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BENYTT SJANSEN TIL Å GJØRE DITT FIRMA 
KJENT FOR NDT NORGE!

UTGAVE Nr 1 - 2019

Kjære leser
Nytt år nye muligheter!

Selv om vi er kommet langt inn i det 
nye året er dette årets første utgave av 
NDT Informasjon og snart er årets 
første NDT arrangement i regi av av 
NDT foreningen klart.
I år er vi for første gang i Østfold fylke

Til neste år skal vi besøke ett annet 
nytt og spennende sted men det røper 
jeg ikke her nå. Hvor det blir lanseres 
på årsmøte i Fredrikstad 26 mai. 

ECNDT ble som kjent en stor suksess 
noe som blant annet gav ett betydelig 
bidrag til “foreningskassa”.

Presidenten Rune Kristiansen deler 
sine tanker til medlemmene i den faste 
spalten “Presidentens ord”

Så er det veldig gledelig å ha 
Direktoratet for strålevern og 
atomsikkerhet tilbake med nyheter og 
artikkelen “stråling i focus”.
Takk til Håvar Sollund som har 
skrevet artikkelen 

Scandinavian Aerospace NDT Board 
(SCANDT)avholdt sitt årsmøte 4. 
april og vi bringer en oppsummering 
fra det møte. Vi har også i den 
forbindelse sakset litt fra EFNDT sin 
hjemmeside da EFNDT administrerer 
ett europeisk flyfag forum som samler 
alle nasjonale Aerospace NDT boards.

Av tekniske saker har jeg i dette 
bladet valgt ut en artikkel (på engelsk) 
fra ECNDT 2018 som omhandler 
NDT 4.0 Den gir ett lite innblikk i 
retningen vi går mot når alt etterhvert 

blir mer og mer automatisert og 
digitalisert. 
NDT 4.0 er noe det snakkes om i 
foraer verden over for tiden. 

Undertegnede har også vært i 
Västerås i Sverige og deltatt på den 
tradisjonsrike vårkonferansen til den 
svenske NDT foreningen (FOP).
Der er man fortsatt litt i “bakrus” 
etter den gigantiske suksessen fra 
europakonferansen ifjor.

I tillegg er det mange flotte annonser 
og noe produktnytt i bladet.

Til slutt vil jeg oppfordre leserne til 
å ta pennen fatt og skrive litt om hva 
dere holder på med der ute i NDT 
verdenen. Det er alltid interessant å 
høre fra dere.
 
Riktig God sommer, så ses vi i 
Fredrikstad i mai!

Hilsen redaktøren
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PRESIDENTEN HAR ORDET!

Oljekrisen er over, men blir ting som tidligere?

Sommeren 2014 var oljeprisen på 

$112 pr.fat.  18 måneder senere hadde 

prisen falt til $27 pr.fat.  Dette er et 

fall på over 75%, og det var berettiget 

å benytte ordet krise.  

I 2016 ble det rapportert at 

totalt 50.000 ville miste jobben i 

oljenæringen før bunnen var nådd. 

En opptur i næringen var forventet 

i 2018/2019, men dette var en 

mager trøst for de som hadde mistet 

jobben og fortsatt hadde økonomiske 

forpliktelser.

I årene med høy oljepris hadde 

særlig kommuner problemer med å 

rekruttere ingeniører og øvrig teknisk 

personell. 

Etter at krisen i oljenæringen var et 

faktum, meldte det offentlige at det 

nå var mulig å ansette personell i 

stillinger som tidligere var ubesatt. 

Mange som tidligere var sysselsatt i 

oljenæringen, gikk dermed over til det 

offentlige.  

Oljeprisen har stabilisert seg på et 

«fornuftig» nivå, og sysselsettingen i 

næringen er igjen i ferd med å øke, 

om enn ikke til tidligere nivå.

For mange av de som (heldigvis) fant 

arbeid utenfor oljenæringen, er det 

uaktuelt å gå tilbake.  

Med en stabil og trygg jobb, sikker 

inntekt og gode pensjonsavtaler, velger 

mange å bli værende i det offentlige.

Mange som «overlevde» krisen, var 

i perioder engstelig for egen jobb, 

samtidig som man opplevde at gode 

kollegaer måtte slutte. Kostnader 

skulle kuttes i alle ledd.  

“Det skulle jobbes «smartere», og 

digitalisering ble den nye trenden”  

Selv om oljeprisen nå er tilbake på et 

nivå som bransjen tidligere opplevde 

som «romslig», har industrien endret 

seg.  

Jeg tror denne endringen var 

uunngåelig.  

En vedvarende høy oljepris hadde ført 

til at bransjen i mindre grad fokuserte 

på utgiftene, da næringen uansett var 

lønnsom. Dagens oljepris vil føre til 

økt overskudd for oljeselskapene og 

økte inntekter til staten.  For ansatte 

i næringen vil en stabil høy oljepris 

forhåpentligvis medføre fortsatt 

høy aktivitet, og et relativt sikkert 

arbeidsmarked.

Så nei, jeg tror ikke oljebransjen blir 

som før. 

Effektiviseringstiltak som har blitt 

gjennomført, blir neppe reversert.  

Økt oljepris vil neppe føre til redusert 

fokus på kostnader, eller nevneverdig 

endring av timerater.

NDT-konferansen 2019
26.-28. mai avholdes NDT-

konferansen i Fredrikstad.  

Dette er første gang i historien at 

NDT-konferansen avholdes i Østfold.  

I tillegg til et godt og interessant 

teknisk program, vil programmet 

inneholde et bedriftsbesøk hos 

Hydrolift i Fredrikstad.  

I forkant av bedriftsbesøket vil eier 

av Hydrolift, Bård Eker komme for 

å holde foredraget “Action”. 

Bård Eker er en av Skandinavias 

mest etterspurte industridesigner- 

og gründer, og står blant annet bak 

designet av superbilen Koenigsegg .  

Jeg håper mange finner veien til 

Fredrikstad i slutten av mai, og ønsker 

vel møtt.

Rune Kristiansen

President i NDT Foreningen
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Vi har byttet navn
Statens strålevern endret 

navn den 1. januar 2019. 

Nå heter vi Direktoratet for 

strålevern og atomsikkerhet, 

DSA. 

På nynorsk er navnet 

Direktoratet for strålevern og 

atomtryggleik. ‘

Vi har også fått ny logo (figur 

1). Bakgrunnen for navneskiftet 

er et ønske om å synliggjøre 

vår rolle som direktorat, samt 

å tydeliggjøre arbeidet med 

atomsikkerhet ved å inkludere 

dette i navnet.

Fra 1. januar er adressen til 

hjemmesiden vår: www.dsa.

no, og nye e-postadresser er på 

formatet: fornavn.etternavn@

dsa.no (kun endring av adressen 

etter @).

EMS - elektronisk meldesystem 

for strålekilder - har også fått ny 

adresse: ems.dsa.no

Nasjonalt yrkesdoseregister
Høsten 2018 ble nasjonalt 

yrkesdoseregister lansert. Dette 

skal etterhvert gi en samlet 

oversikt over stråledoser til 

arbeidstakere i Norge. 

I henhold til 

strålevernforskriften § 34 

kreves det at alle virksomheter 

som får fastlagt individuell 

stråleeksponering av 

arbeidstakere minst årlig skal 

rapportere dosedata til det 

nasjonale yrkesdoseregisteret. 

Dette inkluderer virksomheter 

med godkjenning for industriell 

radiografi. 

For å oppfylle kravene må 

virksomhetene:

• Utpeke en representant 

for arbeidsgiver som oppretter 

organisasjonen/virksomheten 

i yrkesdoseregisteret. Merk at 

denne representanten vil få full 

oversikt over alle registrerte 

stråledoser i virksomheten.

• Velge leverandør av 

persondosimetritjenester. 

Dersom leverandøren ikke 

eksisterer i yrkesdoseregisteret, 

må de gjøres oppmerksom på 

dette slik at de får registrert seg i 

yrkesdoseregisteret.

Når virksomheten har 

valgt leverandør av 

persondosimetritjenester, er 

det leverandøren som senere vil 

sende inn dosedata på vegne av 

virksomheten. 

Man kan også logge inn 

i yrkesdoseregisteret som 

privatperson og få en samlet 

oversikt over egne stråledoser 

som følge av arbeid med 

ioniserende stråling. 

Innlogging skjer via ID-

porten. Nettadressen er 

yrkesdoseregisteret.dsa.no

Dosestatistikk
Dosestatistikker blir utarbeidet 

årlig på grunnlag av rapporterte 

persondoser fra DSAs 

persondosimetritjeneste. 

Persondosimetrene måler 

størrelsene Hp[10] og Hp[0,07] 

som brukes til å overvåke 

henholdsvis helkroppsdose og 

huddose. 

Avlesninger under 0,1 mSv i 

løpet av en måleperiode blir 

registrert som null dose.

Utviklingen i gjennomsnittlig 

årlig helkroppsdose for brukere 

med registrerbar dose (minst 

én dose større enn null i løpet 

av året) er vist i figur 2 for flere 

yrkeskategorier innen ikke-

medisinsk strålebruk. 

Innen industriell radiografi viser 

foreløpige tall for 2017 og 2018 

at gjennomsnittlig årsdose har 

steget til omlag 1,3 mSv etter 

at årsdosen var under 1 mSv i 

årene 2013-2016. 

NDT Informasjon nr. 1– 2019

Av Håvar A. Sollund
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)

“STRÅLING I FOCUS”
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Figur 1: Den nye logoen til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA.

Figur 2: Utviklingen i gjennomsnittlig årsdose innen ikke-medisinsk strålebruk for årene 2011–2018 for per-
sondosimeterbrukere med registrerbar dose.

Det er vanligvis for 

stillingskategoriene industriell 

radiograf og veterinær at de 

høyeste årsdosene observeres 

innen ikke-medisinsk strålebruk, 

men i 2018 ble den høyeste 

gjennomsnittsdosen registrert 

for teknisk personell industri.

Antallet brukere av DSAs 

persondosimetritjeneste innen 

industriell radiografi økte svakt 

fra 792 i 2017 til 799 i 2018. 

Det har imidlertid vært en 

nedgang fra 2015 da antall 

persondosimeterbrukere nådde 

en topp på 1015. 
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 5 gode grunner til å velge Fredrikstad 
som din neste NDT konferanse 

26-28 MAI 2019

NDT Informasjon nr. 1 – 2019

1. Fredrikstad er akkurat passe nært og samtidig 

en god reise fra hovedstaden. Nært nok til at du rek-

ker en full dag med opplevelser, og langt nok til at du 

får et skikkelig sceneskifte. Fredrikstad og Hvaler er 

kjent for sin lune humor. Bli med på en humoristisk 

tidsreise til Gamlebyens fortid. Karen Øltapper, tjen-

estejenta Marta og slaven Terje gir deg historien med 

glimt i øyet.

2. I Fredrikstad er det meste en gå- eller fergetur 

unna. Skjærgården ligger nært på byen. Historien er 

tilstede i naturen, og naturlandskapet er historisk. 

Steinhugging, fiske og industri har satt sine spor, og 

gir nærhet til historien. 

3. Høy puls eller lave skuldre – det er ditt valg. 

Høy fart på fjorden eller rusletur på brostein gir noe 

for enhver lyst. Og om du er av typen «ja takk begge 

deler» så rekker du det óg.

4. Gamlebyen i Fredrikstad er en av Norges mest 

populære attraksjoner, og er det stedet du virkelig MÅ 

besøke når du er i området. Gamlebyen er ikke bare 

godt bevart, den er også spill levende. Butikkene, gal-

leriene og kafeene syder av liv, og gammel historie blir 

som ny når 1700-tallet møter nåtiden

Gamlebyen er en vel bevart by perfekt for fest, eller 

som vi sier; Nord-Europas best bevarte festningsby. 

5. Fredrikstad er Norges mest attraktive by! Det 

er en by i vekst, med satsing på smart teknologi og 

innovasjon. 

En tur med byferga er som å sitte inne i et cine-

mascope der bilder fra flere århundrer passerer utenfor 

linsen. Plankeadel, skuter, møllehjul, festning, verk-

stedkraner og den nye byen på det samme lerretet. 

Sømløst og samtidig. Der vi var, der vi er og dit vi 

skal. 

Alle Foto og bildetekst: www.Visitoestfold.com

Så oppfordringen er klar, legg inn litt ekstra tid og 

kom til Fredrikstad på NDT konferanse 26-28 mai.
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Den 4. april ble årsmøte for det 

Skandinaviske Aerospace NDT 

Board avholdt i de flotte lokalene til 

Norrønas propeller og NDT servic på 

Alnabru i Oslo.

Deltakere var fra de tre skandinaviske 

landene, Sverige, Danmark og Norge.

I programmet var det også lagt inn 

en liten omvisnings hos Norrøna 

propeller og NDT service hvor 

deltakerne blant annet fikk høre 

bedriftens historie, sett på testutstyret 

og fikk en innblikk i hvordan fly 

propellere ble overhalt og sjekket med 

forskjellige NDT metoder.

“SCANDT” er ett forum for EASA 

godkjente foretak som driver med 

NDT relatert virksomhet på luftfartøy 

og benytter kravene i EN 4179 

standardarden for kvalifisering  og 

eksaminering av NDT personell. 

EN 4179 bygger på 2-parts 

sertifisering og det er 

flyvedlikeholdsbedriftene/flyselskapene 

som selv er ansvarlig for sertifiseringen 

av sitt NDT personellet. 

Deltakerne på SCANDT møte var 

representert fra både flyselskaper 

flyvedlikehold selskaper, Forsvaret 

og Luftfarstsmyndighetene 

(Luftfartstilsynet).

Det er nå blitt “mandatory” for alle 

EASA godkjente bdrifter som utfører 

NDT at de skal være tilknyttet ett 

Aerospace NDT Board.

Det er ett relativt lite NDT miljø 

i Scandinavia og SCANDTB vil 

derfor være ett nyttig forum hvor alle 

“medlemmer” kan ta opp og diskutere 

flyrelaterte problemstillinger innen 

NDT faget. 

SCANDT er også talerøret inn i det 

Europeiske Flyforum organisert innen 

EFNDT. 

Det være seg blant annet å gi 

innspill til nye revisjoner av 

personellsertifiserings standard 

EN4179

Det har hittil ikke vært noe økonomi 

i SCANDT og styremedlemmene 

og deres bedrifter har måtte stå for 

dekningen av alle kostnader relatert 

til virksomheten i SCANDT men 

her jobbes det nå med en modell 

for å få på plass en ordning med 

medlemsavgift slik at alle er med på å 

betale for tjenesten.

I tillegg har SCANDT også en 

rolle ifm auditering og å godkjenne 

undervisnings instanser som utfører 

utdanning iht kravene i EN 4179.

NDT Informasjon nr. 1 – 2019

Noen av deltakerne, alle de Scandinaviske land var godt representert på årsmøte i SCANDT Board
Chairman i Steering Commitee Jesper Dall fra SAS Danmark sitter nest øverst på venstre side 

“Scandinavian Aerospace 

NDT Board” 
Av Arild Lindkjenn

Forsvarsmateriell Luftkapasiteter

Fra Norrøna Propeller og NDT service 

sine lokaler på Alnabru

Foto: Norrønafly Propeller & NDT service
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C130 Hercules   produsert av Lockheed Martin  USA

European Forum for National Aerospace NDT Boards
Artikkelen er sakset og oversatt fra EFNDT sine hjemmenside

National Aerospace NDT 

Board har blitt dannet i 

mange land over hele verden, 

men hovedsakelig i Europa. 

Dette som ett direkte resultat 

av European Regulatory 

Agency for luftfartssikkerhet 

(EASA), del 145, som 

innebærer implementering av 

europeisk standard EN 4179 

(kvalifisering og godkjenning 

av personell for ikke-destruktiv 

testing innen luftfart) for 

vedlikeholdsorganisasjoner som 

er underlagt forskriften.

EN 4179 har blitt revidert til prEN 

4179: 2014 for å oppnå teknisk 

harmonisering med AIA-NAS-410: 

Rev. 4, som beskriver et National 

Aerospace NDT Board som:

“En uavhengig nasjonal 

luftfartsorganisasjon som 

representerer en nasjonal 

luftfartsindustri, som er chartret av 

de deltagende hovedentreprenørene 

og anerkjent av nasjonens 

regulatoriske organer for å yte eller 

støtte NDT-kvalifikasjoner og / eller 

undersøkelsestjenester i samsvar 

med 4.4.2 i standarden. “

Klausul 4.4.2 sier ...

“Organisasjonen har en grunnlov, en 

avgjørende enhet, og styres i henhold 

til administrative og arbeidsmessige 

prosedyrer. 

Stemmedlemmene i den besluttende 

enheten er NDT Nivå 3 personell 

og er som et minimum fra 

deltakende hovedentreprenører eller 

typecertifikatinnehavere.

Andre medlemmer kan bli valgt som 

stemme- eller ikke-stemmeberettigede 

medlemmer for å støtte NANDTB. 

Reguleringsorganer for sivile og / eller 

forsvar har rett til å bli inkludert som 

observatørmedlemmer.

Responsible Level 3 kan bruke en 

NANDTB til å:
• Utvikle kursplaner og 

treningsmateriell

• Opprett eksamensspørsmål og 

administrer eksamener

• Godkjenne eksterne og / eller 

interne organisasjoner som tilbyr 

opplæring og / eller eksamenstjenester

• Definere krav til kvalifikasjon av 

NDT-personell i nye NDT-metoder

• Behold skriftlige og praktiske 

undersøkelser

• Utpeke eksaminatorer og / eller 

instruktører på eksterne eller interne 

organisasjoner som tilbyr opplærings- 

og undersøkelsestjenester.

Når ett NANDTB brukes til å 

yte slike tjenester, skal den utvikle 

prosesser og prosedyrer som skal sikre 

full overholdelse av kravene i denne 

standarden. 

For land der det ikke finnes noen 

NANDTB, kan andre NANDTB-

tjenester brukes, men det er ikke 

nødvendig å gjøre det, med mindre 

det er spesifisert av lokale eller 

forskriftsmessige krav. “

Widerøe’s nye Embraer 900Jet  For første gang på 14 år leverer Embraer en ny 

passasjerflytype, nemlig andre generasjon E-jet , Type 190-E2 og Widerøe er 

valgt av Embraer som lanseringskunde for den nye flytypen    Foto:Widerøe
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P R O D U K T N Y T T HolgerHartmann AS 
Modus Inspeksjonsmikroskop

DeltaPix har utviklet et inspeksjonsmikroskop som er enkelt 

å bruke  og med høy kvalitet, som kan erstatte tradisjonelle 

inspeksjonsmikroskop. 

Modus er ideell for ulike typer  kvalitetskontroll, og andre 

applikasjoner hvor god oversikt kombinert med skarpt bilde og 

god fargegjengivelse er viktig. 

Modus gir bedre ergonomi og dermed mindre nakkeplager og 

slitne øyne, ved å se på en skjerm med full HD og 60 FPS i 

stedet for å se ned i okkular.

Ta kontakt for demonstrasjon eller ytterligere info.

Holger Hartmann AS, 

Tlf: Oslo 23 16 94 90 eller Bergen 55 22 20 10

Epost: post@holgerhartmann.no   www.holgerhartmann.no
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Foreningen for Oförstörad Provning (FOP) 

“mot nye mål”
Vårkonferens i Västerås 2019

Av Arild Lindkjenn, Styremedlem Norsk NDT forening

Årets vårkonferanse i Västerås samlet 

109 deltakere. Programmet bestod av 

en velkomstmiddag søndag kveld, 1,5 

dag med teknisk program inkludert 

utstilling, en genalforsamling mandag 

etter middag og en årsmiddag mandag 

kveld. 

Peter Merck åpnet vårkonferansen 

med å ønske velkommen og gav 

deretter forsamlingen en rask 

oppsummering og noen nøkkeltall fra 

fjorårets europakonferanse. 

Det er kommet mange hilsner 

og gratulasjoner fra hele europa 

og verden forøvrig som roser 

europakonferansen opp i skyene.

Det teknisk programmet var variert 

og interessant og spennvidden 

var alt fra digitalt radiografi via 

oppdateringer på regelverk innen 

strålevern og til biokjemisk korrosjon 

på kaldtvannsanlegg ved ett av sveriges 

kjernekraftverk. I tillegg var det ett 

motivasjonsforedrag over  1,5 timer 

som tok for seg hele menneske, alt fra 

kosthold, trening og søvn til hvordan 

dette spilte inn i hverdagen til den 

enkelte både i forhold til prestasjon 

såvel som psykisk helse, motivasjon, 

overskudd arbeidslyst etc.

De fleste av foredragene ligger ute på 

www.ndtsweden.se

 

Utstillingen:

Rekordmange utstillerer (10 stk) 

deltok på årets konferanse og 

viste frem det site innen NDT 

utstyr i de mest vanlige NDT 

metoder. Utstillingen var lokalisert i 

naborommet til foredragsrommet.e. 

Arild Lindkjenn takket FOP Sverige 

for invitasjonen og hilste på vegne av 

norsk NDT forening

Leif Norman, Mistras Scandinavia og 

Johan Murhen, Sandvik Matl & Tech
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Årsmøte:

På årsmøte ble det holdt en grundig 

gjennomgang av resultatet fra fjorårets 

ECNDT konferanse.

Her kan nevnes at den svenske NDT 

foreningen nå sitter på en solid 

egenkapital etter suksessen i Gøteborg. 

En del av disse midlene ønsker styret nå 

å invisterer i NDT relaterte prosjekter 

og bedrifter og skoler vil ha mulighet 

til å søke om pengestøtte fra FOP til 

diverse forskningsprosjekt.

Utskiftninger i FOP Styret:

Det ble også valgt ett nytt styre og det 

var flere sentrale personer som nå trakk 

seg ut for å overlate plassen til nye 

krefter.

Både Ordörande Peter Merck, Lars-Ove 

Skogh og konferanseansvarlig gjennom 

mange år Håkan Andersson, trer nå ut 

av styret.

Ny leder er Johan Murhen fra AB 

SandvikMaterials technology.

I løpet av konferanse dagene ble det 

snakket en del om å arrangere ett 

fellesnordiske NDT arrangement med 

jevne mellomrom. 

Det ble også helt uformelt ytret 

ønsker om at den eventuelle første  

fellesnordiske konferanse kunne holdes 

på Svalbard, men dette er selvsagt noe 

som må modnes frem og diskuteres i de 

nordiske NDT foreningenes styre og 

generalforsamlinger.

Peter takket for fremmøte og gav 

deretter ordet til FOP’s nye Ordförande 

Johan Murhen som lovet å jobbe 

hardt og målrettett for foreninges 

medlemmer.

Tre markante skikkelser i svensk NDT historie blir takket av FOP Sveriges nye 

Ordförande Johan Murhen. De ble hedret for innsatsen i styrearbeid og med 

ECNDT 2018. F.V. Peter Merck, Lars-Ove Skog og Håkan Andersson
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Neste utgave kommer i September 2019 

NB!  Legg merke til at stoff som skal være med i neste  utgave, 

må være redaksjonen i hende innen 10 September 2019.

Land Trykkeri as, Heimskogen 24, 2870 Dokka


