,» sier
Gunnar Skagerlind, Nordisk Salgssjef
i Industri,fra Siemens Financial Services. «De spiller en viktig rolle i å gi
organisasjoner tilgang til avansert teknologi og å dra fordel av digitaliseringens produktivitetsfordel.»
Metode
Over 60 internasjonale industriselskaper, konsulenteksperter innen ledelse
og akademiske spesialister i elleve
land ble intervjuet på telefonen i februar og mars 2017. De ble spurt om å
anslå den potensielle økonomiske fordelen som konvertering til digitalisert
teknologi kan gi produksjonsvirksomheter, spesielt med tanke på økt produktivitet. Produktivitet innen produksjon er definert som en reduksjon i
kostnader for produksjon – eller en
sammenlignbar økning i marginene.
Respondenter gav sin evaluering av
denne reduksjonen i produksjonskostnader – digitaliseringens produktivitetsfordel – uttrykt som en andel av
totale inntekter. Intervjuobjekter kom
fra følgende land og regioner: Kina,
Frankrike, Tyskland, India, Norden,
Polen, Russland, Spania, Tyrkia, Storbritannia og USA.
For mer informasjon, se
http://www.siemens.com/thedigitalization-productivity-bonus
For mer informasjon om
finanstjenestenes avdeling, se
www.siemens.com/finance

■
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Tidigare gällde en sanning att outsourcing i regel skedde österut. Från
Norden till Östeuropa,
från Öststaterna till Kina och vidare. Med tiden borde vi i Norden få tillbaka jobb och arbete när produktionen har vandrat runt jorden.
Lönekostnader i olika länder är det
tunga argumenten som driver denna
flytt av produktion
mellan olika regioner. Speciellt svetsning är utsatt eftersom arbetet oftast
tidigare var manuellt och kräver stor
yrkeskompetens. Beslut om outsourcing har genom åren alltid fattats med
billigare produktion som grund, kanske i regel utan hänsyn till synpunkter
om transportproblem, svårigheter att
kontrollera kvalitet och ledtider, förlust av kunskap, risk för kopiering,
kulturella skillnader, byråkrati, etc.
Argumenten mot utflyttning har i

många fall vägt lätt när de tunga ekonomerna i ledningsgruppen genofört
beslut utan hänsyn till motargument
från tekniker, ingenjörer och operatörer som ofta avfärdats som bakåtsträvande.
I denna globala verktygslåda av tillverkning och produktion är erfarenheter av outsourcing i vissa fall mycket
goda men ett nytt ord, ”Backsourcing”, börjar dyka upp i debatten. Produktion har flyttats men nya kunskaper ger anledning till att tänka om och
kanske revidera tidigare beslut.
fortettelse neste side

Globalisering – Outsourcing – Backsourcing.

Robotisering och automation inom
traditionell industri
34
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investering i stor svetsrobot.
Idag två svetsrobotar i drift med
den tredje på väg. Efterkalkyler visade sänkning av kostnader mellan
45 och 70%. Investering cirka 7,5
mKr. Pay-back cirka 1,1 år
Den första utmaningen för oss i svetsbranschen är att med tekniskt kompetens och stor drivkraft övertyga företagsledare och ekonomer att investera
modern teknologi i våra nordiska företag. Dessa investeringar tillsammans med den erfarenhet och kunskap
som finns hos vår personal kommer
att minska intresset för outsourcing
och i stället mer och mer ge grund för
backsourcing.
Den andra utmaningen är att fullständigt utnyttja kapaciteten hos gjorda
investeringar, aldrig acceptera nästan
bra resultat, aldrig acceptera okunskap i användning eller underhåll
samt att aldrig acceptera onödigt manuellt efterarbete.
De företag som antar och accepterar
dessa utmaningar och i intern och extern samverkan
driver utvecklingen mot rationell och

Artikkelforfatter Sture Johnsson fra IGM Nordic.

kostnadseffektiv svetsning kommer
att bibehålla och utveckla lönsamhet

och kompetens i vår industri.

■

SVEISETEKNISKE STANDARDER og IIW retningslinjer.
#

Godkjente
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Fortfarande kostar en arbetstimme i
Norden mer än på många andra platser i världen. Våra operatörer och
svetsare är välutbildade, certifierade,
plikttrogna, lojala och kvalitetsmedvetna, men dyra i jämförelse med kollegor österut.
I denna miljö är vår uppgift som produktionstekniker och leverantörer att
introducera ”State of the art” verktyg
och se till att de används på rätt sätt.
Inom svetsning innebär detta framför
allt Automation/Robotisering men
även bruk av nya svetsmetoder. Twin
kontra enkeltråd. Laser eller Elektronstråle där så är möjligt etc. Modern
svetsteknologi erbjuder idag en
mängd effektiva system som med fördel borde utnyttjas mer inom vår
bransch. Vi måste övertyga våra ekonomer att ny teknik, rätt använd, är
lönsam i ett totalperspektiv där vi utnyttjar våra goda traditionella argu36

ment; hög kunskap i kombination
med hög produktivitet, kvalitet och
tillförlitlighet.
Vi måste driva vår industri till investeringar där vi har vår kompetens och
kunskap, i våra verkstäder i Norden.
Automation och Robotisering kostar i
stort lika mycket oberoende av var i
världen maskinen installeras men utfallet är snabbare och mer kraftfullt ju
mer kunskap och erfarenhet som är
tillgänglig.

-

-

Framgångsrika exempel från
vekligheten (se bilder)

- Fordonsindustri Norden. Två robotar i samverkan båda med Twinarc
svetsning
Nedsmältning ca 24 kg/h. Motsvarar 8 manuell svetsare/skift
- Malmvagnar i Sverige. Bågfaktor
77%. Motsvarar 3-4 manuell svetsare/skift.

-

Tidsbesparing ca 7000 h/år.
Turbinhus. Svetsning i Norden. Tidigare manuell svetsning. Förvärmning 200 deg C
Idag robot svetsning. Arbetsmiljöproblem löst.
Pelton turbin tillverkning i Europa.
TIG Narrow-gap. Kvalitetssäkring
med Robot svetsning.
Gruvfordon i Norden. Teknikutveckling. 22 år gammal Robot cykeltid 8 h. Utbyte till ny Robot med
Twinarc. Ny cykeltid 3,75 h. Komplettering med Laserkamera för
kontroll av fog volym och adaptiv
styrning av svetsprocess. Ny cykeltid 2,75 h. Bågfaktor 83%. Payback
tid ny robot med Laserkamera cirka
1,2 år.
Nordisk tillverkning av maskiner
för pappersbruk. Fanns planer för
outsourcing av all svetsning. Lyckades dock övertyga ägare om
www.sveis.no  SVEISEAKTUELT 02-2017
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Alle IIW-dokumenter er retningslinjer for utdanning. Alle NS-, NS-EN- og NS-EN ISO-standarder er standarder for godkjenning av personell og gitt kompetanse nivå (koordinatorer)

Alle IIW-dokumenter er retningslinjer for utdanning. Alle NS-, NS-EN- og NS-EN ISO-standarder er standarder for godkjenning av
personell og gitt kompetanse nivå (koordinatorer)
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Utgivelsesplan / Frister og annonsepriser 2017

Ann.type
1/1 side
13.900,1/2 side
7.900,1/4 side
4.900,1/8 side
2.900,Årsavtale/Rabatt – etter avtale
Tillegg utfallende – 10%
Dobbeltside:

22.000,-

Omslaget:
2. omslagsside
3. omslagsside
4. omslagsside

15.000,14.500,14.500,-

Nr.:
Utgiv.dato:
Annonse- og artikkelfrist:
1/17
1. mars
13. februar
2/17
1. juni
9. mai
3/17
6. oktober
8. september
4/17
1. desember
10. november
Utgivelsesdato er den dato bladet er klart for utsendelse.
Utsendelsen varierer fra 1 til 2 uker.

Omdefinerer sveising

Opplag pr. nr.: ca 2 000

Bilag:
2 sidig A 4
13.000,4 sidig A 4
18.000,Større bilag etter nærmere avtale.
Alle priser i NOK og ekskl. mva.

Annonseformat:
Sidestørrelse:
Satsﬂate:
1/2 side liggende:
1/2 side stående:

A4 (210 mm x 297 mm + 3 mm utfallende)
181 mm x 258 mm
181 mm x 127 mm
88 mm x 258 mm

MIG WELDER

www.sveis.no

NSFs HOVEDSTYRE 2017/2018
Erik V. Fusdahl, styreleder
Kemppi Norge AS
erik.fusdahl@kemppi.com
Mobil: 91 88 09 87
Jan Erik Johansen, nestleder
Teknologisk Institutt AS
jan.erik.johansen@teknologisk.no
Mobil: 46 98 43 23
Frode Johansson, medlem
Bergen Group Services AS
frode.johansson@bergengroup.no
Mobil: 97 08 07 66
Helge Nesse, medlem
IKM
helge.nesse@ikm.no
Mobil: 91 61 91 71
Alexandra Wichstrøm, medlem
Slagen Rør og Sveiseservice
iweld_alexandra@outlook.com,
Mobil: 0046-727 131 897
Aage Ødegaard, medlem
Agility Group AS
aod@agilitygroup.no, Mobil: 40 06 54 32
Tone Hasle, medlem
DNVGL
tone.hasle@dnvgl.com, Mobil: 90 14 75 08
Robin Andersen
Frank Hulbekkmo

907 30 060
916 31 399

robin.andersen@sintefmolab.no
frank.hulbekkmo@sintefmolab.no

www.sintefmolab.no
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Knut Arne Hundal, 1. varamedlem
LSI Welding AS
knut.arne@lsiwelding.no
Mobil: 41 55 60 66
Magne Barka, 2. varamedlem
Aarbakke AS
magne.barka@aarbakke.no
Mobil: 90 64 09 94
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And you know.

