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Nettguiden; Inspeksjonsbedrifter

UTGAVE Nr 1 - 2020

Kjære leser
Velkommen til en ny utgave av  
NDT Informasjon!

Til orientering vil det i år bli kun to 
utgaver av NDT-Informasjon pga 
Korona situasjonen og kansellerte/utsatte  
arrangement. Neste blad kommer i 
oktober. Red. beklager og håper dette blir 
ett unntaksår på mange måter.

I denne utgaven skriver President i NDT 
foreningen en tankevekkende, tidsaktuell 
og god artikkel som alle bør lese nøye. 

Håvar Sollund leverer nok en artikkel 
til den faste spalten “stråling i focus” og 
kommer med nyheter fra Direktoratet for 
Strålevern og Atomberedskap (DSA).
Takk til Håvar.

NDT-Informasjon ønsker artikler fra 
NDT’ere rundt om kring i norge og 
 Juliann Sætre Emblem har tatt 
utfordringen og skrevet en artikkel om 
veien fra barnepleier utdanning til NDT 
yrket. Det er alltid interessant å lese 
historier fra virkeligheten og om hvordan  
yrkesvalget ofte tar en annen vei enn man 
i utgangspunktet hadde planlagt. Julian  
trives nå veldig godt som NDT operatør 
hos firmaet I.P. Huse og redaktøren takker  
for en fin artikkel.

Det er tatt med en “prosedyre” på 
beregning av kantavtasting/20dB dropp 
som benyttes til størrelsesbestemme “små” 
reflektorer innen ultralyd  testing. 
Arnfinn Hansen fra DNV GL skrev 
denne til NDT Informasjon og ble 
trykket første gang 2011. 
Dette tema er like aktuelt idag og en god 
repetisjon for ultralyd operatøren.
 

ECNDT 2018 er “long gone” men det er 
så mange interessante “papers” i databasen 
og jeg tatt med en lengre artikkel som 
omhandler “NDT integrity engineering”. 
Artikkelen beskriver mange aspekter ved 
“integrity engineering” og beskriver blant 
annet hvordan NDT utgjør en viktig 
del av totalbildet. Artikkelen er skrevet 
av to tidligere Presidenter i EFNDT 
(den europeiske NDT foreningen) og 
bør således være av interesse for de fleste 
NDT’ere, selv om den er på engelsk.

Holger Hartmann har ansatt ett par 
nye ingeniører og har sendt en liten 
presentasjon som vi trykker i bladet. 

NDT Nordic utvider stadig samarbeidet 
og har nå fått Hogne Steinnes med på 
laget. Dette presenteres bak i bladet 
sammen med en produktnyhet. 
 
Jeg hadde gledet meg til å treffe mange av 
dere på NDT konferansen i mai men det 
er jo ikke mulig å arrangere konferanse i 
sommer så vi får vente til november.  

God sommer
Med vennlig hilsen Redaktøren

www.ikm.no

BENYTT SJANSEN TIL Å GJØRE DITT FIRMA 
KJENT FOR NDT NORGE

www.nammo.com

www.forcetechnology.no
www.applusrtd.com
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PRESIDENTEN HAR ORDET!
Tid for en ny artikkel i NDT-

Informasjon. Det er ikke alltid like 

enkelt å vite hva denne artikkelen 

skal omhandle, men denne gangen 

var det dessverre ganske åpenbart.

Covid-19, og nedgang i 

verdensøkonomien.

For litt over ett år siden så skrev jeg 

årets første artikkel i foreningens 

medlemsblad for 2019. Et av 

temaene den gangen var «Oljekrisen 

er over, men blir ting som tidligere?». 

Det var god aktivitet i markedet, 

med stabile og relativt høye 

oljepriser. Himmelen så skyfri ut, 

og de fleste fremtidige prognoser var 

optimistiske.

Det oppfattes både trist og tungt at 

vi knapt var kommet over «kneika», 

før en ny nedtur skulle slå inn over 

oss. Nedgangen i verdensøkonomien 

med tilhørende redusert aktivitet 

sammenfalt med priskrig på olje 

mellom Russland og Saudi-Arabia, 

som er verdens største produsenter av 

olje etter USA. Det er ikke underlig 

at enkelte aktører i media kaller dette 

for «Den perfekte stormen».

Det vil alltid være 

konjektursvingninger og større eller 

mindre kriser i verdensøkonomien, 

men den situasjon som vi befinner 

oss i nå, var det antagelig ingen som 

kunne forutse.

Vi må forsøke å se de lyspunktene 

som faktisk er i den ellers dystre 

situasjonen; Norge har finansielle 

muskler til å komme gjennom den 

vanskelige situasjonen. Samtidig som 

vi har klart å begrense omfanget av 

smitte i befolkningen, og således 

har det vært relativt få dødsfall i 

Norge frem til nå. Samfunnet har 

så smått begynt å åpne opp igjen og 

forhåpentligvis så vil ting bli bedre 

om ikke så altfor lenge. 

De fleste av oss merker mest til de 

økonomiske konsekvensene av krisen, 

men det er viktig å huske på at for 

de som blir syke kan sykdommen ha 

langt verre konsekvenser.

Må lav aktivitet føre til 

reduserte rater?

Å heve timerater for NDT-tjenester 

er litt som å bygge tillit; det tar lang 

tid og krever møysommelig arbeide. 

På samme måte som at det tar svært 

kort tid å ødelegge opparbeidet tillitt, 

så kan innarbeidede rater reduseres 

svært hurtig. Det er med bekymring 

jeg ser at det har blitt annonsert 

timerater til under 600 kr/t. Det 

kan virke som om enkelte tror at 

aktiviteten vil gå opp dersom prisen 

for våre tjenester går ned. Dette 

er i beste fall en kortsiktig gevinst. 

Enhver «reaksjon» vil føre til en 

«motreaksjon». 

Dersom en eller flere aktører 

reduserer sine rater, vil øvrige 

aktører i markedet reagere med å 

sette ned egne timerater for å møte 

konkurransen. 

Jeg kan vanskelig se at prisdumping 

er riktig virkemiddel for å komme seg 

igjennom en lavkonjektur.

Det å drive utførende NDT iht. 

alle krav som stilles til opplæring 

av personell, innkjøp av utstyr, 

administrasjon, samt anstendige 

lønns- og ansettelsesforhold gir ikke 

rom for å underby hverandre ned på 

et nivå som nærmer seg uanstendig. 

Hva som er «en fornuftig timerate» 

for NDT tjenester vil naturlig nok 

variere noe mellom de enkelte 

bedrifter, men det er grunn til å 

minne om at «du får det du betaler 

for», også gjelder for NDT tjenester.

Foreningen hadde tidligere et etisk 

råd som skulle komme med innspill 

i forhold til etiske problemstillinger 

innen NDT-faget. Dette rådet ble i 

2011 lagt ned og foreningens

kontrollutvalg ble opprettet. 

Det kunne vært interessant å høre 

hva medlemmene av kontrollutvalget 

vil vurdere som en ansvarlig timerate 

for våre tjenester.

NDT-konferansen 2020 og 

nivå 3 seminar

Årets NDT-konferanse var planlagt 

avholdt på Clarion Hotel Stavanger 

10. - 12. mai. Grunnet situasjonen 

rundt Covid-19 var det dessverre ikke 

mulig å gjennomføre dette. Styret i 

NDT-foreningen besluttet derfor å 

flytte årets konferanse til 22. - 24. 

november 2020. 

I utgangspunktet opprettholdes 

programmet, med noen mindre 

justeringer.

Nivå 3 seminaret blir vanligvis 

avholdt i midten av november, og 

vil i år bli slått sammen med NDT-

konferansen.

På vegne av styret i NDT-Foreningen 

ønsker jeg å sende en hilsen til dere 

alle, og spesielt til de av dere som 

opplever en spesielt tung tid akkurat 

nå. Jeg ønsker å avslutte med et 

slagord som barna har benyttet den 

siste tiden:

«ALT SKAL BLI BRA!»

Rune Kristiansen
President i NDT foreniningen
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Fornyelse av godkjenninger
DSA har som praksis å 

samkjøre gyldighetsdatoene for 

godkjenninger for industriell 

radiografi, og de aller fleste 

godkjenningene utløp den 

31.12.2019. Derfor måtte nesten 

samtlige virksomheter søke 

om fornyet godkjenning ved 

utgangen av fjoråret. Selv om 

noen søknader kom inn i seneste 

laget og fikk fornyet godkjenning 

litt på overtid, gikk prosessen 

relativt smidig også denne gang. 

Godkjenninger for industriell 

radiografi utstedes vanligvis med 

en gyldighetsperiode på 3 år, så 

neste runde med fornyelse av 

godkjenningene blir høsten 2022.

Status for antall 

godkjenninger og strålekilder
I søknadsskjemaet for godkjenning 

for industriell radiografi bes 

virksomhetene om å oppgi en del 

statistisk informasjon for at DSA 

skal få et inntrykk av omfanget 

av radiografiarbeidet, både i 

den enkelte virksomhet og på 

nasjonalt nivå. Blant annet må det 

oppgis antall radiografibeholdere, 

antall røntgenapparater, antall 

lukkede installasjoner og antall 

radiografioperatører med norsk 

og utenlandsk strålevernsertifikat. 

Ettersom nesten alle 

virksomhetene fornyer sine 

godkjenninger samtidig, gir dette 

DSA et meget godt øyeblikksbilde 

over aktiviteten i Norge på 

radiografiområdet.

Per i dag er det 71 virksomheter 

med ordinær godkjenning 

for industriell radiografi. 

I tillegg er det utstedt 17 

begrensede godkjenninger etter 

strålevernforskriften § 9 bokstav a) 

til universiteter, muséer, Tolletaten, 

Forsvaret og lignende institusjoner, 

men disse institusjonene og deres 

tilknyttede strålekilder holdes 

utenfor den videre diskusjonen i 

denne artikkelen.

De 71 virksomhetene med ordinær 

godkjenning for industriell 

radiografi oppgir å ha 765 

radiografioperatører, hvorav 741 

har norsk strålevernsertifikat. 

Totalt har virksomhetene 

257 radiografibeholdere, 253 

røntgenapparater og 64 lukkede 

installasjoner.

Trend over tid
Det er interessant å se hvordan 

omfanget av industriell 

radiografi endrer seg over tid. I 

første halvdel av 2015 ble det 

gjennomført et nettbasert tilsyn 

med samtlige virksomheter 

med ordinær godkjenning for 

industriell radiografi. Resultatene 

fra dette tilsynet ble publisert 

i StrålevernRapport 2016:3 

«Nettbasert tilsyn med industriell 

radiografi», som kan lastes ned 

fra DSAs nettsider. Nøkkeltall fra 

dette tilsynet ble også presentert 

i «Stråling i focus» i NDT 

Informasjon nr. 2 i 2015. Ved 

tilsynstidspunktet var det 70 

godkjente virksomheter mot 71 

i dag. Antall radiografioperatører 

var imidlertid noe høyere enn i 

dag, 928 den gangen mot 765 nå.

Figur 1 viser utviklingen i antall 

radiografibeholdere de siste 

årene. Tallene fra søknadsrunden 

i 2013/2014 er også hentet 

fra StrålevernRapport 2016:3. 

Merk at tallene for 2013 kun 

inkluderer strålekildene i de 70 

virksomhetene det ble ført tilsyn 

med i 2015, men de gir like fullt 

en god pekepinn på status for seks 

år siden (etter søknadsrunden i 

2013 var det også 71 virksomheter 

med ordinær godkjenning, dvs. 

samme antall som i dag). Som 

vi ser fra figur 1 har antallet 

radiografibeholdere holdt seg 

meget stabilt, med en svak økning 

fra 248 til 257 beholdere i løpet av 

de seks årene.

Trenden i antall røntgenapparater 

er vist i figur 2. Det totale 

antallet røntgenapparater i norske 

radiografivirksomheter har økt 

med 20 apparater eller 8,6 % 

siden 2013. Det er verdt å merke 

seg at antallet røntgenapparater 

har økt med 16 de siste fire årene, 

mens antallet radiografibeholdere 

kun har økt med 2 i samme 

tidsrom. Dette indikerer kanskje 

en svak dreining fra bruk av 

gammaradiografi mot økt bruk av 

røntgenradiografi. Det er i tilfelle 

en meget velkommen utvikling 

sett fra et strålevernsperspektiv.

Forts s. 8

NDT Informasjon nr. 1 – 2020

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

“STRÅLING I FOCUS”

Pantone 158C 
R-245  
G-128  
B-37

carestream.com/ndt

© Carestream Health, Inc., 2019.  CARESTREAM and INDUSTREX are trademarks of Carestream Health.

Carestream NDT introduces breakthrough  
technology for NDT field imaging with our new  
non-glass DR detector. The new HPX-DR Non-Glass 
detector design incorporates a tougher material 
instead of glass for maximum durability against  
the rigors of NDT field work. 

The new detector has high-resolution 139 μm pixel 
pitch, easily integrates using INDUSTREX software, 
and virtually eliminates costly repairs for broken 
glass. 

NEW NON-GLASS DR!

CARESTREAM NDT AND 
YOU.  

We’re so confident in the design and reliability  
of our new detector that we’re offering a  
two-year warranty.

COMES WITH A 2-YEAR WARRANTY 

For mer informasjon: mail harald@ndt-service.no eller 468 96 674
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“STRÅLING I FOCUS”

NDT Informasjon nr. 1 – 2020

Avhending av gamle 

radiografibeholdere

Ettersom antallet strålekilder 

fortsetter å øke svakt selv om antall 

operatører har gått ned, er det i 

dag flere strålekilder tilgjengelig 

per operatør. DSAs inntrykk fra 

tilsyn er at mange virksomheter 

har flere radiografibeholdere enn 

de faktisk benytter, og at mange 

eldre beholdere kun står lagret 

i tilfelle det senere skulle bli 

behov for økt kapasitet. Da er det 

imidlertid viktig å huske på at også 

radiografibeholdere kan gå ut på 

dato! 

Det hender at vi fremdeles 

kommer over gamle Tech/Ops 

660 beholdere. 660-serien gikk 

ut av produksjon i 2001, og 

transportsertifikatet gikk ut på 

dato den 01.07.2013. Sentinel 

begrunnet avgjørelsen om ikke 

å fornye B(U)-sertifikatet med 

at slitasje på S-kanalen måtte 

påregnes selv på de nyeste 

660-beholderne (som den gang 

var 12 år gamle), og at beholderne 

ikke møtte kravene i den 

daværende ISO 3999 standarden. 

Gamle Tech/Ops 660 beholdere 

kan følgelig ikke brukes lenger, 

og pga. uran-skjermingen skal de 

håndteres som radioaktivt avfall. 

Dermed gjelder leveringsplikten 

iht. avfallsforskriften § 16-7, som 

sier at radioaktivt avfall skal leveres 

minst 1 gang per år. Virksomheter 

som fremdeles sitter på gamle 

660-beholdere må derfor returnere 

disse til godkjent forhandler 

så snart som mulig. Husk at 

avhendingen skal meldes til DSA 

i tråd med strålevernforskriften 

§ 14. Dette gjøres via vårt 

meldesystem for strålekilder 

(https://ems.dsa.no/).

Spesifisering av vilkår: Krav til 

åpen og lukket installasjon
DSA kan stille spesielle vilkår 

knyttet til godkjenninger, jf. 

strålevernforskriften § 11. Disse 

vilkårene utdyper de generelle 

kravene i strålevernforskriften. 

Noen har kanskje merket seg 

at det i forbindelse med denne 

søknadsrunden er blitt lagt til 

et nytt vilkår i godkjenningene, 

som er en spesifisering av tidligere 

vilkår. Dette vilkåret lyder:

«En installasjon kan betegnes som 

lukket dersom stråleskjerming og 

sikkerhetssystemer tilfredsstiller 

kravene i punkt 3.4.2 i Veileder 1: 

Industriell radiografi. 

Andre installasjoner må betegnes 

som åpne. Radiografi i åpen 

installasjon må følge kravene 

gitt i punkt 3.4.1 i Veileder 1: 

Industriell radiografi.»

Følgelig slås det nå tydeligere fast 

i godkjenningen hvilke krav som 

stilles til en radiografibunker for 

at dette kan regnes som en lukket 

installasjon. Disse kravene er som 

følger:

1. Strålenivået på utsiden 

skal ikke overstige 7,5 μSv/t på 

tilgjengelig steder. I tillegg skal 

ikke-yrkeseksponerte arbeidstakere 

og allmennhet ikke eksponeres for 

en effektiv dose over 0,25 mSv/år.

2. Dører inn til 

radiografirommet som ikke er 

under oppsikt av operatør, må 

kunne låses slik at de ikke kan 

åpnes fra utsiden.

3. Radiografirommet skal ha 

minst ett ekstra sikkerhetssystem 

for å forhindre at folk uforvarende 

kan komme inn i rommet under 

eksponering, f.eks. dørbryter som 

kutter strømmen (røntgenapparat) 

eller bevegelsessensor som gir 

alarm (gammaradiografi).

4. Personer som utilsiktet 

befinner seg inne i en lukket 

installasjon når eksponering starter, 

må kunne oppdage at eksponering 

har startet, f.eks. ved hjelp av lyd- 

eller lyssignal. 

5. Personer som utilsiktet 

befinner seg inne i en lukket 

installasjon når eksponering 

starter, må også kunne stoppe 

eksponeringen, eller komme seg 

ut av rommet ved at dører lar seg 

åpne fra innsiden.

6. Ved inngangen til 

radiografirommet skal det finnes 

en rød varsellampe som lyser 

når eksponering pågår eller når 

rommet er i bruk.

Kravene er utdypet i DSAs 

Veileder 1: Industriell radiografi.

Mange radiografibunkere er 

ikke tilstrekkelig skjermet eller 

skjermingen er ikke tett nok til å 

tilfredsstille krav 1 i lista ovenfor. 

Det er viktig å huske på at det 

må dokumenteres med målinger 

at skjermingen er tilstrekkelig. 

I tillegg ser vi i DSA ofte at det 

mangler varsellampe eller annet 

signal som varsler at eksponering 

pågår på innsiden av bunkeren, altså 

avvik fra krav 4 ovenfor. Kravet om 

varsellampe på utsiden (krav 6) er som 

regel oppfylt.

En bunker som oppfyller alle kravene 

ovenfor defineres som en lukket 

installasjon. Da er det tilstrekkelig 

med én sertifisert arbeidsleder for 

å utføre radiografi. En bunker som 

ikke tilfredsstiller kravene regnes 

derimot som en åpen installasjon, 

og utløser det velkjente kravet om 

minimum to personer i radiografilaget 

og avsperring også på utsiden av 

bunkeren dersom doseraten overstiger 

7,5 μSv/t. Følgelig vil det fort kunne 

lønne seg å utbedre en bunker som 

nesten tilfredsstiller kravene, slik 

at den kan defineres som en lukket 

installasjon.
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Figur 2: Antall røntgenapparater i norske radiografivirksomheter.

Figur 1: Antall radiografibeholdere i norske radiografivirksomheter.
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Vi feirer 10-års jubileet til NDT-skolen med oppstart av NDT Nivå 3 kurs. 
Basis Nivå 3 og VT Nivå 3 er allerede tilgjengelig for påmelding. 
Til høsten kommer også overflatemetodene MT og PT Nivå 3.

Dette er kurs for deg som ønsker en oppgradering til øverste nivå innen NDT.
Noen standarder og kunder stiller krav til at bedriften selv har, eller er tilknyttet 

en nivå 3 person, for de metodene som blir benyttet i bedriften.

MER INFORMASJON
OG PÅMELDING: 

www.kiwa.no/ndtkurs
kurs@kiwa.com

Kiwa utvider kurstilbudet 
med NDT Nivå 3NDT KONFERANSEN 

2020
Ny Dato 22-24 Nov. 

Clarion Hotel

Stavanger
Grunnet dagens situasjon med 

koronaviruset; covid-19 har styret 

i NDT-foreningen besluttet å ut-

sette NDT-konferansen fra 10.-12. 

mai til 22.-24. november 2020.

Konferansen skal fortsatt avholdes på 

Clarion Hotel Stavanger men grunnet 

situasjonen som har oppstått i forhold 

til covid-19 har styret valgt å slå sam-

men NDT-konferansen og  årets Nivå 

3 seminar, slik at i år vil det bli et 

felles arrangement.

Vi beklager de ulemper det måtte 

medføre med en utsettelse av ar-

rangementet, men vi velger å følge 

råd og retningslinjer fra FHI og vi 

vil komme tilbake med ytterligere 

informasjon og program i god tid før 

konferansen/N3 seminaret i novem-

ber.

Ta gjerne kontakt dersom du har 

noen spørsmål.

Mvh styret og sekretariatet i NDT-

foreningen
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Vi feirer 10-års jubileet til NDT-skolen med oppstart av NDT Nivå 3 kurs. 
Basis Nivå 3 og VT Nivå 3 er allerede tilgjengelig for påmelding. 
Til høsten kommer også overflatemetodene MT og PT Nivå 3.

Dette er kurs for deg som ønsker en oppgradering til øverste nivå innen NDT.
Noen standarder og kunder stiller krav til at bedriften selv har, eller er tilknyttet 

en nivå 3 person, for de metodene som blir benyttet i bedriften.

MER INFORMASJON
OG PÅMELDING: 

www.kiwa.no/ndtkurs
kurs@kiwa.com

Kiwa utvider kurstilbudet 
med NDT Nivå 3
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Rosenberg valgte Wave fra Sonatest

www.ndt-service.no

Jan Ove Rake - Rosenberg
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Morten Hæraas hos Quality NDT

bruker Carestream Industrex X-ray film

www.ndt-service.no
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Fra Barnepleier utdanning 

til NDT yrket, nivå 2
En artikkel av Juliann Sætre Emblem, I.P. Huse AS

Juliann Sætre Emblem på toppen av krana  - 

“en luftig arbeidsplass og en fantastisk utsikt”
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Mitt navn er Juliann Sætre 

Emblem jeg er 45 år og bur 

på ei øy som heter Harøy i 

Ålesund kommune.

« En ytre nordre bydel 

av Ålesund» som det 

nå heter så fint, etter 

sammenslåingen av 

kommuner. 

Vi er avhengig av ferge til øya men 

nå innen noen år får vi faktisk 

fastlandsforbindelse, noe jeg virkelig 

ser frem til.

Jeg vokst opp på en gard på Vartdal 

i Ørsta kommune, er gift og har tre 

gutter på 11, 15 og 19 år.

“Jeg vokst opp på sunmøre 

og har en stor lidenskap i 

å være ute i friluft og gå i 

fjella både sommer og vinter 

på randonneski i de vakre 

sunmøralpane” 

Er været dårlig er vi så heldige å ha en 

stor innendørs fotballhall med en stor 

klatrevegg som vi kan bruke her ute 

på øya jeg bur. Da bruker jeg hallen, 

alt det jeg har tid til. Ellers går tida 

til fotball sammen med gutta.

Som nevnt tidligere bur jeg nå 

på Harøya. Jeg flyttet hit for å gå 

på videregående skole og for å bli 

barnepleier/barnehageassistent. 

Planen var da å jobbe noen år, 

for så å gå videre på skole og bli 

barnevernspedagog.

Det året jeg gikk på skole på Harøya 

møtte jeg kjærleiken. Jeg gikk videre 

på barnepleien i Volda men flyttet 

tilbake for å jobbe noen år på Øya. Å 

då få seg jobb i barnehagen var ikke 

noen lett oppgave der ute, for det var 

et populært yrke den tida i 1993. 

Så dukket det opp en jobb på 

I.P.Huse, hvor også min mann er 

annsatt. «hvorfor ikke prøve seg som 

sveiser!» De manglet folk og det var 

masse å gjøre, og allerede da var det 

damer som hadde beggynt å jobbe 

der som sveiser.» 

Kanskje det er noe for meg?» og  jeg 

var da i grunnen også innstilt på å 

bosette meg på Harøya.

Sveiseyrket fristet meg og jeg var i 

grunnen veldig nyskjerrig på dette 

utradisjonelle yrket for damer. 

Jeg begynte som privatist og fikk 

tilbudet om å gå VK1 og VK2 

skipsbygging på Spjelkavika vgs. som 

det het den gang. 

Jeg fikk ta dette på ett år og fikk 

jobb rett etterpå. Da begynte jeg på 

sveising og sammenstilling, men fant 

fort ut at sveising var det kjekkeste 

jeg gjorde.

Den tida i 1997/98 tok det seg opp 

hos I.P.Huse og det ble mye arbeid, 

også skiftarbeid. Jeg fikk bryne 

meg på maskinsveising, pulver bue 

sveising etter hvert, som også var 

veldig spennende. 

Størrelser på produktene vi begynte å 

lage blei større, og større haller måtte 

bygges og utvides. Det måtte ansettes 

flere folk og det måtte leies inn folk, 

spesielt på sveis.

I.P Huse er i bedrift med over 

hundre ansatte og med avdelinger 

som sveis, montering, brenning, 

malerhall, maskinavdelig, lager og en 

administrasjon.

Vi var da verdensledende på 

å produsere verdens største 

ankerhandteringvinsj til Farstad, 

Solstad og flere. 

Dei siste vi produserte, var til Mærk. 

Har også levert Rigg vinsjer til 

Statoil-songa og Sekkenderivinsjer, 

vi er flinke til å produsere runde ting 

med andre ord. 

Det jeg kontrollerer mest av, er 

selvfølgelig sveiste deler, det meste 

fra 20mm til 100mm, vanlig 

konstruksjon stål, weldox og Duplex. 

Så innen NDT bruker vi  EN 

ISO standard på det aller meste vi 

produserer. Etter enda noen år, tok 

jeg fagbrev i sveising og forsatte med 

både maskinsveisng i pulverbue og 

vanlig sveising. 

IP Huse er en fantastisk flott 

arbeidsplass og etter hvert kom 

det også flere damer inn i dette 

yrket. Dei fleste fra Harøya.

Så, etter at siste mann blei født for 11 

år siden åpnet det seg nye muligheter. 

Trygve Folgerø som mange NDT’ere 

kjenner var sveise ingeniør og NDT- 

nivå 3 i metodene MT/UT/PT/

VT. I tillegg leigde I.P.Huse inn 

Rolf Opstad som nivå 2 kontrollør i 

MT/PT/UT/VT. I tider når det var 

ekstra mye å gjøre, så hadde vi også 

vår formann i sveis med nivå 2 som 

steppa inn og tok MT/PT når det 

trengtes.

Ettersom det var så mye å gjøre på 

NDT Informasjon nr. 1 – 2020

Bilde:  Produksjon av vinsjer ved I.P.Huse AS
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jobb, ville Trygve ha to fast ansatte 

på bedrifta til å utdanne seg og, gå 

kursa til å bli nivå 2 i MT/PT/UT. 

På den tida visste jeg ikke hva NDT 

var, selv om jeg visste at vi hadde 

Rolf som gikk rundt og kontollerte 

sveiser og passet på at alt vi sveiset 

var bra. Hadde dei virkelig navn og 

kurs på dette..? 

NDT stillingen ble utlyst internt 

på I.P.Huse og jeg ble oppfordra 

til å søke på den. Så hvorfor ikke, 

spennende med noe nytt, så jeg søkte. 

Dette med sveising er kjempekjekt 

men det tar på, både i rygg, nakke 

og skuldrer og å bli gammel i dette 

yrket var heller ikke noe jeg hadde så 

kjempelyst til. 

Jeg og en kollega fikk jobben, og jeg 

lurte egentlig på hva dette var men, 

jeg kom i grunnen ganske fort inn 

i jobben, takket være lang erfaring 

med sveis. 

Deretter tok jeg kursene i MT 

(magnetpulver)/ UT (ultralyd)/ 

PT (penetrant), Duplex, støpejern 

og VT (visuell ) noe år senere. Ett 

kjempespennende fag å jobbe med!

Jeg var noe skeptisk til å begynne 

med da jeg jobbet sammen med 

min mentor Rolf Opstad som var 

kjempeflink og en som alle hadde 

stor respekt for. 

Rolf var ikke fast ansatt i bedriften 

men innleid og en person jeg lærte 

masse av, spesielt ultralydtesting 

(UT) som var den mest krevende av 

metodene. Utfordringen min var at 

jeg var fast ansatt i bedriften med ett 

meget godt forhold til alle ansatte på 

sveis hvor mange av dem lærte meg 

å sveise.  Noen var eldre eller staere, 

og så kom jeg som dame og skulle 

finne eventuelle feil og mangler på  

produkta de sveiste. 

Dette måtte jeg formidle videre til 

dem som hadde gjort eventuelle feil, 

ja direkte til dem. 

Selvfølgelig fikk jeg tilbakemeldinger 

om det, men jeg måtte bare ta imot 

og bite tennene sammen og fortsette. 

Etter hvert som tiden gikk og de 

skjønte at jeg hadde rett, så stilnet 

det. 

I dag 11 år senere, er Rolf og 

Trygve pensjonister og det er 

jeg som “styrer løpet” alene. 

Jeg synes det går kjempebra, de hører 

på meg og de kommer også og spør 

om råd, det er kjekt.

Nå må det også innrømmes at fra da 

jeg begynte med NDT og frem til 

nå, når jeg jobber med NDT alene på 

I.P.Huse, så er ordrene dessverre blitt 

mye færre. 

Bilde: Enorme dimensjoner på de største vinsjene som produseres på IP Huse AS
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Det har derimot kommet andre og 

mer spennende utfordringer for meg, 

som  NDT kontrollør men også for 

resten av bedriften. Små deler som 

vi vanligvis har sendt vekk til andre 

bedrifter for å bli produsert, må vi nå 

lage selv. 

Nye spennende produkt skal 

produseres for andre kunder, f.eks: 

- Vannkraft for Voith som er 

vedlikehald og noe nytt.

- Kran og lastesystemer for Motus

- Fairlead produserer vi en del av og 

små vinsjer som ankervinsj. 

Dette medfører også at det blir en 

del nye prosedyrer og standarder å 

forholde seg til, nå når det blir så mye 

nytt. 

“Vi er også en ISO 9001 

Bedrift, så ting er på stell”

Nå når jeg ikke har Trygve som 

min nivå 3’er så leier vi inn en fra 

Nordvest inspeksjon som er min nivå 

3’er. Vi leier også inn NDT nivå 2’ere 

visst behovet er der.

Det blir noe mer vedlikehald på 

bedriften, som vi gjør sjølve og da 

blir det jobb på meg også, som for 

eksempel klatring i kraner inne som 

ute, kryping etter gulvet inni deler og 

utvendig. 

Jeg blir også leid ut for å utføre 

NDT- kontroll hos andre bedrifter på 

Øya, og dette liker jeg å gjer, med et 

stort smil.

Så for oss her ute på ei lita øy, er 

det veldig samfunnsviktig med 

ei så moderne og stor bedrift som 

I.P.Huse og at bedriften klarer å 

skaffe nødvendige ordrer. 

Modernisering skjer også her ute 

og man har for eksempel byttet ut 

noen sveisere med flere robotsveisere 

og modernisert med nye møller på 

maskinavdelingen. Jeg håper nå at 

ordreboka vil fylle seg opp igjen og at 

vi har nok å gjær i fremtiden.

Det jeg også vil formidle 

til andre jenter, er at NDT 

yrket er noe jeg anbefaler på 

det sterkeste.

Vi er pirkete og vil ha det på vår 

måte og til slutt får vi trumfet det 

i gjennom og vi blir fornøyd, så 

må man heller ikke være redd for å 

utfordre seg selv. 

Jeg er ei «guttejente» som trives veldig 

bra i dette noe mannsdominerte 

yrket og jeg elsker å være ute å jobbe 

sammen med folk og bruke kroppen. 

Det er absolutt ett yrke å bli 

gammel i.

Hilsen Juliann
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Enestående 
fleksibilitet og sporbarhet

Proceq UT8000 
ultralydapparat

SPØR OSS OM 
EN DEMO I DAG! 

T: +4767100500  |  proceq@NDTnordic.no

 www.ndtnordic.no

• Tilgang til de tøffeste og vanskeligste stedene med Proceq UT8000 modularbasert
design og avtagbar touchscreen - Dette er ekte bærbarhet, den passer i lommen din!

• Inspiser de mest utfordrende dempende materialer med vår kraftfulle best-i-klassen
pulsgenerator

• Ikke mist dine data. Denne brukervennlige og trådløse enheten utfører real-time, on-site
analysering av data og deling med dine kolleger off-site
...og tilbyr alle driftsmoduser, enkelt å kalibrere og lagre innstillinger, og mye mer...

NYHET!
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Enestående 
fleksibilitet og sporbarhet

Proceq UT8000 
ultralydapparat

SPØR OSS OM 
EN DEMO I DAG! 

T: +4767100500  |  proceq@NDTnordic.no

 www.ndtnordic.no

• Tilgang til de tøffeste og vanskeligste stedene med Proceq UT8000 modularbasert
design og avtagbar touchscreen - Dette er ekte bærbarhet, den passer i lommen din!

• Inspiser de mest utfordrende dempende materialer med vår kraftfulle best-i-klassen
pulsgenerator

• Ikke mist dine data. Denne brukervennlige og trådløse enheten utfører real-time, on-site
analysering av data og deling med dine kolleger off-site
...og tilbyr alle driftsmoduser, enkelt å kalibrere og lagre innstillinger, og mye mer...

NYHET!
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RØD  PENETRANT TIL ALLE UTFORDRINGER

PT - FLUORISERENDE 
PRODUKT LINJE OGSÅ 
TILGJENGELIG

FLERE 
PRODUKTER 
TILGJENGELIG I 
ECOLINE 
VERSJON.

Lett å fjerne på røffe yter 

Vannvaskbar  

Menneskevenlig 

Biologisk Nedbrytbar 

Vann og løsmiddelbasert

FORDELER MED 

MR® AEROSOL BOKSER

 360 °   

  100%

360°

MR®– PENETRANT TESTING
PRODUCTS FOR SUPERIOR INDICATIONS 

Sjekk vårt utvalg på!
 Be om vareprøve 

AUTHORIZED                 DISTRIBUTOR

www.ndtnordic.no
 + 47 67 100 500

www.mr-chemie.de

K a n  s p r a y e  o p p / n e d

 T ø m m e s  h e l t

Flere har byttet til
 

MR-Chemie i 2
020.

Spør oss om hvorfo
r!
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Velkommen til to nyansatte i Holger Hartmann

Møt Maren og Erlend som skal jobbe med våre produkter til Life Science og laboratorie. Vi er fryktelig stolt 
over å kunne hente inn dyktige nye ansatte til vårt team og ønsker å la dere bli litt bedre kjent med dem. I 
disse dager er Erlend og Maren i full gang med å bli kjent med sine nye roller som salgsingeniører hos oss i 
Holger Hartmann.

NYTT FRA HOLGER HARTMANN AS

NDT Informasjon nr. 1– 2020

Markedsavdelingen i Holger Hartmann AS har g jort 

dette miniintervjuet med sine to nyansatte (Red. anm)

Hei Erlend. Hvem er du?

Hei. Jeg heter Erlend Lavoll og er 29 år. Smørblid innvandrer 

fra Sandefjord. Søkte lykken på Østlandet og fant det.

Hva gjorde du før du kom til oss i Holger Hartmann?

Jeg jobbet som Radiograf

Hva kommer du til å jobbe med/hva er ditt ansvarsområde 

her i Holger Hartmann?

Mitt ansvarsområde er foreløpig løsninger og produkter fra 

Herzog, samt alle spektrometrene i ‘Gnist OES’ kategorien vår.

Sist men ikke minst, en funfact om deg? 

Jeg kom helt til regionsfinalen i Stein, Saks, Papir når jeg var 

student.

Da var det deg Maren, hvem er du?

Jeg er født på Sørlandet og flytta til Oslo i forbindelser med 

studiet. I fritiden liker jeg å gå på tur, buldre, stå på snowboard 

og være med venner og familie. Jeg er også frivillig på Kreft-

foreningens Vitensenter i helgene der vi har en rekke arrange-

menter og omvisninger.

Hva gjorde du før du kom til oss i Holger Hartmann?

Jeg er utdannet Cellebiolog og gjorde masteroppgaven for 

Institutt for Kreftforskning ved Radiumhospitalet. Under og 

etter studiet har jeg vært innom laboratoriearbeid, undervisn-

ing, ordrebehandling og salg. 

Hva kommer du til å jobbe med/hva er ditt ansvarsområde 

her i Holger Hartmann?

Jeg kommer til å være salgsingeniør i Life Science avdelingen, 

hvor vi hovedsakelig står for salg av Olympus mikroskoper 

og tilbehør. Det innebærer også oppfølging og opplæring av 

kunder – en perfekt kombinasjon.
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VERDENSKONFERANSEN I NDT  
(WCNDT 2020) UTSATT TIL 2021
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HOGNE STEINNES 

Ny mann hos NDT Nordic AS

Hogne har sendt oss litt informasjon 

om seg selv og sin bakgrunn i NDT 

faget.

Litt om meg selv:

Født i 1976, altså 44 år GAMMEL! 

Gift, to gutter på 14 og 17 år. Hund.

Bor på Randaberg, nabokommunen til 

Stavanger.

I disse dager er det faktisk 25 år siden 

jeg ble sertifisert i UT, MT og PT 

nivå 2 etter å ha fullført NDT-linja på 

Randaberg videregående. Vi var første 

kullet der.

Jeg har hatt nivå 3 i de samme metodene 

siden 2004, og etterhvert også i VT.

Jeg  startet NDT Partner i 2007. 

og her har hovedtyngden av oppdrag 

bestått i nivå 3 tjenester. 

Gjennom mye erfaring med NDT-

prosedyrer, nivå 3 ansvar for et antall 

virksomheter, samt en del arbeid med 

kursutvikling på nivå 2 og nivå 3. 

Innen disse tjenestene er vi nå gjennom 

samarbeidet, fire svært erfarne personer 

med nivå 3 sertifiseringer, som dekker 

alle metoder:

- Tom «Eddy» Johnsen

- Johnny Ekehaug

- Stein Axel Hjemdahl

- Hogne Steinnes

Hogne Steinnes

Department Manager, Stavanger

NDT level III UT-MT-PT-VT

hogne.steinnes@ndtnordic.no

Ultralydtesting for 

feildetektering av metall- og 

komposittdeler, særdeles bærbar 

og virkelig brukervennlig.

Korrekte, komplette, presise og 

gjenbrukbare inspeksjonsdata er 

nøkkelen for å sikre integriteten til 

komponenter og infrastruktur. 

Proceq UT8000 representerer et 

g jennombrudd i inspeksjon med 

ultralyd for å oppdage feil som 

sprekker og hulrom i metaller og 

kompositter. 

«Swiss Made», robust, IP67-

klassifisert baseenhet er bygget 

for ekstreme nivåer av bærbarhet 

og komfort, fra arbeidsbenken i  

laboratoriet til klatreoperasjoner på 

de tøffeste stedene. 

Takket være den sofistikerte 

elektronikken som leverer stor 

båndbredde og signal-til-støy-

forhold, kan du beholde dine 

eksisterende lydhoder og prosedyrer.

Koble den kraftige baseenheten 

til iPaden din og kom raskere i 

gang med det virkelige arbeidet. 

Proceq Flaw Detector Live-appen 

forbedrer produktiviteten din med 

smarte programvarefunksjoner, 

for eksempel den enkle, touch-

baserte kalibreringsprosedyren, den 

innebygde indikasjonstabellen og 

muligheten til å spole tilbake tid for 

hver indikasjon. 

Gå gjennom målingene dine, og 

formidle funn og vurderinger beriket 

med tale-, foto- og tekstnotater som 

gir sporbarhet og sinnsro.

Sammen med vår unike prismodell 

er Proceq UT8000 den eneste 

inspeksjonsplattformen for ultralyd 

som på en rimelig måte vokser med 

dine behov.

NYTT FRA NDT NORDIC AS

PRODUKTNYTT FRA NDT NORDIC AS

Proceq UT8000
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Neste utgave kommer i Oktober 2020 

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

må være redaksjonen i hende innen 25 September 2020.

Land Trykkeri as, Heimskogen 24, 2870 Dokka


