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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.

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

4

REDAKSJON
Ansvarlig redaktør:
Dag Syvertsen, tlf. 41 59 69 55
E-mail: dag@sveis.no
Redaktør:
Per Groeng, tlf. 90 05 05 08
E-mail: p-groeng@online.no
Tema, profil, reportasjer
Redaksjonskomitéen for denne
utgaven av SveiseAktuelt har
bestått av:
Per Lorang Larsen, Helge Chr. Aaby,
Peter Nystrøm, Livar Skjørestad,
Trond Mårvik, Lasse Øverbø,
Jan Sandvold, Ivar Ugland, Per Groeng og
Dag Syvertsen.
Annonsesalg og abonnement:
Dag Syvertsen, tlf. 41 59 69 55
E-mail: dag@sveis.no
Abonnementspris kr 380,-

Grafisk produksjon, repro og trykk:

Nils Lassons vei 5, 1359 Eiksmarka
Telefon 67 16 34 62 / 997 28 163
morten@texthuset.as • www.texthuset.as
Signerte artikler står for artikkelforfatterens regning.
SveiseAktuelts redaksjon er ikke ansvarlig
for artikkelens innhold og rettskrivning.

Innholdsfortegnelse og annonsøroversikt.....................................................side 3
Sveiseprofilen Nils Egil Longnes .................................................................side 5
NSF Rogaland – medlemsmøte hos RobotNorge.........................................side 8
Trønsk Sveisedag..........................................................................................side 11
Produktnyheter fra AGA/LINDE .................................................................side 13
Buster Boats sveising av aluminium med presisjon .....................................side 14
Sveisetekniske standarder og IIW retningslinjer ..........................................side 16
Trønder med i World Skills ..........................................................................side 18
www.sveis.no <http://www.sveis.no/> i ny utgave .....................................side 21
SMART industri etablerer samarbeide med
utdanningsmiljøet i Kongsberg.....................................................................side 23
SMART Konferansen 2018 ..........................................................................side 24
Vit hva som skjer ..........................................................................................side 25
Aker Solution vant kabelkontrakt.................................................................side 27
Kværner tildelt byggekontrakt på Yme-prosjektet .......................................side 27
Vellykket omstillingsprosess for Ulstein Verft .............................................side 28
Utgivelsesplan/Frister og annonsepriser 2018..............................................side 30
NSFs Hovedstyre 2017/18............................................................................side 30

ANNONSØROVERSIKT:
ITW/Elga Skandinavien ...............................................................................side 2
NST...............................................................................................................side 4
Teijo Norge AS .............................................................................................side 6
ESAB ............................................................................................................side 9
Eiva-Safex ....................................................................................................side 10
Air Liquide ...................................................................................................side 12
Fronius ..........................................................................................................side 16
Kiwa .............................................................................................................side 20
AGA .............................................................................................................side 22
PRAXAIR.....................................................................................................side 26
SVEISE-EKSPERTEN.................................................................................side 27
NDT- Sveiseteknologi ..................................................................................side 28
T.BENTSEN AS...........................................................................................side 28
Lasercentrum ................................................................................................side 29
SINTEF MOLAB. ........................................................................................side 30
KEMPPI .......................................................................................................side 31
voestalpine Böhler Welding Nordic AB .......................................................side 32

Org.nr. NO 970 134 816 MVA
Norsk Sveiseteknisk Forbund
Post/Besøksadr.: Fridtjof Nansensvei 19,
Majorstuen, 0369 Oslo
Tlf.: 41 59 69 55
E-mail: post@sveis.no

www.sveis.no

FAGTIDSSKRIFT F
OR N
O R SK S
VEISETEKNISK F
ORBUND  NR.
NR. 4-2017
4-2017  7
2. Å
RGANG  W
FAGTIDSSKRIFT
FOR
NORSK
SVEISETEKNISK
FORBUND
72.
ÅRGANG
WWW.SVEIS.NO
WW..SVEIS.NO

www.sveis.no
i ny utgave

Norsk Sveiseteknisk Forbund
Medlem av International Institute of Welding (IIW)
Medlem av European Welding Federation (EWF)

SVEISEAKTUELT 04-2017  www.sveis.no

Sveiseprofilen:
Nils Egil Longnes
Aktive NSF
lokalavdelinger

Trønder i
World Skills

SMART
Industri

Forsidefoto:
Jon Arne Hjelmstad, Kværner
Verdal, Norges representant i
Word Skills i Dubai.
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NSSW sømløse rørtråder gir
dokumentert best kvalitet og
sveiseøkonomi
NST er eksklusiv leverandør av NSSW (Nippon
Steel & Sumikin Welding) sømløse rørtråder –
den eneste tråden på markedet produsert med
ICF-prosess.

www.nst.no

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

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.

Bilde: Philly Shipyard, Shan Cerrone

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

NSSW sømløs rørtråd

NSSW sømløs rørtråd

Optimalisert for:
Ekstremt lavt hydrogeninnhold
Meget gode mateegenskaper
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

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

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

Norge Norsk Sveiseteknikk AS, Drammen, tlf: 99 27 80 00, e-post: nst@nst.no / 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

Han er eier og daglig leder av Kontroll & NDT AS, som leverer sveiseinspeksjon og NDT tjenester. Virksomheten
holder til i Ribe i Lillesand kommune. Han er 58 år, gift med Trude og sammen har de tre barn. Han liker og holde seg i form og trener to til tre ganger i uken. I september deltok han i BMV Oslo Maraton og fullførte distansen halvmaraton på 3:14:22. I oktober kunne han som en av de eldste i landet motta International Institute of
Weldings diplom som INTERNATIONAL WELDING ENGINEER. Nils Egil Longnes er vår Sveiseprofil.

Sveisekontroll der du vil –
når du vil!
”Vi kommer dit du vil med både utstyr
og materialer” sier Kontroll & NDT
AS i sin markedsføring. Oppdragets
omfang og årstid/kjøreforhold bestemmer hvilket transportmiddel Nils

Egil Longnes velger. Motorsykkel,
pickup eller kassebil.
– Jeg bruker min Kawasaki Voyager
1200 så ofte jeg kan når jeg reiser til
og fra oppdragene. Dermed får jeg

både utført mitt arbeid og dyrket en
hobby på samme tid. Jeg er sveisekoordinator for mange av mine kunder i
Oslo-området, så det blir endel farting
fortsettelse neste side

Nils Egil mottar diplomet, som viser at han er IIW – International Welding Engineer, fra faglærer Tor John Rødsås ved Universitetet
i Agder.
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form, så treningen to til tre ganger i
uken består gjerne av løping og spinning. Det å fullføre BMW Oslo halvmaraton i høst bekrefter at formen
ikke er så verst. God form er også viktig når en må bruke tilkomstteknikk
SOFT NS9600-1N1 for å få løst oppgavene.
Godkjent av Teknologisk Institutt
Teknologisk Institutt (nå Kiwa Ti) har
godkjent deg som Eksaminator i forbindelse med prøving av sveisere og
maskinstillere.
– Ja vi har siden 2014 samarbeidet
med Teknologisk Institutt og kan sertifisere sveisere og sveiseprosedyrer.
Vi kan:
– Arrangere og bedømme fagkunnskapsprøve

Nils Egil kjører gjerne sin Kawasaki Voyager til og fra oppdragene når vær og føre tillater det.

dit og til kunder i store deler av landet.
Liker å dykke og trene
Når jeg har litt fri mellom oppdragene
liker jeg blant annet å dykke. Enten
sammen med familiemedlemmer eller

folk fra en av klubbene. Jeg er medlem av Høvåg Dykkerklubb og Kristiansand Dykkerklubb. For tiden er
det høyaktuelt å dykke etter gamle
”plastikkbåter” og teiner som ligger
på havets bunn.
I min jobb er det viktig å holde seg i

Håndfast bevis for at han har fullført en
halvmaraton i Oslo i september.

UTSTYR FOR BEDRE ARBEIDSMILJØ
AVSUGS- OG MILJØPRODUKTER

Stort leveringsprogram!
Salg og service
over hele landet!

• Salg
• Support
• Serviceavdeling
• Delelager

Punktavsug
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Sveisemaske med friskluft

Filter – støv/oljetåke

Avsugsbord

www.teijo.no
firmapost@teijo.no
Tlf. 32 22 65 65
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– Overvåke oppsveising av prøve
– Visuelt bedømme prøve
– Utføre og bedømme NDT
– Bedømme mekanisk prøving
– Gjennomgå og bedømme dokumentasjon ved fornyelse
Vi har også muligheter til å påta
oss oppdrag som nasjonal sveisekoordinator i henhold til NS EN 1090
standarden Nivå 3, slutter International Welding Engineer Nils Egil Long■
nes.

Stor transportkapasitet kan ofte komme godt med.

Nils Egil puster ut etter dykking sammen med en nevø.

Nils Egil i hvit kjeledress sammen med en innleiet sveiser
ombord på Veslefrikk hvor han utførte sveisearbeide på plattformens breising. Begge er SOFT-sertifisert og arbeidet ble
utført via Tilkomstteknikk (arbeid i tau).

Familien Angen Longnes – kona Trude og Nils Egil med sine tre barn og et par kjærester.
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NSF Rogaland –

medlemsmøte hos RobotNorge
NSF lokalavdeling Rogaland sto som arrangør av medlemsmøte som denne gangen var lagt til RobotNorge på
Klepp i Rogaland.
En rekke interesserte medlemmer av NSF i Rogaland hadde tatt turen til Klepp denne kvelden for å se og høre
hva RobotNorge hadde å by på av produkter og prosesser.
RobotNorge etablert i 2003
Daglig leder i RobotNorge Jean-Marc
Launay ønsket velkommen og fortalte
at RobotNorge ble etablert i 2003.
Frem til 2003 var de en del av ABB.
På 70 tallet kjent også som Trallfa robot som hadde verdens første lakkeringsrobot. I 1985 ble Trallfa robot
solgt til ABB. RobotNorge er eneforhandler av ABB roboter her i landet
og har i dag 22 ansatte. I løpet av 30
år er det levert 1400 roboter

Benteler og Hydro aluminium. RobotNorges kjernekompetanse ligger i å
designe smarte robotløsninger for Industrien i Norge.

Har levert mange store anlegg i
Norge
Store robotprosjekter der de har deltatt er f.eks. leveringer til REC, Kongsberg Automotive, Tine Stormeieri,

Robottetthet i ulike land
Det var svært interessant å høre JeanMarc Launay fortelle om robottetthet i
ulike land. I Korea er det 531 roboter
pr 10.000 arbeidere. I Sverige finner

Viktig med godt supportsystem
Livssyklusen for et robotsystem regnes å være minst 10 – 15 år. Dette betyr at det er svært viktig for kunden at
det finnes et godt supportsystem. Noe
RobotNorge fokuserer mye på. Første
ABB sveiserobot ble levert i 1975.

vi 212 roboter pr 10.000 arbeidere,
mens det i Norge er kun 51 roboter pr
10.000 arbeidere. Dette setter Norge
på en 37. plass blant landene som har
robotisert produksjon. Norge har selvfølgelig en annen industristruktur enn
f.eks. Korea, Tyskland og Sverige
med bilindustri, mens vi har tyngre og
større produkter som man ser godt i
offshoreindustrien.
At danskene har 188 roboter pr
10.000 arbeidere blir kanskje litt mer
komplisert og forklare.
Det største robotmarkedet idag er
selvfølgelig Kina, verdens største land
i antall innbyggere. Selv Kineserne har
funnet ut at de må robotisert for å
være konkurransedyktige.

Adm.direktør Jean-Marc Launay foran en interessert gruppe medlemmer fra NSF i Rogaland.
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Svein Morten Hauge viser det siste innen robot teknologi.

Høy robottetthet – lav arbeidsledighet
Interessant å registrere at land med
høy robottetthet har lav arbeidsledighet. Myten om at roboter tar fra folk
arbeidet er kanskje ikke helt korrekt.
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Takk til RobotNorge
NSF takker RobotNorge for en interessant og lærerik kveld på Klepp. ■
Mannen er Berge Edland, leder av NSF
lokalavdeling Rogaland.
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Trønsk Sveisedag
NSF Trøndelag arrangerte den tradisjonelle Trønsk Sveisedag den 24. oktober.
Dette ble en dag med en rekke interessante foredrag som f.eks. Bjørnar
Værnes fra Chr Thams fagskole som
snakket om utdanning innen sveising,
Geir Ulvin fra Vitec som presenterte
sitt syn på rekruttering til sveisefaget
og Anders Ivarsson fra SSAB som
fortalte om sveising av Hardox. Siste
presentasjon før vi reiste på bedriftsbesøk til Skala fabrikker var Lars Erik
Dyrnes fra Tema Norge som hadde orbitalsveising som sitt budskap til forsamlingen som talte over 40 fagpersoner fra området.

Innlagt bedriftsbesøk på Skala
Fabrikk

Besøket hos Skala Fabrikk der vi ble
tatt godt imot av fabrikksjef Atle Monsås var såpass interessant at SveiseAktuelt ba om å få komme tilbake
på et senere tidspunkt for å lage en
mer utfyllende reportasje om alle de
interessante produktene i edle materialer som ble produsert på Heimdal.
Hovedproduktene er lager og transporttanker for melk og melkeprodukter.

3D printing, en prosess for fremtiden

Trønsk Sveisdag ble avrundet med
foredrag om 3D printing med Mikael
Olsson fra Trumf og Gisle Rørvik fra
Statoil forskningssenter på Rotvoll. Et
veldig spennende tema om et meget
aktuelt tema som vi vil komme tilbake
til i en senere utgave av SveiseAktuelt, og som interesserte kan komme
å høre mer om på SMART sveis konferansen 18.-19. april 2018, og som
vil bli presentert i senere utgaver av
■
SveiseAktuelt.

Gisle Rørvik fra Statoil hadde et interessant innlegg om 3D printing.
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Gassleverandøren for
alle dine behov
Ny logo – men samme fine tilbud på
gass, tjenester og utstyr
Air Liquide fornyer seg og bytter til en ny visuell
identitet med ny logotype. Vi fortsetter å levere
gass av høyeste kvalitet.

Vi tilbyr alltid:

Våre beskyttelsesgasser

•
•
•
•
•
•

ARCALTM Prime

ARCALTM Chrome

• Høy kvalitet
• Perfekt ytelse
• Høy fleksibilitet

• Ren sveis
• Kostnadseffektiv
• Lav oksidering

ARCALTM Speed

ARCALTM Force

•
•
•
•

• Bra inntrengning
• Bra sveiseøkonomi
• Mindre forarbeid

Høy kvalitet
Enkle gassvalg
Høy leveringssikkerhet
Digitale kundeløsninger
Tilgang til bransje-ekspertise
Service – når og hvor det behøves

Air Liquide Norway AS
www
.mygas.no • www
.airliquide.no
www.mygas.no
www.airliquide.no
Kundeser
vice tlf: 32 27 41 40
Kundeservice

Høy sveisehastighet
Rent sluttresultat
Mindre etterarbeid
Høy automatisering

NO_00672_201711_EP
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Produktnyheter fra
AGA/LINDE

Nyutviklet sveisepistol.

LINDE som er AGA sitt morselskap
viste mange interessante produkter og nyheter på sveisemessen i
Tyskland.
AGA/Linde viste flere interessante
produktnyheter
Ett eksempel på dette var LINDOFLAMM® som er et system av brennere for acetylen/trykkluft, acetylen/
oksygen. Disse brennere er ekstremt
effektive, men samtidig skånsomme
mot overflaten på platen. Brennerne
finnes både som håndholdte og lansebrennere.
Linde viste de nye lansebrennerne
med automatisk tenn funksjon, og
det nye sikkerhetssystemet LINDOFLAMM® flow stop og LINDOFLAMM® flame safe.
LINDOFLAMM® flow stop. Overvåkningssystem som stenger av gassen
dersom flammen skulle slokke.
LINDOFLAMM® flame safe. Helautomatisert system for kontroll av temperatur. Systemet slukkes og tennes
automatisk.
Nyutviklet sveisepistol
AGA/LINDE viste også et annet
interessant produkt gjennom sin nyutviklede sveisepistol for mekanisert
TIG sveising av aluminium med pluss
pol.
Med denne pistolen kan en oppnå
unike oksidbrytende egenskaper, høy
sveisehastighet og minimerer poredannelser.

LINDOFLAMM håndbrenner.

LINDOFLAMM lansebrenner med flame
safe.

Gassmanagementsystem for
3D printing
På standen til AGA/LINDE kunne
man også se deres helt nye gassmanagementsystem, ADDvanceTM. ADDvanceTM gir brukerne mulighet for å
overvåke, kontrollere og optimalisere
atmosfæren i forbindelse med 3Dprinting.

AGA ønsker velkommen til
SMART Industri
Det er lett å forstå at det skjer mye på
produktsiden hos AGA/Linde. Noe de
norske kunden kan ta del i ved å kontakte AGA eller ta en tur for å se nærmere på dette på SMART Industri
messen i april 2018 der AGA er tilstede for å vise sine nye produkter. ■

Nytt verktøy for administrasjon og
dokumentasjon av sveise arbeid
AVANTOTM er et av AGA/LINDE’s
nyutviklede verktøy med integrasjon
mot alle typer av sveisemaskiner med
eurokobling. Systemet består av en
”smart conector” og tilhørende software for å kunne administrere og dokumentere sveisearbeid for sveiseansvarlige og produksjonsansvarlige.
Systemet er tilpasset for bruk på PC,
nettbrett og smart telefoner.

Gassmanagementsystem for 3D printing
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FREMTIDENS BÅTLIV

Buster Boats

Sveising av aluminium med presisjon i verdensklasse med Kemppi X8 MIG Welder
Vi er med på alt – også når det
gjelder båter
Buster Boats er en renommert produsent av aluminiumsbåter og en markedsleder i denne bransjen. De utmerker seg med sin produksjon av pålitelige båter som krever lite vedlikehold,
samt gjennom sin innsats innen forskning og utvikling. Kemppi-løsninger
som X8 MIG Welder og WeldEyeprogramvare for kvalitetsstyring,
sammen med felles forskning og utvikling er milepæler på veien til suksess for Buster Boats.
Buster-båtene produseres av Inha-verkene, som ligger i Ähtäri i den sørlige
Österbotten-regionen i Finland. Modellutvalget varierer fra fire meter til
over ni meter, fra 2 hk til ikke mindre
enn 700 hk. «Nøkkelen til vår suksess
hos Buster Boats bygger på god kvalitet og satsing på produktutvikling
samt F&U», sier daglig leder Harri
Hinttala fra Buster Boats i en kommentar.
Historien til Buster startet i 1976 da
Fiskars-gruppen besluttet å flytte produksjonen av aluminiumsbåter fra
Kellokoski-verkene til Inha-verkene.
Pålitelighet, sikkerhet og brukervennlighet ble definert som grunnelementene ved utformingen av det nye båttilbudet. De første båtene ble avduket

i 1976 med navnene Fiskars 12 og
Fiskars 14. Året etter fikk serien sitt
eget navn, Buster. Det ble produsert
en serie på 60 mini-Bustere, som senere ble utvidet med modellene Buster, Buster R og Work Buster. I løpet
av denne perioden startet også eksporten til Sverige, Norge og sentral-Europa. Siden den gang har det blitt produsert nesten 125 000 Buster-båter for
fornøyde båteiere over hele verden.
Buster nyter tillitt både hos fritidsbrukere og profesjonelle brukere. Buster
Boats ble nylig solgt til Yamaha
Motor Europe. «Fremtiden virker lovende», sier Hinttala.
En voksende F&U-bølge løfter
Buster Boats
I dag blir ca. 70 prosent av produksjonen eksportert fra Finland. Inha
Works er Europa største produsent av
aluminiumsbåter, og Buster som allerede har oppnådd ikonisk status og
scoret høyt i mange produkttester, er
det mest populære båtmerket i de
nordlige landene, hovedsaklig i Finland, Norge og Sverige. Buster-båtene
er produsert for å tåle selv de vanskeligste forholdene: De har blitt brukt til
å seile rundt Nordkapp fra Nordishavet til Atlanterhavet.
Inha Works sysselsetter ca. 150 perso-

Daglig leder Harri Hinttala fra Buster
Boats.

ner i Ähtäri, av disse er 30 sveisere.
Kimmo Multaniemi, formann for båtproduksjon, inspiserer sveisingen og
de endelige rammefunksjonene. «For
øyeblikket har vi ca. 70 sveisemaskiner her hos Inha Works. Av disse er 60
Kemppi-sveisemaskiner», forklarer
Multaniemi. Tre produksjonsfaser utføres i lokalene til Inha Works: Delmontering og deleproduksjon, sveising og endelige rammefunksjoner.
Bedriften bruker MIG- og TIG-sveising. TIG-sveising brukes for eksempel for det meste i de synlige delene
av båten for å få penere sømmer.
«Kundene våre setter pris på godt
håndverk», sier Multaniemi.

Kimmo Multaniemi, formann for båtproduksjonen.
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SuperSnake-mellommateren.
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faktorene for Buster Boats suksess
kvalitet, lange tradisjoner og vellykket
produktutvikling. Dette er også de
egenskapene Buster Boats ser etter
ved valg av en partner: «Samarbeidet
vårt med Kemppi har foregått over
lang tid, og det er grunnen til at vi har
bestemt å fortsette i samme retning.
Kemppi har vært ,og er en god leverandør for oss fordi vi også har kunnet
delta i forskning og utvikling av nye
produkter». En felles F&U betyr tosidig nytte for Buster Boats. «Vi vil
samarbeide med Kemppi innen F&U
for å forbedre maskinene ytterligere.
Det er til gjensidig nytte». Multaniemi
verdsetter også betydningen av nyvinninger for sveiserne. «Jeg har alltid
levd etter filosofien at desto enklere
det er for sveiserne mine å jobbe her,
desto enklere blir jobben for meg».
SuperSnake-mellommateren ble anskaffet til Inha Works: Hos Inha
Works testet vi først SuperSnake i en
kort periode på to ulike produksjonslinjer Etter den første testmåneden
gav sveiserne tilbakemeldinger både
til Multaniemi og Kemppi. «Det var
faktisk sveiserne som tok den endelige avgjørelsen. De sa rett og slett:
«Dette tar vi, det er bra». Nå bruker vi
SuperSnake på vår nye båtmodell,
Phantom», sier Multaniemi.
En ny epoke med X8 MIG Welder
Også den nye X8 MIG Welder fra

X8 MIG Welder

Kemppi ble godt mottatt av Inha
Works. Den unike ytelsen og den forbedrede brukervennligheten gjorde et
overbevisende førsteinntrykk. X8
MIG Welder ble utviklet for å oppfylle de mest krevende forventningene
til sveiseproduktivitet og -kvalitet.
Det er et system med enestående
ytelse, brukervennlighet og administrasjon av industriell sveising, støttet
av den nyeste IoT-baserte teknologien. X8 MIG Welder-løsningen bygger på Kemppis unike, robuste og
oppgraderbare strømkilde med alt-iett trådmater, ergonomiske sveisepistoler, intelligent programvare for
sveising, lodding, påleggs- og kullbuesveising samt det enestående Control Pad-systemet for total kontroll av
sveiseprosessen, blant annet den nye
digitale WPS-funksjonen. Den trådløse enheten er en rask og enkel løsning for å endre system- og sveiseinn-
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Sveiserne må ha skikkelig verktøy og
hjelpemidler for å oppfylle kundenes
forventninger. «Sveising av aluminium er ganske krevende, og krever
førsteklasses sveisemaskiner. En av
de største utfordringene ved aluminiumsveising er å holde arbeidsplassen
ren og ryddig. Alle sveiserne må også
være opplært i jobben, og kvalifikasjonene deres kontrolleres jevnlig. Vi
har daglige kvalitetskontroller, og det
utarbeides en inspeksjonsrapport for
hver båt», forklarer Multaniemi.
«Våre viktigste grunner til å samarbeide med Kemppi er unik kundeservice, god kvalitet og pålitelighet.
Sveiserne våre liker å bruke Kemppimaskiner fordi medarbeiderne hos
Kemppi-kundeservice lytter til tilbakemeldingene deres», tilføyer Multaniemi.
I følge Kimmo Multaniemi er nøkkel-

stillinger, justering og kontroll av
sveiseverdier eller vise WPS-innhold,
som ikke har vært mulig før. Med
Control Pad kan hele systemet drives
med pålitelighet og unik effektivitet.
«Det vi forventet av X8 MIG Welder
var naturligvis ny teknologi, noe som
kunne gjøre aluminiumsveiseprosessen enklere å innstille og spore», forklarer Multaniemi. Det trådløse grensesnittet Control Pad til X8 Power
Source gjør det for eksempel enkelt å
innstille parametere fra sveiseposten
uten å forlate sveiseområdet for å sette
opp utstyret. «Våre første erfaringer
med X8 MIG Welder har vært positive», tilføyer Multaniemi. I tillegg
har Buster Boats gjennom mange år
administrert sveisesertifikater manuelt, og hvert sertifikat måtte fornyes
individuelt. Innføringen av WeldEyeløsningen har åpnet et nytt kapittel
innen sveiseadministrasjon hos Inha
Works, og har gjort administrasjon av
sveisekvalifisering til en mye raskere
prosess.
Multaniemi sier at selv om krevende
manuell sveising ikke kan gjøres særlig raskere, setter Inha Works stor pris
på brukervennligheten som også bidrar til å spare tid. En innsparing på
bare ett minutt per båt kan bety 2 000
minutter mindre produksjonstid i løpet av ett år. «Mange bekker små gjør
en stor å», bemerker Multaniemi treffende. Multaniemi forklarer at Inha
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Works har analysert alle produkter og
operasjoner åpent, og alle oppgaver
har blitt gransket så inngående at alle
medarbeiderne vet på minuttet hvor
mye tid de kan bruke på hver operasjon. Dette er et grunnlag for den ytelsesbaserte lønnen som gjelder for alle
hos Inha Works.
Nye nivåer av brukervennlighet
og ytelse
Sveising med høy kvalitet krever
grundig forberedelse. Ved sammenligning av X8 MIG Welder med standard
MIG-sveiseutstyr, ser vi at praktiske
elementer som nyskapende og brukervennlig trådmater, trådløst brukergrensesnitt for strømkilden og digital
WPS enkelt reduserer konfigurasjonsoppsettet med 30 %. Når du kan gjøre
konfigurasjonsprosessen raskere, får
du mer tid til å fokusere på selve sveisingen. «X8 MIG Welder er et førsteklasses utstyr for krevende aluminiumsveising med høy kvalitet, både
når det gjelder lysbueytelse og brukervennlighet», sier Multaniemi begeistret.
For å optimere brukervennligheten
har Kemppi også utformet sveiserens
viktigste verktøy, sveisepistolen, slik
at den gir maksimal komfort. X8 MIG
Welder redefinerer ergonomi i sveisepistoler: Håndtaket, mobiliteten og
stabiliteten har blitt optimert for å innfri kravene til selv de mest krevende

Sveiseren Kari Urrila.

sveiseoppgavene. «Sveisepistolen er
skikkelig bra. Den føles bedre enn den
forrige. Og det aller viktigste for sveiseren er driftssikkerheten, kommentere sveiseren Kari Urrila etter sin første erfaring med X8 MIG Welder.
«Control Pad var lett å bruke og vi
fikk de funksjonene vi trenger for å
jobbe», tilføyer Urrila. Urrila har mer
enn 20 års erfaring fra sveising, og
han er også imponert over X8 Wire
Feeder. «Trådmateren er veldig bra.
Den er lavere plassert enn på de forrige modellene, og det er enklere sette
tråden inn i materen». Urrila er begeistret over det ekstra utstyret som
ble testet hos Inha Works. «Både arbeidslyset og kuleleddet fungerer utmerket. Det er avgjørende for en skyvende sveiseteknikk at tråden holdes
■
rett. Det er en forbedring».
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SVEISETEKNISKE STANDARDER og IIW retningslinjer.
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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)

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

CMT - COLD METAL TRANSFER
/ Nå som enkel oppgradering for TPS/i

TPS/i ER KONGEN AV SVEIS.
FORDI VI INTEGRERTE CMT.
Interessert?

TPS/i var den intelligente revolusjonen innen sveiseteknologi og har satt nye standarder når det gjelder forbedring,
individualitet og samspill. Ved å integrere vår legendariske Cold Metal Transfer sveiseprosess tar vi nå et stort sprang
fremover. TPS/i kombinert med CMT sveiseprosess er et svært fleksibelt sveisesystem. Det gjør det mulig å utføre flere
forskjellige produksjonsoppgaver med de beste sveiseprosessene for hver applikasjon.

www.tps-i.com

TPS/i med CMT sikrer ikke bare at bedriften din er utstyrt med dagens ledende teknologi, men også fremtidens.
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Trønder med i World Skills
I tiden 11. til 20. oktober ble det arrangert yrkes VM, World Skills i Abu Dhabi.
Trønderen Jon Arne Hjelmstadbakk som til daglig arbeider som sveiser ved
Kværner Verdal var Norges representant i konkurransen.

World Skills, eller VM som vi velger
å kalle den ble dette året gjennomført
11.-20. oktober i Abu Dhabi. Trønderen Jon Arne Hjelmstadbakk hadde
gjennom å vinne NM kvalifisert seg
for å være Norges representant i konkurransen.

Vi lurte på om det hadde krevd mye
forberedelser før reisen til Abu Dhabi,
og spurte derfor Jon Arne om hvordan
han hadde forberedt seg til konkurransen. Han sier at han har øvd mellom 5
og 700 timer, og at dette har vært fordelt mellom arbeidstid på Kværner og

på hans fritid. Vi forstår raskt at han
må ha en arbeidsgiver som forstår viktigheten av at Jon Arne som deres ansatt skulle representere Norge i VM,
og at de har gitt han rikelig anledning
til å trene i arbeidstiden. Han hadde
også med seg en «trener» til selve
konkurransen. Det var Ole Andrè
Winje som til daglig er sveiseinstruktør hos Vitec, som hadde tatt på seg
denne oppgaven.
Videre lurte vi på hvordan han opplevde selve konkurransen.
«Jeg opplevde konkurransen som veldig hard, det var mange gode deltakere, og det var gøy å se hvor høyt nivået egentlig er der ute.»
Var du fornøyd med sin egen
prestasjon?

Norges deltagere under innmarsjen.
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«Jeg er ikke særlig fornøyd egentlig,
hadde håpet på medallion of exellence, men var 10 sure poeng unna på
700 skalaen.»
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Hva lærte han av deltagelsen i VM?

Jon Arne sier at han fikk verdifull erfaring som han satser på å få brukt på
euroskills om han får være med der.
Samtidig har han god nytte av dette til
han skal lære opp deltakere senere til
NM osv..
Ga det ny inspirasjon til han som
fagperson?

«Det ga en stor inspirasjon. Samtidig
håper jeg det gir like mye inspirasjon
til alle de andre rundt meg også. Kanskje spesielt lærlingene, som en dag
kan få sjansen til å oppleve det jeg har
vært med på.»
Vil han anbefale andre unge
sveisere i Norge om å delta i
konkurranser?

Det anbefales på det sterkeste! Ikke
bare er det konkurransen som er
opplevelsen, men det kulturelle rundt
■
også.
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Jon Arne Hjelmstadbakk.

Jon Arne og Leif Ottar Heimro som var
med som dommer.
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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

Kiwa Teknologisk Institutt

www.teknologisk.no

www.sveis.no
i ny utgave
NSF nettside
Norsk Sveiseteknisk Forbund har vel
som de fleste vet en nettside. Dette er
en side som er ment å gi mest mulig
relevant informasjon til leserne. Her
finnes alt fra innmeldingsskjemaer til
søknader om videreutdanning og sveisetekniske artikler.
Mye diskusjon om nettsiden
www.sveis.no har gjennom flere år
skapt mye diskusjon og meningsutvekslinger innad i NSF. Det har kommet ris og ros og mange forslag.
Dette har gitt oss mye viktig og verdifull informasjon om hvordan siden
bør se ut, og hva den bør inneholde.
Ny utgave for 2 år siden
NSF etablerte kontakt med et firma
for et par år siden for å få frem en ny
utgave av nettsiden. Etter mye arbeid
kom vi til slutt frem til et resultat vi sa
oss godt fornøyd med, og som ble lansert. Her hadde bl.a. lokalavdelingene
mulighet til å komme inn på sine områder for å se medlemmene i avdelingen. Dette fordi det i tilknytning til
nettsiden ble satt opp et databasesystem for bruk til medlemsregister. Et i
utgangspunktet meget bra og avansert
system med en hel rekke muligheter.
Etter en tids bruk erfarte vi mer og
mer at dette kanskje var et litt for stort
system for en liten organisasjon.
Fortsatt kommentarer om
nettsiden
Etter at vi lanserte denne utgaven av
nettsiden fikk vi fortsatt kommentarer,
og ikke alle var tilfreds med løsningen. Flere konstruktive innspill kom
inn. Dette skapte nye diskusjoner
internt i NSF. Samtidig ble vi litt overrasket da vi nå trodde at vi var kommet opp med en bra løsning.
Nettside – en levende informasjonskilde
En ting har vi lært i denne prosessen.
Utviklingen går veldig raskt på mediefronten. En nettside som er bra for
SVEISEAKTUELT 04-2017  www.sveis.no

to år siden, er kanskje foreldet allerede i dag. En nettside er i høy grad
et levende informasjonssystem
som hele tiden må
vedlikeholdes.
Dette vedlikeholdet gjelder altså
ikke kun hva som
legges ut på siden, men også
formen på hvordan dette gjøres.
Med alle tilbud
som finnes der
ute på nettet er
det viktigere
enn noen gang
at man er så
oppdatert som
overhode mulig på det siste innen teknologi og design.
Ny utgave i oktober 2017
Med alle disse betraktninger som er
nevnt ovenfor ble det ikke så komplisert som man kanskje skulle tro å ta en
ny beslutning om at vi altså var kommet til et punkt der vi igjen måtte se
på en ny løsning.
Denne gangen kom vi i kontakt med
et mindre firma der det finnes rikelig
med kompetanse som passet perfekt
inn i våre krav og ønsker. I dette firma
finnes det også kontaktflate direkte
mot vår bransje. Noe som er av stor
betydning og verdi når man skal designe en nettside beregnet for et profesjonelt publikum. Det har også gitt
mulighet for direkte kontakt med
bransjefolk under oppbyggingen.
Siden ble lanser for kort tid siden.
Allerede etter kun få dager kom de
første tilbakemeldingene fra brukerne
om at dette så meget bra ut. Tilbakemeldinger vi selvfølgelig setter stor
pris på. Men vi understreker samtidig
at konstruktive innspill og ideer mottas med stor takk.

Siden vi har forstått at et nettsted må være et levende system er det
viktig å påpeke at siden nok ikke er
helt ferdig utviklet enda. Det gjenstår
noen detaljer som vil komme på plass
løpende. Men kanskje vi ikke skal ha
som mål at den blir helt ferdig. Det er
kanskje mer riktig å tenke at dette skal
være et nettsted som er under kontinuerlig utvikling. Først da kan vi være et
virkelig levende system.
Sjekk www.sveis.no selv
Vi velger ikke å gjøre en detaljert presentasjon her i SveiseAktuelt. Det blir
nesten helt umulig. Vi anbefaler derfor at hver enkelt selv går inn på siden
for å se om det kan være mulig å finne
ut hvordan den er satt sammen og hav
som man kan finne her.
Det vil også bli et passordbeskyttet
område for medlemmer av NSF der det
bl.a. kommer til å bli presentert fagartikler og annet interessant fagstoff.
Lykke til med lesningen, og velkommen til å sende dine synspunkter til
■
post@sveis.no
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GENIE® ViPR
JDVVÁDVNHPHG
integrert regulator
NHUHIIHNWLYLWHWHQPHG
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Nå med integrert regulator.
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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.

NYHET

etablerer samarbeid med
utdanningsmiljøet i Kongsberg
Fagskolen Tinius Olsen, Kongsberg Videregående Skole og K-Tech har etablert samarbeid med Maskingrossisternes Forening (MGF), som kommer SMART industri til gode. I tillegg vil partene samarbeide på messen Vei og Anlegg og i fagsaker.
SMART Industri åpner 17. april 2018
Når SMART industri åpner dørene 17.
april, vil skolene være på plass for å
fortelle om yrkesmulighetene innenfor industriell produksjon og det unike
samarbeidet mellom opplæringsinstitusjoner og næringsliv i Kongsberg.
«Vi er veldig glade for at vi får ta del i
en slik stor happening i bransjen» sier
Eirik Hågensen og Hanne Hagby

rektorer for henholdsvis Fagskolen
Tinius Olsen og Kongsberg Videregående Skole. I tillegg til at opplæringsinstitusjonene kan vise elever og
studenter unike muligheter til å ta utdanning stegvis, vil de som allerede er
i jobb få en god innføring i mulighetene til videreutdanning for å ta nye
oppgaver i egen bedrift.

Imponerende samarbeid mellom
skole og industri
«SMART industri er imponert over
det samarbeidet som er utviklet mellom utdanningsinstitusjonene og næringslivet på Kongsberg, og tror at
mange vil være interessert i å få innblikk i de unike mulighetene dette har
gitt både for enkeltpersoner og bedriffortsettelse side 26

(Fra venstre) Brith Toril Flage, Kongsberg Videregående skole, Stein Sandvold, K-Tech, Eirik Hågensen, Fagskolen Tinius Olsen og
Tone Lindberg, Maskingrossisternes Forening. Fotograf: Rita Fridfeldt
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Sett av datoene 17.–19. april
til SMART-industri 2018
SMART-industri er det største og
viktigste samlingspunktet for industri i Norge. Her finner du de
nyeste ideene, ny kunnskap og teknologi, et eldorado for deg som vil
se og oppleve det beste av hva industrien i Norge har å by på.
Du kan skape nye kontakter i
samme eller andre nærliggende
bransjer, som igjen kan føre til nye
og inntektsbringende samarbeidspartnere. Samtidig er dette et sted
hvor alle har den samme grunnleggende interessen for faget.
Det viktigste møtepunktet for hele
bransjen.
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Innovasjon og grønne tanker
• Innovation corner er et spennende sted hvor du kan oppleve
nyvinninger innen kunnskap og
teknologi. For deg som besøkende er vi helt sikker på at du vil
oppleve dette som et givende og
interessant sted.
• Green corner er et sted for utstillere som tenker grønt. Her vil det
være nye idéer og flere produkter som har satt miljø i fremste
rekke. Hvordan øke fortjenesten
samtidig som man tar vare på
kloden. Har du grønne tanker, vil
du finne likesinnede her.

Opplev viktige tanker og nyskapende produkter. Velkommen til alt
du ikke visste hadde skjedd på teknologifronten i Norge.
Få også med deg: messe - konferanser - foredrag - kurs etc etc etc

Vi holder deg oppdatert –
VIT HVA SOM SKJER
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tene» legger direktør i MGF, Tone
Lindberg til.
Stein Sandvold, daglig leder i K-Tech
forteller at de har stor tro på det unike
samarbeidet med næringslivet og industrien som de har utviklet, og er
glad for at de nå får vist fremtidige utøvere og dagens bedrifter hva de står
for. I tillegg til å gi en betydelig styrking av teamet bak SMART industri,
fremhever Hågensen at dette prosjektet vil forsterke samarbeidet i Kongs-

bergmiljøet, noe som vil komme elever, lærlinger og studenter til gode.
Skolene tilstede på messen
Avtalen omfatter at skolene vil være
tilstede på messen for å vise muligheter på utdanning og videreutdanning.
De vil også være med å planlegge arrangement for elever og studenter.
Elever og studenter vil få ansvar for
delprosjekter i planleggingen og
gjennomføringen av arrangementet og

ikke minst vil K-Tech være med å
tilby kurs til besøkende på arrangementet.
SMART industri er glad for denne
styrkingen av partnerskapet som står
bak årets happening for industrien i
2018 – hvor de største bransjeforeningen vil tilby seminar, kurs og utstilling av det nyeste utstyr og tjenester innenfor sveis, maskinering, automatisering, robotisering og teknologi.

■

SveiseAktuelt
ønsker alle våre lesere og annonsører
en riktig God Jul og ser frem til et
fremgangsrikt nytt 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

www.praxair.no
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Aker Solutions vant
kabelkontrakt
Nylig ble det klart at Aker Solution
har vunnet en kontrakt med Statoil
for levering av kontrollkabler til
Johan Sverdrup-, Utgard- og Baugeutviklingene. Ordren er på mer enn
40 kilometer med kontrollkabler
(umbilicals) og vil bli bokført i fjerde
kvartal i år.
”Ved å kombinere leveransene til tre
separate prosjekter i en ordre, er vi i
stand til å styrke effektiviteten og
redusere kostnadene for kunden,
utaler Luis Araujo, Aker Solutions
chief executive officer. ”Vi ser frem
til å arbeide med Statoil på disse viktige olje og gas prosjektene.”
Produksjonen av kontrollkablene vil
finne sted ved Aker Solutions anlegg
i Moss.

Kværner ASA:

Kværner tildelt byggekontrakt på
støttestruktur for Yme-prosjektet
16. november 2017 - Kværner har i dag blitt tildelt en kontrakt med
Repsol Norge AS for bygging av en permanent støttestruktur for
Caissonen til Yme New Development prosjektet.
Kontrakten som har en verdi på om lag 70 millioner kroner er en fabrikasjonskontrakt. Kværners arbeidsomfang består av innkjøp av materialer, og bygging av den 38 meter høye og om lag 1 300 tonn tunge støttestrukturen for Caissonen til Yme-prosjektet. Planlegging, innkjøp og
metodearbeid starter umiddelbart, mens fabrikasjon i Verdal starter i
januar 2018. Leveranse er planlagt i juni 2018. Oppdraget med byggingen av støttestrukturen vil beskjeftige rundt 60-70 personer ved
Kværners verft i Verdal i byggeperioden.
– Dette er en viktig kontrakt for verftet i Verdal som kapasitetsmessig
passer godt inn sammen med byggingen av stålunderstellene for boreog prosessplattformene til Johan Sverdrup og de fire blisterne til Njord
som skal leveres neste år, sier Sturla Magnus, konserndirektør i Kværner
med ansvar for Structural Solutions og verftet i Verdal.

Totalleverandør til Norsk sveiseindustri

www
www.sveiseeksperten.no
.sveiseeksper
.sveiseeksperten.no
ten.no
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Mail: post@sxp.no

-

Tlf. 22080092

27

Vellykket omstillingsprosess for Ulstein Verft:

Skal bygge ekspedisjonscruiseskip for Lindblad Expeditions
Under Verftskonferansen i Ålesund nylig ble det kjent at ekspedisjonsskipet som er designet av Ulstein blir det
første polare nybygget i flåten til Lindblad Expeditions-National Geographic. Det 124 meter lange og 21 meter
brede fartøyet skal leveres i første kvartal 2020. Avtalen omfatter også opsjoner på ytterligere to skip.
– For oss og verftets ansatte har denne
kontrakten stor betydning. Vi jobber
for fullt og skal levere tre andre skip
før Lindblad-Exspedition skipet skal
ferdigstilles, forteller Verftssjef Kristian Sætre. Det er et servicefartøy
for vindmølleindustrien, en luksuriøs
yacht og den nye bil- og passasjerfergen ”Color Hybrid” som skal settes i

ruten mellom Sandefjord og Strømstad.
Nødvendig omstilling
Siden 2015 har Ulstein jobbet hardt
for å utvikle nye og konkurransedyktige design og løsninger innen offshore vind, passasjerskip og ekspedisjonscruiseskip. Disse segmentene gir

konsernet en bredere produktportefølje og et sterkere finansielt fundament fremover.
Lindblad Expeditions Holdings, Inc

<http://www.expeditions.com/>. er eit
selskap som tilbyr ekspedisjonsreiser,
og samarbeider med National Geographic for å inspirere folk til å utfor-

NDT- Sveiseteknologi
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

Frist for
annonser og
stoff til
SveiseAktuelt
nr. 1-2018 er
12. februar
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ske og bry seg om planeten. Gjennom
dette samarbeidet vert det laga marine
ekspedisjonsprogram som skal fremje
naturvern og berekraftig turisme. Reisene er pedagogisk orienterte, der
gjestane får møte og lære av leiande
forskarar, samtidig som dei utforskar
fantastiske naturmiljø både over og
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under sjøen ved bruk av toppmoderne
leiteverktøy.
ULSTEIN har om lag 600 tilsette og har

hovudkontor i Ulsteinvik. ULSTEIN
leverer produkt og tenester innan
skipdesign, skipsbygging og utstyrspakkar til den internasjonale markna-

den. I 2017 feirar selskapet sitt 100årsjubileum. Gjennom eit hundreår
har dei skapt morgondagens løysingar
for berekraftige marine operasjonar
saman med sine partnarar. Ulstein
Verft har til saman bygd over 300
skip, meir enn 100 skip frå Ulstein
■
Group er levert med X-BOW®.
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Utgivelsesplan / Frister og annonsepriser 2018

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:
1/18
2. mars
12. februar
2/18
1. juni
7. mai
3/18
14. september
20. august
4/18
3. desember
12. november
Utgivelsesdato er den dato bladet er klart for utsendelse.
Utsendelsen varierer fra 1 til 2 uker.
Opplag pr. nr.: ca 2 000

Bilag:
2 sidig A 4
13.000,4 sidig A 4
18.000,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

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
Sveiseeksperten AS
jan.erik.johansen@sveiseeksperten.no
Mobil: 95 79 87 50
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
www.sveis.no  SVEISEAKTUELT 04-2017

Omdefinerer sveising

MIG WELDER

www.kemppi.com

And you know.

