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Originalen siden 1968
Du finner våre rørtråder hos kompetente forhandlere av sveiseprodukter i Norge. Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon. Våre
markedsledende rørtråder har vært representert i det europeiske
markedet i mange år. Hvis du ikke kjenner igjen logoen vår, er det
sannsynlig at våre produkter har blitt solgt av andre kjente aktører i
bransjen. Etter mange suksessrike år sammen med utvalgte partnere
skal nå produktene markedsføres under vårt eget varemerke, og vi er

stolte over å kunne markedsføre, Kobelco – ORIGINALEN siden 1968.
En ny æra for Kobelco små endringer for deg som kunde, faktisk bare
kartongen, så se etter vår nye kartong med Kobelco logo. Ellers er alt
akkurat som før, rørtråder med høy kvalitet, tilpasset krevende kunder
og segmenter.
Vær velkommen til å kontakte oss hos Kobelco - ORIGINALEN siden 1968.

Kobelco Welding of Europe, Telefon +47 3299 3033, www.kobelcowelding.nl
Du finner våre rørtråder hos kompetente forhandlere av sveiseprodukter i Norge. Kontakt oss gjerne for ytterligere informasjon.

KOBELCO is established as the corporate mark of Kobe Steel, Ltd. The Kobe Steel Group is engaged in a wide range of fields with its major businesses concentrated on materials and machinery.
We supply original, high value-added products, technologies and services. Both in Japan and overseas, the Kobe Steel Group is more than ever expanding its business activities.
KOBELCO is a corporate group that you can trust. We’re working to let more and more people around the world know that.
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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
produsert med ICF-prosess.

www.nst.no

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
medarbeidere med sveisefaglig bakgrunn leverer

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

Standarders påvirkning
på økonomien i de nordiske landene
En ny studie utført på vegne av Standard Norge og de andre nordiske standardiseringsorganisasjonene viser at
standarder har betydelig påvirkning på veksten i nordisk økonomi både med hensyn til arbeidsproduktivitet og
BNP. Her kan du lese et sammendrag av studien.
Verden trenger mer bærekraftig
vekst
Helt siden den østerrikske økonomen
Joseph Schumpeters banebrytende arbeid på 1930-tallet har man innsett at
innovasjon i produkter og prosesser er
en forutsetning for langsiktig økonomisk vekst. Skal man sikre varig økonomisk vekst, er det imidlertid ikke
tilstrekkelig å skaffe ny kunnskap
gjennom forskning og utvikling.
Kunnskapen må også spres og brukes
av en bred gruppe av selskaper og institusjoner. Standarder som utvikles
på grunnlag av bred enighet og med
deltakelse fra selskaper, er et effektivt
virkemiddel for å spre og bruke kunnskap og i neste omgang skape gevinster for økonomien som helhet.
Direktør for marked og forretningsutvikling hos Standard Norge, Erik
Winther, som har vært ansvarlig for
det nordiske prosjektet, opplyser at

Erik Winther.
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rapporten viser påvirkningen frivillige
konsensusbaserte standarder har på
økonomisk vekst i de fem nordiske
landene: Sverige, Finland, Norge,
Danmark og Island. Temaet er belyst
ved hjelp av ulike tilnærminger som
utfyller hverandre:
Makroøkonomisk tilnærming:
Økonometrisk beregning av en produktivitetsmodell der beholdning av
standarder er en forklarende variabel.
Beregningen omfatter alle de fem nordiske landende over en tidsperiode på
nesten 40 år.
Tilnærming på selskapsnivå:
En omfattende foretaksundersøkelse
av fordelene med standardisering.
Undersøkelsen omfatter 1 179 nordiske selskaper med tidligere erfaring
fra bruk av standarder. Kasusstudier
basert på dybdeintervjuer med selskaper i forskjellige sektorer og land i
Norden.

Sentrale funn fra studien
Makroøkonomisk
tilnærming

Vi finner at standardisering har bidratt
til økt arbeidsproduktivitet i alle de
nordiske landene. Mer bestemt viser
den økonometriske studien:
• Når beholdningen av standarder dobles, er dette forbundet med en økning på 10,5 prosent i arbeidsproduktivitet i de nordiske landene. Estimatet ligger tett opptil et konsensusestimat fra tidligere internasjonale studier som bruker tilsvarende
metoder. Den positive sammenhengen mellom beholdning av standarder og økt produktivitet er statistisk
signifikant, både når vi ser på de
nordiske landene som én enhet og
når vi vurderer sammenhengen i
hvert enkelt land for seg.
• Tatt i betraktning at den gjennomsnittlige veksten i beholdningen av
standarder i de nordiske landene er
6,8 prosent i undersøkelsesperioden
(1976–2014), er standardisering
forbundet med en årlig vekst i arbeidsproduktivitet på 0,7 prosent
per år, av en samlet gjennomsnittsvekst på 1,8 prosent. Dette resultatet antyder at standardisering er forbundet med så mye som 39 prosent
fortettelse neste side
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av veksten i arbeidsproduktiviteten
og 28 prosent av veksten i BNP i de
nordiske landene i perioden.
Erik Winther i Standard Norge forklarer at de også utfører separate beregninger for utvalgte sektorer i de nordiske landene. De mest pålitelige resultatene finner vi i bygg- og anleggssektoren. Vi finner at en dobling av
beholdningen av tilgjengelige standarder i bygg- og anleggsektoren er forbundet med en økning i arbeidsproduktivitet på 6,9 prosent i sektoren.
Tatt i betraktning den årlige veksten i
beholdningen av standarder som er relevante for sektoren, i beregningsperioden 1976–2014, er standardisering
forbundet med en årlig økning i arbeidsproduktivitet på 0,6 prosent i
bygg- og anleggssektoren.
De ovennevnte funnene bør tolkes
med forsiktighet. Standarder brukes
som et uttrykk for spredningen av
kunnskap i økonomien og skal derfor
anses som en viktig indikator på en
bredere infrastruktur som støtter den
prosessen. Standardisering spiller en
symbiotisk og komplementær rolle
sammen med faktorer som regler og
forskrifter og teknologisk utvikling,
noe som det bare delvis er tatt hensyn
til i beregningsmodellen. Samtidig
som standarder er sentrale i denne
prosessen, utgjør de en del av en
større sammenheng, og det er derfor
nødvendig å behandle funnene som
estimater i øverste grenseområde.

Tilnærming på selskapsnivå

og standardisering som er observert
på makronivå. I tillegg avdekker undersøkelsen at det å følge og bruke
standarder er en viktig del av de nordiske selskapenes forretningsplaner,
noe som er en sterk indikasjon på at
standarder også kommer til å være
viktig for fremtidig økonomisk utvikling. Foretaksundersøkelsen viser mer
bestemt at:
• Den viktigste årsaken til at selskaper bruker standarder, er at de vil
forbedre markedsadgangen (34 prosent av respondentene), forbedre
produkt-/tjenestekvaliteten (32 prosent av respondentene) og redusere
risiko (26 prosent av respondentene).
• Selskaper opplever lignende fordeler med standardene uavhengig av
hvilket land de opererer i. Resultatet er i overenstemmelse med funnene fra den makroøkonomiske
virkningsanalysen.
• Et stort flertall av selskapene (87
prosent) anser standardisering som
en viktig del av sine fremtidige forretningsplaner. Dette underbygger
hypotesen om at standardisering er
et viktig forretningsverktøy i moderne økonomi.
• Tre av fire firmaer (73 prosent) anser at fordelene overgår kostnadene
med standardene, mens 18 prosent
sier at fordelene tilsvarer kostnadene. Generelt er det mer sannsynlig at selskapet opplever at fordelene med å bruke og implementere
standarder overskrider kostnadene,
jo større selskapet er.

Salg, markedsføring og
markedsadgang
Respondentene bekrefter at standarder
er et viktig virkemiddel for å forbedre
salget og markedsadgangen for nordiske selskaper. Mer bestemt:

Foretaksundersøkelsen omfatter selskaper fra åtte forskjellige sektorer,
fem sektorer i hvert land. Island er et
unntak ettersom landet bare har respondenter fra tre økonomiske sektorer. Undersøkelsen gir en utfyllende
forklaring på den høye positive
sammenhengen mellom produktivitet
6

• 85 prosent av respondentene er
enige i påstanden om at standarder
skaper tillit hos kundene.
• Tre av fire selskaper rapporterer at
standarder forbedrer kvaliteten på
produktene og tjenestene deres (74
prosent), og at standarder forenkler
kommunikasjonen mellom produsent og kunde (72 prosent).
• 69 prosent av eksportselskapene
opplever at standardene gjør det en-

klere å eksportere varer og tjenester. Standarder fremstår som like
viktig for å gjøre det enklere å eksportere for små eksportselskaper
som for større eksportselskaper.
Nesten halvparten av respondentene
oppgir at standardene har hjulpet dem
med å øke salget, enten ved å få nye
kunder eller øke salget til eksisterende
kunder. Så mye som to av fem selskaper oppgir at standarder har hjulpet
dem med å få nye kunder, mens ett av
seks selskaper oppgir at standarder
hjelper dem med å få nye kunder både
i hjemmemarkedet og i det internasjonale markedet. Resultatet støttes av
dybdeintervjuer der selskaper på tvers
av sektorer understreker at det å følge
standarder ofte er et krav for å oppnå
markedsadgang. Funnene våre viser at
standarder er like viktig for små som
for store selskaper når det gjelder å få
nye kunder.
Evne og vilje til å utvikle
innovative løsninger
Undersøkelsen viser en tydelig avvisning av forestillingen om at standardisering er et hinder for innovasjon. I
tillegg:
• På spørsmål om standarder forhindrer selskapet fra å utvikle innovativ teknologi, svarte bare 14 prosent
av selskapene ja til dette.
• Faktisk understreker seks av ti respondenter at standarder er et godt
virkemiddel for å følge den tekniske utviklingen. Resultatet er tydelig på tvers av sektorer, selv om
www.sveis.no  SVEISEAKTUELT 03-2018

det anses som spesielt viktig av selskaper som driver innen sjømat og
fiskerier (73 prosent), IKT (67 prosent) og handel (65 prosent).
Effektivitet i produksjon og forsyningskjeder
Forbedringer i produksjonseffektivitet
kan oppnås innenfor selskapets grenser, eller det kan oppnås i andre deler
av verdikjeden:
• 59 prosent av respondentene vektlegger at standarder forenkler innkjøps- og anbudsprosesser og dermed øker effektiviteten og reduserer kostnader. Denne gevinsten fra
standarder underbygges også av
dybdeintervjuene med selskapene.
Standarder bidrar til reduserte
driftskostnader over tid ved å utgjøre et grunnlag for minimumskravene til anbyderne.
• Følgelig er standarder særlig viktige i sektorer med komplekse anbudsprosesser, der kvaliteten på
produktet eller tjenesten er vanskelig å vurdere på forhånd, for eksempel i oljeindustrien, helsesektoren
og bygg- og anleggssektoren. I
disse sektorene vektlegger ca. 70
prosent av respondentene standardenes positive virkninger når det
gjelder forenkling av anbudsprosessen. I sektorer med mer gjennomsiktige produkter, som handel, sjømat og fiskerier og produksjonsindustri, anser bare ca. 45 prosent av
respondentene dette som en viktig
fordel.
• Produksjonsfeil eller det å motta
produkter av dårlig kvalitet fra
underleverandører kan være kostbart. 65 prosent av respondentene
peker på at standarder reduserer risikoen for produksjonsfeil i selskapet. Den samme andelen av respondentene sier også at standarder hever kvaliteten på underleverandører. Resultatet er tydelig på tvers av
sektorer.
• Halvparten
av
respondentene
understreker, uavhengig av sektortilhørighet, at ved å implementere
og følge standarder reduserer de
selskapets belastning på miljøet.
• 84 prosent av respondentene oppgir
at standarder hjelper dem med å
overholde regelverket. Forenklede
prosedyrer for etterlevelse sparer
selskapet for administrative kostnaSVEISEAKTUELT 03-2018  www.sveis.no

der. I tillegg hjelper etterlevelse av
standarder selskapet med å vise
markedet at selskapet overholder
regelverket. Jo mer regulert sektoren er, jo større er fordelene med å
følge standarder som hjelper selskaper med å overholde regelverket. I
olje- og helsesektorene svarer henholdsvis 94 og 89 prosent av respondentene at standarder hjelper
dem med å overholde regelverket.

Deltakelse i standardiseringsarbeid

Arbeidet med å utvikle nye formelle
standarder organiseres i prosjekter
som drives av komiteer. Komitearbeidet tilrettelegges av nasjonale eller
internasjonale standardiseringsorganisasjoner. Komiteene består av relevante interessenter for det gitte emnet,
inkludert selskaper fra sektoren, andre
eksperter og offentlige myndigheter.
Resultater fra undersøkelsen viser at
de tre viktigste fordelene med å delta i
dette arbeidet er:
• Mulighet til å påvirke standarder på
sektornivå (82 prosent)
• Nettverksbygging med andre eksperter (75 prosent)
• Forutse endringer i en tidlig fase
(73 prosent)
Resultatet er tydelig på tvers av
sektorer.
Undersøkelsen viser at større selskaper (250 ansatte eller flere) har dobbelt så høy sannsynlighet for å delta i
arbeidet med å utvikle nye standarder
som mindre selskaper (mindre enn 50
ansatte). Noen mindre selskaper
understreker at standardiseringsarbeidet er dominert av større selskaper, og
at standardene derfor ikke i tilstrekkelig grad gjenspeiler interessene til de
mindre selskapene. Motargumentet
fra noen av selskapene som deltar i ar-

beidet, er at det er for mange selskaper som nyter godt av andres arbeid
som gratispassasjerer. Det er en tendens til at de som deltar i standardiseringsarbeid, har et mer positivt syn på
standardisering: 90 prosent av selskapene som deltar i standardiseringsarbeid, oppgir at standarder er en viktig
del av deres fremtidige planer,
sammenlignet med 84 prosent av respondentene som ikke deltar. Videre
oppgir 88 prosent av selskaper som
deltar, at standarder skaper tillit hos
kunder, sammenlignet med 83 prosent
av respondentene som ikke deltar.
Fremtidsutsikter
Samlet sett har standardisering utvilsomt forbedret økonomiske resultater,
lagt til rette for forbedrede brukeropplevelser og bidratt til sikrere og mer
miljøvennlige arbeidsmiljøer. Siden
begynnelsen av 2000-tallet har det
vært en jevn nedgang i veksten i beholdningen av standarder som styres
av de nordiske standardiseringsorganisasjonene. I perioden 2000 til 2009
var gjennomsnittsveksten i beholdningen av standarder på ca. 7 prosent,
mens den i perioden 2010 til 2014 var
på 3 prosent.
Likevel forventer vi ikke at virkningen standardisering har på produktivitetsveksten vil svekkes i fremtiden. En viktig grunn til at den positive
sammenhengen mellom økning i antall standarder og økning i produktivitet er så tydelig på tvers av land i
fortiden, er mest sannsynlig at bruken
av standarder løser spesifikke tilbakevendende problemer i markedet. Etter
hvert som den teknologiske utviklingen fortsetter og fører til innovative
produkter og løsninger i nye sektorer,
vil nye tilbakevendende problemer
oppstå. Ettersom markeder og teknologiske utviklinger fortsetter å endre
seg raskere enn noensinne, er det
grunn til å tro at betydningen av standarder og deres koordinerende rolle i
markedet bare vil øke i tiden som
kommer.
Den nordiske studien er gjennomført
av Menon Economics i samarbeid
med Oxford Research og med støtte
■
fra Nordic Innovation.
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Vil duvære med å utvikle nors
internasjonale standarder for
Et felles løft for å sikre videre drift av sveisekomiteen SN/K-067 hos Standard Norge.
Standardisering og bruk av
standarder
Standard Norge er Norges ledende
kompetansemiljø for standardisering
og har ansvar for standardiseringsoppgaver på de fleste områder. Organisasjonen er det norske medlemmet i
CEN og ISO (den europeiske og den
internasjonale standardiseringsorganisasjonen).
Samfunnsoppdraget
Standard Norges samfunnsoppdrag er
å utvikle og fastsette standarder og

8

standardprodukter til nytte og økt verdiskapning for samfunnet, den enkelte
virksomhet og folk flest.
Standard Norge finansierer sin virksomhet gjennom royalty fra salg av
standarder, prosjektstøtte fra myndigheter og næringsliv og et rammetilskudd fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Standard Norge er tilknyttet virksomhet til NFD som en del
av virkemiddelapparatet.
I tråd med bevilgning fra NFD og St.
prp. 106 (1989-90) Om standardisering, prøving, sertifisering og akkredi-

tering i Norge, skal deltakelse og finansiering organiseres slik at de interessenter som har nytte av at det utarbeides standarder på det angjeldende
område, også bidrar med finansiering
til arbeidet. Tilskuddet fra NFD skal
benyttes til å ivareta samfunns- og
næringsinteresser i standardiseringsarbeidet. En stor del av tilskuddet brukes til drift og infrastruktur som kan
håndtere disse oppgavene. Et funksjonsbasert regelverk med krav til
ytelse, uten for mange preskriptive
detaljkrav, gir rom for innovasjon,
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ke og
sveising?
fleksibilitet og økt produktivitet gjennom utstrakt bruk av standarder.
Standard Norge, medlem av
CEN og ISO
Standard Norge vil derfor i stor utstrekning måtte henvende seg direkte
til relevante fagmyndigheter og ulike
næringer for behovsavklaring om deltakelse og finansiering av standardiseringsarbeid på spesielle fagområder,
eksempelvis på sveiseområdet.
Standard Norge er som medlem i
CEN og ISO forpliktet til å gi høringsuttalelser og avgi stemme til ulike
standardiseringsforslag som fremmes.
Standard Norge fremmer også norske
standardiseringsarbeider til ISO og
CEN og bidrar således til å fjerne handelshindre for norsk næringsliv.
Standarder utarbeides av en
komité med eksperter
Standarder i regi av Standard Norge
eller ISO/CEN utarbeides av en komité med eksperter innenfor alle relevante interesseområder (f.eks. sveising). Det er ekspertene og markedet
som tilkjennegir behov for standardisering, og som avgjør hvilke standarder som skal utvikles. Det arbeides i
en konsensus-prosess, slik at standarden blir et resultat av enighet og ikke
favoriserer en interesse eller en part.
Ekspertenes arbeid i komiteene betales av arbeidsgiver/ oppdragsgiver.
Standard Norge er ansvarlig for prosessen og stiller med prosjektleder. I
henhold til regler og prosedyrer ivaretas en nøytral og åpen prosess. Eksperter som ønsker å delta i det internasjonale kompetansenettverket og
påvirke utvikling av europeiske og
internasjonale standarder oppnevnes
til komitédeltakelse fra Standard
Norge.
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Hvordan bidra i standardiseringsarbeidet?
Norske eksperter kan påvirke på tre
nivåer som krever ulik grad av engasjement fra den enkelte eksperten. Det
laveste nivået for aktivt engasjement
er å delta i speilkomiteen. Her kan det
gis og bearbeides kommentarer til europeiske og internasjonale standarder
som er til revisjon eller blir nyutviklet.
Vil en påvirke litt mer, kan en sitte i
arbeidsgrupper (WG) i CEN og/ eller
ISO. Da får en anledning til å delta i

de internasjonale arbeidsgruppemøtene der standardene utvikles og innholdet blir bestemt.
Har man en særlig interesse og innsikt
i et fagområde kan en også ta internasjonale lederoppgaver i ISO, som leder av arbeidsgrupper (WG) eller på
høyere nivåer (TC).
NS 477 – Sveiseinspektører. Oppgaver, utdanning og sertifisering
Standardiseringskomiteen SN/K 067
har også i sin tid vært ansvarlig for å
utvikle og senere revidere standarden
NS 477.
Flere og flere tar nå til orde for at NS
477 er moden for revisjon. Dette er
som kjent en standard som benyttes
hyppig, og grunnlaget for revisjon er
absolutt tilstede. Her vil SN/K-067 ha
en sentral rolle.
Vil du være med i komiteen?
Dersom du eller andre i din bedrift har
synspunkter på NS 477, har dere nå en
gyllen mulighet for å påvirke utviklingen av standarden. Når finansieringen er på plass, vil arbeidet i komiteen starte opp igjen, og da vil sannsynligheten for at NS 477 kommer på
dagsorden være stor. Det arbeides i
dag for å få finansieringen på plass.
Bedrifter eller organisasjoner som ser
verdien av en slik revisjon, oppfordres
til å delta på et spleiselag for å få arbeidet i komiteen startet opp igjen.
Hvilke kommentarer har aktørene
i bransjen til dette arbeidet?
Sveiseaktuelt kar kontaktet en del personer som sitter i relevante posisjoner
9



Speilkomité SN/K-067 Sveising
Sveisekomiteen har grunnet manglende ekstern finansiering de siste
årene, ikke blitt prioritert fra Standard

Norge sin side. Det er nå imidlertid
tatt initiativ fra leder i komiteen, for å
avklare situasjonen og se på en mulig
videre drift av SN/K 067. Komiteen
som bidrar til utvikling og revisjon av
standarder for sveising, ønsker flere
fageksperter til den norske speilkomiteen og internasjonalt arbeid og deltakelse med hovedfokus i ISO.
Det norske fagmiljøet har gode muligheter til å påvirke innholdet i ISOstandardene ved aktiv deltagelse. I komiteen er det lange tradisjoner for deltakelse både i ISO og CEN, utvikle
norske standarder og oversette viktige
standarder til norsk.
Speilkomiteen bidrar også til implementering og enhetlig anvendelse. I
mandatet for komiteen er ekstern finansiering en viktig forutsetning for
en reoppnevning. Sveiseindustrien inviteres derfor til å bidra økonomisk
for å sikre driften av denne viktige komiteen. Dette er helt på lik linje med
tilsvarende komiteer, og i henhold til
Standard Norges forutsetninger for
drift av SN/K 067.

BEYOND
STANDARDS

WHEREVER WELDING
TAKES YOU.
Sømløs flux- og metallpulverfylt rørtråd for alle klimaforhold. MEGAFIL®
er hermetisk forseglet og er meget motstandsdyktig mot fuktabsorbering.
Fluxfyllet i tråden holder seg tørr under hele lagrings- og bruksprosessen
og minimerer dermed risikoen for hydrogensprekker grunnet fukt i
tilsettmaterialet. MEGAFIL® har ekstremt lavt hydrogeninnhold,
overlegne mekaniske egenskaper og sveisbarhet.
www.elga.se

OPTIMIZE NOW!
Kontakt din ITW Welding, Elga spesialist
og oppdag hvordan du kan optimere
dine sveiseprosesser.

i norsk industri for å høre hvilke kommentarer de har til standardiseringsarbeidet

viktig for DNVGL. Det finnes mange
grunner til å bidra og engasjere seg
her sier Tor Arne Hjemås. I de fleste
kravdokumenter for sveiste konstruksjoner og utstyr er det krav til personell og bedrifter skal ha godkjente
sveisesertifikater og sveiseprosedyrer
(WPQR). Ved å bidra i standardiseringsarbeid hos K-067 vil en blant annet være med å påvirke og få tilgang
til nye standarder før disse gis ut.
Oversettelser og harmonisering er
også et veldig viktig arbeid for komiteen. Dette vil sikrer lik tolking av
standarder for industrien.

trien i samarbeid med f.eks oljeselskaper har altså kompetanse og økonomi
til å bli en del av dette arbeidet.

Eivind Veim

Eivind Veim, Ansvarlig sveisekoordinator, Aibel AS
Standarder er viktig for da forholder
både oppdragsgivere og fabrikantene
seg til de samme kravene. Det vil si at
sveiseprosedyrer kvalifisert for en
oppdragsgiver også er akseptabel for
enn annen oppdragsgiver. Standardiseringen gjør også at alle er kjente
med kravene og hva de betyr i praktisk utførelse.
Det er viktig at fagpersoner fra fabrikanter engasjerer seg i standardisering
for ellers vil »teoretikere» få dominere utformingen av standardene. Da
kan vi få krav som er både fordyrende
og vanskelige å etterleve uten at det
blir tilført økt kvalitet/verdi på sluttproduktet

Tor Arne Hjemås
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Magne Barka

Magne Barka, Responsible
Welding Coordinator IWE,
Aarbakke AS
Standarder er viktige for å lette samarbeid mellom leverandører og kunder
ved å sikre rett kvalitet og god kommunikasjon. Det er viktig at norsk
fagmiljø engasjerer seg for å få en god
forståelse for europeiske og internasjonale standarder slik at de kan informere og rettlede brukere. I tillegg er
det viktig at vi har mulighet til å påvirke nye og revisjoner av gamle standarder.
Geir Yndestad, NDT nivå 3
Oceaneering Asset Integrity
Leverandørindustrien i Norge bør engasjere seg i standardbygging og revisjoner. Det er også viktig at de forskjellige faggrupper samarbeider for å
få mest mulig helhetlige standarder.
Mange standarder, som for eksempel
Norsok M serien dekker både material, sveis og NDT. Alle faggrupper
kan gi innspill og jobbe sammen for å
få en god helhet i standardene. Det
finnes i Norge masse erfaringer med
sveising av ulike materialer og indus-

Ronny Flatås

Ronny Flatås, Welding & Quality
Control / Lead Coordinator, Johan
Sverdrup RP HUC Aker Solutions /
Kvaerner og Eddie Flatås, tidligere
Fagansvarlig Sveiseteknisk
Avdeling Kværner Stord
Norsok blir i dag brukt i en stor del av
verden. Enten av kontraktører eller av
underleverandører. Norsok M-serien



Tor Arne Hjemås
Service Responsible Welding,
Field Verification & Quality
Surveillance, DNV GL
Arbeid med standardiseringer er svært

Geir Yndestad

Eddie Flatås
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er kanskje den fabrikasjonsstandarden
som er mest "internasjonal" da den i
meget stor grad refererer til EN- og
ISO standarder og mindre til nasjonale norske og utenlandske nasjonale
standarder. Gjennom revisjon av Norsok, har vi i industrien kommet med
en rekke forslag til endringer samt nye
forslag som er implementert. Dette for
å spesifisere krav og rutiner da vi har
erfaringer av at EN- og ISO kan tolkes
forskjellig og er noe generelle. Dette
har medført en del diskusjoner og
heft. Vår input til revisjon er basert på
lang erfaring innen sveisefabrikasjon i
Norge og i utland.
Tidligere hadde oppdragsgivere egne
spesifikasjoner og krav. Dette var
frustrerende for alle som måtte leve
med forskjellige prosedyrer og krav
hver gang en startet med nye prosjekt.
Derfor ble det tidig på 90-tallet utarbeidet Norsok standarder. Hensikten
med Norsok var å standardisere disse
kravene. Dette medførte stor gevinst
for industrien da vi kunne standardisere bedriftens prosedyreverk og
slapp å etablere et nytt kvalitetssystem
for hvert prosjekt. Men i senere tid
opplever vi at våre oppdragsgivere

bruker igjen mer og mer egne spesifikasjoner og krav slik som før.
Hvorfor? Er det fordi at det tar for
lang tid mellom hver revisjon av Norsok standardene? Er det fordi at det er
mindre engasjement i for eksempel
SN/K67? Gjennom disse møtene i komiteen kunne institusjoner, oppdragsgiver og industri blitt bedre kjent med
hverandre og gjennom diskusjoner og
samarbeid komme frem til gode løsninger for alle parter. Da kunne vi harmonisere krav og rutiner som igjen
blir en stor besparelse for alle parter.
Bruk av sveisestandarder gjelder ikke
bare vår industri innen offshore, men
også innen mekanisk industri, skipsindustrien og ikke minst bygge- og anlegg industrien. Videre gjelder sveisekrav for våre underleverandører og
pakke leverandører, store og små, i
inn og utland.
I komite arbeid kan vi komme med
forslag til endringer, stemme for gode
forslag, og like viktig å stemme imot
forslag. Til tider har vi opplevd at
noen forslag baseres på kommersiell
interesse som ikke har noe med kvalitet eller økt produktivitet å gjøre.
Det er da viktig å bruke vår kunnskap

og den erfaring som industrien har til
å argumentere mot.
For å få dette til er vårt ønske at flere
bedrifter innen sveisebransjen i alle
typer sveisebedrifter om å ta del i
dette viktige arbeid. Derfor må Norsk
Industri ta ansvar å gi noe tilbake til
sine medlemsbedrifter i form av økonomisk stønad slik at flere kan engasjere seg uten at dette vil ha store
kostnader for den enkelte bedrift.
Interessert?
Kontakt NSF som kan bidra med
kontakter inn i Standard Norge og
■
inn i komite SN/K-067.

/ 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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Endelig Green Origin!
Klimasmart gass i Norden
Air Liquide tar miljøutfordringer på alvor.
Med Green Origin kan du som kunde bidra
til å redusere utslipp av CO2, og dermed
være mer miljøbevisst.

Vi tilbyr alltid:
• Høy kvalitet
• Enkle gassvalg
• Høy leveringssikkerhet

• Digitale kundeløsninger
• Tilgang til bransje-ekspertise
• Service — når og hvor det behøves

Green o

NO_00720_201801_MP

in
rig
Air Liquide Norway AS
www.mygas.no • www.airliquide.no
Kundeservice Tlf: 32 27 41 40

AV TOMAS ROLLAND

Nå gjenstår ”bare” mange
kilometer med sveising
Mye arbeid gjenstår selv om siste element er på plass på Hålogalandsbrua. (Foto: Line Vestnes)

Byggingen av E6 Hålogalandsbrua
utenfor Narvik passerte en kritisk milepæl da alle de 30 brudekkene var
ferdig heist på plass. Entreprenøren
startet monteringen 2. september, og
6. oktober 2017 var alle de 30 seksjonene hengt opp.
Raskt i gang etter arbeidsuhell
– Da er vi endelig ferdig med en av de
aller mest værutsatte og kritiske fasene i dette prosjektet. Vi har hatt en
del stopp underveis på grunn av at det
har vært for mye vind, men på tross av
dette så har det gått relativt greit. Vi
hadde også en kort stopp i forbindelse
med et arbeidsuhell, men heldigvis
var det ingen som ble alvorlig skadet.
Arbeidet kunne starte igjen relativt
raskt, sier fungerende prosjektleder
Hans-Jack Arntzen i Statens vegvesen.
Mye arbeid igjen
Selv om brua nå på avstand har tatt sin
endelige form, gjenstår det mye arbeid før brua kan åpnes for trafikk.
– Nå skal vi sette oss ned med entreprenøren og diskutere videre fremdrift. Men det er ganske mange ting
som skal på plass før vi kan åpne brua
for trafikk, og noe av det første entreprenøren skal i gang med nå er å
SVEISEAKTUELT 03-2018  www.sveis.no

sveise alle brukassene sammen. Dette
er et omfattende arbeid som kommer
til å gå gjennom hele vinteren. Bare
på en runde med sveis, så snakker vi
om 6 kilometer med sveising. Og
dette skal sveises flere ganger, slik at
til sammen så snakker vi om mange
kilometer med sveisearbeid, forklarer
Arntzen.
Når sveisingen er fullført skal alle
sveiseskjøtene males på nytt, slik at
de er beskyttet mot korrosjon.
Bærekablene skal beskyttes
Nå som brukassene er ferdig hengt
opp skal også arbeidet med bærekablene gjøres ferdig. Hele kabelbunten
skal vikles med en myk galvanisert
tråd, slik at den holder formen. Utenpå der legges det en armert tape til beskyttelse mot vær og vind. Og selv om
kablene ligger tett, er det fortsatt cirka
17 prosent hulrom i bærekabelen.
– Kablene skal avfuktes ved at det
kontinuerlig blåses tørr luft fra et avfuktingsanlegg gjennom kablene, og
dette skal også monteres i løpet av
vinteren, sier Arntzen.
Sikter mot åpning sommeren 2018
I tillegg skal det utføres en del avsluttende betongarbeid, alle elektroinstallasjoner skal på plass, det skal monte-

res en heis i begge brutårnene og tårntoppene skal kles inn med et «tårnhus».
– Også skal det selvfølgelig helt til
slutt legges asfalt på brua, og da begynner vi å nærme oss åpning. Det er
mange ting som gjenstår og på grunn
av at vi fortsatt er ganske utsatt for
vær og vind er det vanskelig å sette
noen åpningsdato enda, men vi sikter
mot åpning en eller annen gang i løpet
av sommeren 2018, forklarer Arnt■
zen.
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Glemmen vgs
satser mot fremtiden med Kemppi X8
og Weldeye NG
Glemmen VGS i Fredrikstad var den
første skolen i Norge som investerte i
Kemppi x8.
De forstod tidlig at de måtte tenke på
elevens fremtid og hva som ville møte
de den dagen de selv kom ut i arbeidslivet. Integrasjonen mellom X8 og
Weldeye eller tilsvarende systemer er
både Kemppi og Glemmen enige om
vil være standard for de fleste bedrifter om noen år med stadig større krav
til dokumentasjon.
Vi kan ikke kun tenke tradisjonell
sveiseopplæring nå som vi i større
grad beveger oss inn i den digitale
verden uttaler Rolf Lindberg.
Glemmen har blitt tildelt en større
sum fra fylkeskommunen for optimalisere undervisningen rundt wpq/wps

og sammenhengen mellom det å lage
en slik prosedyre for deretter test
sveise den.
De bygger i disse dager et dedikert
klasserom og verksted kun for dette
formålet og håper at dette skal stå
klart i løpet av oktober 2018.
De har test sveiset aluminium og 316
rustfritt og en råere og bedre maskin

har hverken vi lærere eller elever noen
gang vært bort i, nå gleder vi oss til å
ta i bruk Weldeye slik at vi får utnyttet
maskinen og dets fulle potensiale.
De første som får prøve seg er den
nystartet linjen TIP TEKNO som skal
være starten på en ingeniør linje der vi
på Glemmen håper å utdanne fremti■
dige sveiseingeniører.

Espen Gundersen Kemppi Norge og Rolf Linberg faglærer hos Glemmen vgs.

Atle Nilsen hos Industrihydraulikk inspiserer det som skal bli et dedikert x8 og
We undervisningsrom.

Glemmen videregående skole er en
videregående skole som ligger i Fredrikstad, Østfold. Skolen tilbyr utdanningsprogrammene elektrofag, design
og håndverk, medier og kommunikasjon, studiespesialisering med formgiving/Studiespesialisering med formgiving, helse- og sosialfag og YSK helsefag, teknikk og industriell produksjon og
restaurant- og matfag, i tillegg til allmennfaglig påbygging.
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Industrihydraulikk representert ved Atle Nilsen fikk æren av å levere den første x8 til
Glemmen vgs.
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Nye fjes i Praxair
Kjell-Andreas Hansen, 43
år, startet 18. juni 2018 og
er Regionsansvarlig innen
salg i området Hordaland
og Sogn & Fjordane. KjellAndreas har bakgrunn som
Account Manager innen IT
bransjen og når han så etter
nye utfordringer utenfor ITbransjen fant han det i Praxair! ”Jeg ser fram til å lære
mer om en hittil ukjent
bransje og møte mange nye
og interessante mennesker”, sier Kjell-Andreas.
Trebarnsfaren fra Sotra er glad i all sportslig aktivitet og driver med både løp, styrketrening og karate. ”Mulig svart
belte i karate kommer godt med nå som Praxair kanskje blir
Japansk-eid”, legger Kjell-Andreas til.

I starten av august
fikk vi også en ny
Regionsansvarlig
for Agderfylkene,
som også skal ta
deler av Stavangerområdet. Tore
Madland er 36 år
og har 13 års bakgrunn innen Olje
& Gasservice. ”Jeg
har fra før god erfaring med bruk av
LIN, komprimert
N2 og HE”, sier
Tore. Han fortsetter, ”Jeg ser frem til å jobbe med
nye markeder og særlig Aquakultur og sveiseindustrien gleder jeg meg til å lære mer om”.

Totalleverandør til Norsk sveiseindustri

www
www.sveiseeksperten.no
.sveiseeksper
.sveiseeksperten.no
ten.no
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-

Mail: post@sxp.no

-

Tlf. 22080092
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Er du vår nye sveiseinstruktør?
Vårt kurssenter i Stavanger er et av Norges ledende opplæringsmiljøer innen
sveiseteknologi og NDT. Vi opplever økt interesse for sveiseopplæring og
søker etter en engasjert og dyktig person som har lyst å bli med i vårt team.

Oppgavene i rollen som kursinstruktør:
Ŷ I hovedsak praktisk opplæring på kurs innen sveisefaget, men noe

teoriundervisning må påregnes
Ŷ Oppfølging av kursdeltagere i grunnleggende sveis, plate og industrirør
Ŷ Noe reisevirksomhet i innland/utland

Kandidaten vi ser etter har følgende kvalifikasjoner:
Ŷ Fagbrev og minimum 5 års erfaring i en eller flere av fagene: sveis,
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ

platearbeider eller industrirørleggerfaget
Sveisesertifikater innen en eller flere av sveisemetodene 138/136, 141 og 111
Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk
Strukturert og høy gjennomføringsevne
Tillitsskapende og gode samarbeidsegenskaper

Vi ser etter en person som er lidenskapelig opptatt av å gjøre en god jobb og få
våre kursdeltagere til å lykkes. Kjenner du deg igjen i dette ønsker vi å høre fra deg!
Søknadsfrist: 1. oktober
For mer informasjon: svein.hanoy@kiwa.com | Tlf.: 488 51 371

www.kiwa.no

Green Origin – en klimavennlig smartgass
fra Air Liquide
Air Liquide er det første nordiske gasselskapet som tilbyr kundene muligheten til å bruke flytende gass
som blir produsert og levert på en miljøvennlig måte. «Opprinnelsesgarantier» fra vind- og vannkraft i
Norden kjøpes for all produksjon av Green Origin-merket gass. CO2-utslippene som genereres under
transport, kompenseres av klimautslippsprosjekter.
Hva er Green Origin-gass?
Green Origin -merkede gasser inkluderer flytende oksygen, nitrogen, argon og karbondioksid.
For all Green Origin-merket gass
kjøpes «Opprinnelsesgarantier» fra
nordisk vind- og vannkraft for å
kompensere for CO2-utslippene som
forekommer i forbindelse med produksjonen. CO2-utslippene fra gasstransport kompenseres gjennom klimaprosjekter som arbeider for å redusere utslipp, og som er godkjent
av FNs CDM-system og Gold Standard Foundation.
Konseptet bak Green Origin-konseptet er kvalitetssikret i forhold til
ISO14021, og sikres ved regelmessig revisjon utført av en tredjepart.
Denne tredjeparten leverer også gyldighetsdokumenter til Air Liquide.
Disse revisjonene og gyldighetsdokumentene gjør at vi kan sikre at
Green Origin er et miljøvennlig konsept med fullt innsyn og store klimafordeler.
Hvorfor bør du bruke Green
Origin-gass?
Vi tar klimautfordringen på alvor, og
ønsker å bidra til bærekraftig utvikling. I løpet av gassenes livssyklus

kommer hoveddelen av klimapåvirkningen fra produksjonen av
elektrisitet i produksjonsprosessene
våre samt fra gasstransport.
Som Green Origin-kunde investerer
du i bærekraftig utvikling av miljøet.
Du styrker samtidig bedriftens miljøprofil.
Air Liquide Group jobber målrettet
for bærekraftig utvikling, med mål
om å forbedre luftkvaliteten og forhindre global oppvarming. Akkurat
som kundene ønsker vi å redusere
klimapåvirkningen av driften vår.
Green Origin-konseptet er en viktig

del av Air Liquides strategi for bærekraftig utvikling.
Mer informasjon
Mer informasjon om Air Liquides
bidrag til bærekraftig utvikling
(link) er tilgjengelig på hjemmesiden vår, airliquide.no, og i rapporten
om bærekraftig utvikling (link).
Nærmere informasjon:
Air Liquide Gas AB,
Helena Hillmansson,
helena.hillmansson@airliquide.com

UTSTYR FOR BEDRE ARBEIDSMILJØ
AVSUGS- OG MILJØPRODUKTER

Stort leveringsprogram!
Salg og service
over hele landet!

• Salg
• Support
• Serviceavdeling
• Delelager

Punktavsug

Sveisemaske med friskluft
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Filter – støv/oljetåke

Avsugsbord

www.teijo.no
firmapost@teijo.no
Tlf. 32 22 65 65
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Rapport fra den årlige
IIW konferanse og
generalforsamling
Den 71. årlige generalforsamlingen og konferansen ble holdt i Nusa Dua, Bali. Med en ny President for IIW
Board of Directors, Mr. Douglas R. Luciani ble det presentert en ny fem års strategiplan. Mr. Douglas R. Luciani
tok over som President etter Mr. Gary Maquis under generalforsamlingen i Shanghai 2017. I januar samme året
begynte IIW styret prosessen for å utvikle en ny strategisk plan. Denne ble presentert under generalforsamlingen i Bali og fikk godkjenning av medlemslandene.
Ny strategisk plan for IIW (International Institute of Welding)
Uten å gå i for mange detaljer ønsker
styret i IIW å tydeliggjøre “hvorfor de
eksisterer”, “hva de gjør” og visjon
for organisasjonen.
IIW er en “non profit” organisasjon,
hvor deres oppdrag er å fremme sveising og sammenføyning gjennom et
worldwide nettverk. Deres visjon er å

være et ledende globalt samfunn som
knytter bånd mellom industri, forskning og utdanning. Det skal være fokus på HMS og en bærekraftig industri for fremtiden. IIW har også gjennom sin visjon markert et tydeligere
fokus rettet mot industriens involvering i organisasjonen.
Styrets fokus vil være å videreutvikle
ETQ&C systemet som skal møte be-

hovene til industrien og medlemmene
til IIW. Ved å streve etter en raskere
og mer effektiv organisasjon, skal de
kunne forbedre IIW’s synlighet og påvirkning i medlemslandene. Per dags
dato er det for lite samarbeid mellom
forskning og industriens behov. IIW
organisasjonen vil nå etterstrebe å
kunne møte industriens behov på en
fortettelse side 23

President for IIW Board of Directors, Mr. Douglas R. Luciani.
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I en bransje som

Metall- og materialtesting
er ikke en moderne maskinpark verdt noen ting
uten operatører som tar jobben personlig,
og har en innstilling som setter kundene foran alt.
For kvalitet kommer ikke av seg selv.
Det krever mennesker som som legger like stor vekt
på faglig stolthet som kundeforståelse og personlig kjemi.
Slik Geir gjør.

Quality Lab AS • Forsand • +47 51 70 08 70 • post@qlab.no • qlab.no

doublethink.no

Hensynsfull.

bedre måte, slik at de kan ta en del av
forskningen, de internasjonale standardene som blir bestemt og aktivitetene som blir gjort. På den måten er
målet å øke verdien av et medlemskap.
Mr. Douglas R. Luciani kommenterte:
“Going forward, I for one know that
the IIW relies on the passion, commitment, cooperation and competence of
all of you. Like every organization,
change is something that is inevitable
and for the IIW, this is no different. To
ensure the IIW continues to be a leading global community of the advancement of welding and joining for a
safer and sustainable world, we will
need to ensure it continues to evolve”.
To norske delegater
Etter et tøft økonomisk år for NSF i
2017, ble vi begrenset til å sende to
delegater til Bali. Da vi i NSF ønsker
å få inn en yngre garde valgte vi å
sende våre to stipendiater fra Shanghai 2017. Kristian Jørgensen og Alexandra Wichstrøm reiste til Bali for å
representere Norsk Sveiseteknisk Forbund under den Internasjonale generalforsamlingen.
Da NSF er en ANB (approval national
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De norske delegatene Alexandra Wickstrøm og Kristian Jørgensen (th) i samtale med
en representant fra et annet medlemsland i IIW.

body) var Kristian og Alexandra sin
jobb å delta på IAB-A og IAB-B møtene. Dette er et internasjonalt autorisasjonsstyre, og våre delegater var representanter for Norge.
IAB jobber kontinuerlig med å utvikle
systemene de forvalter, som er harmoniserte kvalifikasjons- og sertifise-

ringssystem. IAB arbeider kontinuerlig med interessene til det internasjonale sveisesamfunnet og dets utvikling over hele verden, dette utføres via
sine ANB.
“Jeg ser på det som en ære å få representere Norge under disse møtene.
fortsettelse side 24

23

Selv om Norge utgjør en liten del i
IIW systemet har vi fortsatt en
stemme, og muligheten til å påvirke
det større bildet. Vi tar opp endringsforslag og diskuterer dette før vi avgir
stemmer om endringen skal implementeres eller ikke. Målet vårt er
selvfølgelig å tilfredsstille de norske
systemene på best mulig måte. Sertifiseringssystemene som blir bestemt
her blir utviklet og implementert over
hele verden, med hovedmål om å
støtte industriens behov,” sier Wichstrøm.

IIW konferanser
Under de sju dagene den årlige generalforsamlingen og konferansen pågår
blir det holdt en rekke ulike konferanser og foredrag fra forskere, ingeniører og professorer fra hele verden.
Majoriteten av fagfolkene kommer fra
ulike universitet og driver i hovedsak
forskningsbasert arbeid gjennom året
og presenterer dette under konferansen. Dersom kvaliteten på dette arbeidet er bra vil de kunne få vurdert arbeidet for en publikasjon i «Welding
in the World».

“Det er utrolig spennende å komme i
kontakt med disse personene og få
vite mer om hva arbeidet går ut på og
hvilket arbeid som planlegges fremover” sier Jørgensen
Det er 18 forskjellige tekniske kommisjoner også kalt “IIW work units”.
Hver kommisjon er spesialisert på et
spesifikt område (se tabell).
Her møtes de fremste ekspertene,
håndplukket fra sitt land, for å representere sin forskning. Nivået er ekstremt høyt og meget spesifisert.

C-I. Additive
Manufacturing,
Surfacing, and
Thermal Cutting

C-II. Arc Welding and
Filler Metals

C-III. Resistance
welding, Solid State
Welding and Allied
Joining Processes

C-IV. Power Beam
Processes

C-V. Quality
Control and Quality
Assurance of
Welded Products

C-VI. Terminology

C-VII. Microjoining
and Nanojoining

C-VIII. V Health,
Safety and
Environment

C-IX. Behaviour of
Metals Subjected to
Welding

C-X. Structural
Performances of
Welded Joints Fracture Avoidance

C-XIII. Fatigue
Behaviour of Welded
Components and
Structures

C-XIV. Education
and Training

C-XV. Design,
Analysis and
Fabrication of
Welded Structures

C-XVI. Polymer
Joining and Adhesive
Technology
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C-XVII. Brazing,
Soldering and
Diffusion Bonding

C-XVIII. Quality
Management in
Welding and Allied
Processes
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Kristian Jørgensen.

Wichstrøm kommenterer, “Vi hadde
et relativt presset program, derfor var
det vanskelig å få med seg de ulike
konferansene og foredragene. Likevel
forsøkte vi å dele oss opp slik at vi
kunne få med oss noen av foredragene
som var av personlig interesse. Jeg
finner det inspirerende og kunnskapsrikt, noe som kan benyttes i mitt verv
som medlem av NSF hovedstyre og i
NSF sin lokalavdeling, Sunnhordaland.”
Jørgensen fortsetter, “For å få et bra
utbytte av en slik konferanse må en
planlegge hva en vil ha med seg.
Noen av kommisjonene jobber med
områder som er relativt ukjent, mens i
andre kommisjoner vil en kunne ta del
i diskusjoner om de ulike temaene.
Uansett hvilken bakgrunn en har så er
en alltid velkommen som observatør i
alle kommisjonene.”
Hva gjør IIW så unikt
Det finnes mange gode og lærerike
konferanser man kan gå på, men IIW
er så mye mer. Det er som en stor familie, et knutepunkt for kunnskap, utvikling og nettverksbygging.
De to delegatene mener at IIW er den
viktigste sveisearenaen vi har, sett
SVEISEAKTUELT 03-2018  www.sveis.no

Alexandra Wickstrøm.

under ett. Dette forplanter seg ut i de
ulike nasjonale forbundene som forvalter systemet på vegne av IIW. Organisasjonen knytter sammen alle de
ulike verdensdelene til å dra sveisefaget i riktig retning, samtidig gir den
mulighet for alle til å ta del i denne utviklingen uavhengig av hvem du er eller hvor du kommer fra.
Hvorfor det er viktig at NSF er
representert
NSF som den norske ANB er den
eneste organisasjonen i Norge som er
godkjent av IIW for å godkjenne utdanningsinstitusjoner i Norge. Det er
IIW som utgir godkjenningen til forbundet. For å kunne opprettholde et
høyt utdanningsnivå av inspektører,
koordinatorer, teknikere og ingeniører, er det avgjørende at NSF eksisterer og er høyst velfungerende.
Det er delegatene til NSF som representerer de norske behovene på best
mulig måte. Støtte eller avvise forslag
som kan påvirke våre utdanningssystem. IAB gruppe A og B er svært politiske og det er viktig at alle medlemslandene er representert. Det er
her nye guidelines og standarder blir
utviklet.

Utdanning er viktig, og det er derfor
viktig at NSF er representert under
IIW’s årlige generalforsamling og
■
konferanse.
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FAGSKOLEN I TROMS,
avdeling sveiseteknikk
15 år med IWT utdanning
Fagskolen i Troms har i over 15 år utdannet internasjonale sveiseteknikere
(IWT) med godkjenning fra ANB
Norge. Fagskolen vil, etter at Universitetet i Agder har valgt å legge ned
utdannelsen av Internasjonale sveiseingeniører (IWE), også starte opp
utdannelsen av IWE.

sveisemetoder og automatisering og
robotisering. For laborasjoner knyttet
til ikke destruktiv prøving (NDT) har
fagskolen et samarbeid med DNV
GL.
Laborasjoner benyttes sammen med
aktuell teori, realistiske caser og eksempler fra industrien for utvikling av
studentenes kompetanse.

Utvider tilbudet til IWE
Med forbehold om endelig godkjenning av IWE utdannelsen, som vil
bygge på vår godkjenning av IWT utdannelsen, vil studenter som ønsker å
ta IWE utdannelsen kunne starte opp
studiet samme høst som IWT studentene starter sin utdannelse. For inneværende år starter studentene i uke 37.
Studenter som tar IWT og IWE følger
hverandre gjennom 4 samlinger i løpet av høst og vårsemester. Krav til
fagnivå differensieres gjennom ulike
krav til bruk av kunnskap for IWE /
IWT. I tillegg vil studentene som tar
IWE utdannelsen få en ekstra samlingsuke på våren for å ivareta kravene som stilles til faglig omfang i de
ulike emner og krav til stedbasert
undervisning som er gitt i de internasjonale retningslinjer. Både IWT og
IWE eksamen gjennomføres årlig i
september og januar.

Kostnad
For studenter som ønsker å ta IWE utdannelsen er det en avgift til fagskolen på kr 34.000 for å dekke merkostnadene ved dette studiet. I tillegg vil
det kreves at det er minst 5 studenter
som samtidig påbegynner IWE studiet. Avgiften er eksklusivt eksamens-

Laboratorium med tidsmoderne
utstyr
Fagskolen i Troms, avdeling sveiseteknikk i Harstad disponerer laboratorium med tidsmoderne utstyr for laborasjoner, blant annet for mekanisk
prøving, laborasjoner i bruk av ulike

Skårslagsprøving.
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Strekkprøving

gebyr og behandlingsgebyr for søknad
■
og diplom til NSF.

Interessert ? – Ta kontakt.
Ta gjerne kontakt med fagskolen eller NSF ved Dag Syvertsen (dag@sveis.no) for
nærmere informasjon. På fagskolens hjemmeside
(http://www.fagskolen.tromsfylke.no/#/sider/avdeling-harstad/sveiseteknikk/),
og www.sveis.no vil det etter hvert legges ut mer informasjon om IWE
utdannelsen.

Metallografiske undersøkelser.

Sveiserobot.
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Endringer i tilbudet for IWE studenter
Norsk Sveiseteknisk Forbund som medlem av IIW er den ansvarlige for utdanning til ulike IIW diplomer i
Norge. Herunder Internasjonal Sveiseingeniør IWE.
De siste 3 -4 år har utdanningen av
IWE kandidater hvert ivaretatt av
Universitetet i Agder (UIA) i Grimstad. NSF har for kort tid siden mottatt melding fra UIA om at de ønsker å
stanse dette studietilbudet. Det betyr
at NSF må finne nye alternative utdanningssteder som kan godkjennes
for IWE utdanning.

To aktuelle muligheter
Vi har i Norge pr i dag flere godkjente
utdanningssteder for ulike nivå av
IIW diplomer som IWI, IWS, IWT og
IWE.
To godkjente utdanningsinstitusjoner
som er velkjent for mange, og som i
mange år har drevet utdanning av
IWT kandidater har nå meldt sin inte-

resse for også å kunne tilby IWE utdanning. Det gjeler Chr. Thams Resurs i Orkanger og Troms Tekniske
Fagskole i Harstad.
Begge utdanningsstedene kommer til
å tilby IWE utdanning etter «distance
■
learning guideline».

Chr.Thams ressurs tilbyr IWS, IWT og IWE
Chr Thams ressurs på Orkanger har
i flere år utdannet nasjonale sveisekoordinatorer. Heretter vil de tilby de
internasjonale utdanningene IWS,
IWT og IWE. Ressurssenteret har i
flere år samarbeidet med firmaet
Axess. Dette blir nå utvidet ytterligere.
Ansvarlig for de sveisefaglige utdanningene på Orkanger, Bjørnar Værnes, sier at Axess utfyller Chr.Thams
ressurs med sin høye faglig kompetanse på både sveis og NDT. Samarbeidet vil sikre at både undervisningsopplegget og det faglige innholdet
holdes på et høyt profesjonelt nivå.
På Orkanger er det utdannet over 190
kvalifiserte sveiskoordinatorer i løpet
av de ni siste årene. Dette har gitt et
stort kompetanseløft over hele landet.
Både IWS-, IWT- og IWE-utdanningene har oppstart i januar 2019.
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Undervisninga ved Chr. Thams ressurs foregår via videokonferanse. Det
betyr at deltakerne kan studere lokalt.
Dermed sparer både den enkelte og
bedriften tid og penger. Eneste unntaket er ei fysisk samling på Orkanger
mot slutten av kursperioden med bl.a.

bedriftsbesøk. Tidligere deltakere har
gitt svært god tilbakemelding på dette
undervisningsopplegget.
Alle kurstilbudene er godkjent av
NSF.
Mer info om kursene finnes her:
■
www.thamsressurs.no
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NYHET

Korrosjonsseminar
Seminaret 28. august i
Oslo ble avlyst pga lav
deltagelse, men NSF vil
forsøker å gjennomføre
seminarene i Bergen og
Trøndelag som planlagt.
Men datoene er endret.
Seminaret vil bli gjennomført i Bergensområdet den 18. oktober og i
Trøndelag den 13. november. Info om sted og
detaljert program sammen med påmeldingskjema vil bli lagt ut på
www.sveis.no så snart
det er klart.
Benytt denne anledningen til å tilegne deg viktig kunnskap om et
svært viktig fagfelt.
Kanskje du kan bli den
som forhindrer en kostbar reparasjon av et produkt, eller kanskje til og
med forhindrer en ulykke med personskader
pga. korrosjon.

CALL ME

COWELDER
EN SAMARBEIDENDE SVEISEROBOT

INNEBYGGET SIKKERHETSSYSTEM
CE-GODKJENT
...
03
02
01
...

NYDTUKTT
PRO

CoWelder er en komplett sveiserobotløsning med alt inkludert, klar for installasjon i en eksisterende produksjon.
Den gjør produksjonsarbeidet mer
effektivt uansett mengde og frekvens.
Dette er et lønnsomt skritt inn i
sveiseautomatisering.

migatronic.com

NDT- Sveiseteknologi
Jorid Garaas
er gått bort
NSF har mottatt den triste
beskjeden om at mangeårig
NSF
medarbeider
Jorid
Garaas døde den 14. august,
knapt 68 år gammel. Jorid
jobbet i NSF adminsitrasjon i
nærmere 20 år inntil hun ved
utgangen av 2007 valgte å gå
i en annen retning.
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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.

Tlf.: 918 28 956

WWW.thuneprodukter.no
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Norsk Sveiseteknisk
Forbund

Det lønner seg å være
medlem av NSF
SOM MEDLEM I NORSK SVEISETEKNISK FORBUND FÅR DU:
• Tilgang til nettverk av eksperter innen sveising

• Rådgivning

• Sveiseaktuelt

• Delta på temakonferanser

• Informasjon om norske og internasjonale forskningsprosjekt

• Muligheter for utdannelse og opplæring

• Innmeldingsskjema for bedrifter og personlige medlemmer

www.sveis.no
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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)

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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Nå også
med
Alumix!
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Kapp Aluminium Tretum
Offshore AS startet sin
produksjon i 1988 på Kapp
Kapp Aluminium er i dag et firma
med kvalifiserte sveisere med høy
kompetanse
Ved oppstart var firmanavnet Kapp
Aluminium. Men hvorfor en aluminiums sveisebedrift på Kapp? Daglig
leder, Torbjørn Eng svarer at det er
flere grunner til dette. Kunnskapen
om aluminium og aluminiumlegeringer, dens egenskaper og kompetansen
om bearbeiding og sveising har vært
fortrinnet for industriparken på Raufoss, som er leverandør til Forsvar,
fly, bil og Offshoreindustrien. Dette er
noe mange bedrifter i nærområdet har
klart å utnytte og vært med å lære. Vi
produserte helikopterdekk for tidligere Raufoss as, etter restruktureringen der hvor de solgte ut denne virksomheten fikk vi med personell og
kunnskap om dette og utviklet videre
dette produktet i egen regi. Kapp
Aluminium var allerede etablert som
leverandør av aluminiumprodukter
mot offshore industrien gjennom firmaet Kvikstad bruk, som var produsent av aluminiumbåten Alufish og
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redningsbåten Alusafe. Alufish er
fremdeles et godt produkt for Kapp
Aluminium. I tillegg til dette hadde vi
kontrakt med Forsvaret med bygging
av flytepontongene til deres mobile
bruer i aluminium. Kapp Alu er i dag
et firma med kvalifiserte sveisere med
høy kompetanse, i tillegg til de prosedyrer som til en hver tid er påkrevd.
Alufish, viden kjent vedlikeholdsfri fiske- eller fritidsbåt.
Terje Bø konstruerte og utviklet aluminiumbåten Alufish, denne ble produsert hos Kvikstad Bruk, de avviklet
driften og Kapp Alu tok over denne
produksjonen i 1988. Torbjørn Eng
som fra 1980 til 1988 var ansatt i
Kvikstad Bruk kan fortelle at det er levert omkring 7000 Alufish aluminiumbåterbåter frem til i dag. Båtene er
viden kjent som lette og vedlikeholdsfrie fiske og fritidsbåter.
16 helidekk i aluminium levert
over hele verden
Kapp Alu har i alle år vært opptatt av

Fra venstre daglig leder Torbjørn Eng og
Styreleder Terje Lauritsen.

kvalitet i sitt arbeide. Sammen med
gode relasjoner i offshore bransjen har
dette bidratt til levering av i alt 16
komplette helikopterdekk rundt om i
verden. I tillegg til dette vil Torbjørn
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understreke viktigheten av å drive en
sunn økonomisk drift. Dette vil være
avgjørende i et ustabilt marked. Han
vil også fremheve fordelen med stabile og dyktige medarbeidere og underleverandører som har vært med
helt siden starten i 1988, som AGA
gass, Kemppi og Esab.
Kapp Aluminium Tretum
OffshoreAS fra 2000
Kapp Alu produserte datagulv for
Tretum Offshore as i flere år. I 1997
kjøpte de dette firma, og fra 2000 ble
firmaene fusjonert til Kapp Aluminium Tretum Offshore as. Datagulvene produserer de enda.
Strømmast med halv vekt
Gjennom et forsknings- og utviklingsprosjekt har Statnett sammen med bedrifter innen aluminiumsindustrien utviklet en strømmast i aluminium.
Masten veier bare halvparten av en
vanlig strømmast i stål, noe som gjør
den lettere å transportere og sikrere å
sette opp.
– For oss i Statnett har aluminium
interessante egenskaper. Vi får en
mast som tåler de samme påkjenningene som en stålmast, men med under
halve vekten. Denne masten veier 5,5
tonn, mens en tilsvarende mast i stål
ville veie ca. 11 tonn. Dermed er den
lettere å transportere. Det gir en
HMS-gevinst ved at større deler kan
monteres på bakken og vi trenger
færre helikopterløft, forteller Statnetts
prosjektleder Øyvind Welgaard. – På
lengre sikt er visjonen å utvikle en
SVEISEAKTUELT 03-2018  www.sveis.no

mast som kan monteres uten at vi har
montører som arbeider over bakkenivå.
Welgaard trekker også frem betydningen av de rette samarbeidspartnerne. – Dette er et samarbeidsprosjekt der vi bruker norske materialer
og norsk kompetanse for å utvikle et
nytt produkt, forteller Welgaard. Det
er Statnett, Hydal Aluminium Profiler,
Hydro, Kapp Aluminium og VP Metall som har deltatt i prosjektet, i tillegg til bidrag fra Sintef, NTNU og
EFLA.
– I dette FoU-prosjektet har vi hatt et
godt samarbeid mellom oss som
kunde og brukere av produktet, de
ulike leddene i leverandørindustrien
og forskningsinstitusjonene. Med
ulike innganger har vi hatt bredt
sammensatt kompetanse og et felles
mål å arbeide mot.
Prosjektet med å utvikle en alumi-

niumsmast til bruk på de høyeste
spenningsnivåene og tilpasset nordisk
klima og topografi, startet i 2015.
Masten ble ferdig produsert høsten
2017 og fullskalatestet i Spania i desember 2017, masten ”Alma” bestod
alle tester med glans og tåler fint de
belastninger den er beregnet for.
Utviklingen er finansiert gjennom at
Statnett, Hydal Aluminium Profiler,
Hydro, Kapp Aluminium og VP Metall har bidratt med egne timer. I tillegg har Statnett bidratt til finansieringen med to millioner kroner og
Norges forskningsråd med ti millioner. Innovasjon Norge har bidratt med
1,8 millioner kroner til produksjon av
prototypen.
Som et stort pluss for aluminiummasten viser et miljøregnskap at karbonavtrykket er ca. 45% lavere enn for en
■
stålmast.

Aluminiumsbåten Alufish model 433.

33

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 2018/2019
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
Steffen Overaa, medlem
OSO Hotwater AS
steffen.overaa@osohotwater.com,
Mobil: 41 12 09 31
Tone Hasle, medlem
DNVGL
tone.hasle@dnvgl.com, Mobil: 90 14 75 08
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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MIG WELDER
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And you know.

Lasting Connections

NEW WELDING HELMETS FROM BÖHLER WELDING
GET THE PERFECT ALL-ROUND PROTECTION
Guardian50
D e s i g n e d f o r a w i d e r a n g e of
Welding and Grinding Applications

» High Impac t Nylon Shell
» Comfor t-Headgear with longitudinal and angular adjustments, smooth ratcjet
» The ADF: Shade 4, 9-13, 50 x 100 viewing area
» True colour
» 4 arc sensors
» CE classification 1/1/1/2
» Grind mode via ex ternal switch
» 2 years warrant y

Guardian62
The exper ts choice (Best-In- Class ADF
Clarit y, Light Weight and True Colour)

» High Impac t Nylon Shell
» Comfor t-Headgear with longitudinal and angular adjustments, smooth ratcjet
» The ADF: Shade 4, 5-9/9-13, 62 x 98 viewing area, Best-In- Class- Clarit y
» True colour
» 4 arc sensors
» CE classification 1/1/1/2
» Grind mode via ex ternal switch
» Light weight at 490 gram
» 2 years warrant y

Guardian62F
The All-in- One Solution
Protection and Clear V iew

» High Impac t Nylon Shell
» Comfor t-Headgear with longitudinal and angular adjustments, smooth ratcjet
» The ADF: Shade 4, 5-9/9-13, 62 x 98 viewing area, Best-In- Class- Clarit y
» True colour
» 4 arc sensors
» CE classification 1/1/1/2
» Grind mode via ex ternal switch
» 2 years warrant y

voestalpine Böhler Welding
w w w.voestalpine.com/welding

