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Jubileum for Industriens 
Motemesse

Alt er klart for Industriens 
Motemesse IM-2017, og 
tradisjonen tro er det bes-
te fra tidligere messer ført 
videre. Målet er en messe 
som tar et skritt videre 
med nye produkter, løs-
ninger, faglige foredrag, 
og med møteplasser som 
ramme for faglig nyttige 
dialoger.

I år er det 15-årsjubileum for Industriens Motemesse som møteplass for 
sentrale aktører i leverandørindustrien. To av messene har vært arrangert om 
bord i hurtigruteskipet Trollfjord. I 2017 er Telenor Arena nok en gang rammen 
rundt arrangementet, og næringsklyngen Water Valley er med som samar-
beidspartner og forsterker det grønne fotavtrykket.
Invitasjon er sendt til leverandører, kunder og nære forretningsforbindelser. 
TESS alene har 40 000 kunder. Utstillernes kunder kan sikkert doble dette 
tallet. Kommer alle, blir det trangt, men erfaringsmessig kommer to til tre 
tusen beslutningstakere.  
Alt er klart for Industriens Motemesse IM-2017, og tradisjonen tro er det beste 
fra tidligere messer ført videre. Målet er en messe som tar et skritt videre med 
nye produkter, løsninger, faglige foredrag, og med møteplasser som ramme 
for faglig nyttige dialoger. Tilbudet er variert og balansert, og Industriens 
Motemesse blir igjen en viktig møteplass for beslutningstakere i næringslivet 
som vet å sette pris på kostnadseffektive løsninger og tips om økt fortjeneste. 
Samtidig ser leverandører og utstillere verdien i å møte faglig fokuserte 
TESS-ansatte i servicesentre over hele landet og sentrale personer fra TESS 
i utlandet.
DVH-prisen er tradisjon på Industriens Motemesse hvor utstillere melder inn 
et produkt til bedømming. Juryen legger vekt på blant annet innovasjon, miljø 
og kostnadseffektivitet.
SpeedMatch er annet kjennetegn ved på Industriens Motemesse. Med over 
200 møter mellom sentrale bedrifter og leverandører blir det knyttet mange 
verdifulle kontakter. Med et næringsliv i endring, er det mer enn noen gang 
verdifullt å delta på Industriens Motemesse IM-2017.
Endringer i riktig retning ser vi når Statoil og TESS går sammen om Partner- 
shop og Baseshop på forsyningsbasen til Statoil på Mongstad. Det har vært 
en lang reise. Den startet tidlig på 1990-tallet og i tett samarbeid gjennom 
mange år har Statoil vært med på reisen. I felleskap har vi funnet fram til 
løsninger som tjener begge parter. Kostnadseffektive forsyningsløsninger 
som Partnershop og en serie beslektede løsninger, har en sentral plass i 
samarbeidet. Da Statoil kom på banen med STEP-programmet, ble det ekstra 
Big Match. En stasjon på reisen er Baseshopen på Statoil Base Mongstad 
hvor løsninger har hentet læring fra to organisasjoner med samme mål. Nå 
fortsetter reisen mot nye spennende mål for kostnadseffektiv forsyning. Neste 
stasjon er Industriens Motemesse IM-2017.

Velkommen!
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 - Det er den15. gangen TESS arran-
gerer Industriens Motemesse, og 28 
debuterende utstillere understreker hvor 
viktig denne møteplassen er for mange 
aktører i norsk næringsliv, sier messe-
sjef Eve Å. Jacobsen i TESS. Hun har i 
alle år ledet messen med stødig hånd. 
– Interessen er stor, og alt ligger til rette 
for to dager med mye faglig utbytte for 
besøkende. Vi har mer en 110 utstillere 
og venter flere tusen innenfor portene 
som ser fram til nyheter og faglig påfyll 
om fremtidige løsninger. Fagmessen 
samarbeider i år med næringsklyngen 
Water Valley. Det forsterker det grønne 
fotavtrykket som preger arrangementet, 
forteller messesjef Jacobsen.

15 ÅR SOM MØTEPLASS
Jubileumsmessen har med andre ord 
et variert og balansert tilbud av nyheter, 
foredrag og faglige oppdateringer som 
er viktig for en møteplass som samler 
beslutningstagere fra sentrale aktører 
i næringsliv og offentlige virksomheter. 
Spesielt får kostnadseffektive løsninger 
og tips om økt fortjeneste en stadig 
mer sentral plass som tema på Indus-

JUBILEUM FOR 
EN VIKTIG 
MØTEPLASS

Rekordmange utstillere setter sitt tydelige preg på jubileumsutgaven av Industriens Motemesse 
IM-2017 i Telenor Arena 22. og 23. mars.
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triens Motemesse. - Med et næringsliv 
i endring, er det mer enn noen gang 
verdifullt å delta på Industriens Mote-
messe IM-2017, mener messesjef Eve 
Å. Jacobsen.

SPEEDMATCH OG DVH-PRIS
SpeedMatch er et populært og nyttig 
tilbud til på Industriens Motemesse. 
Over 200 møter mellom sentrale be-
slutningstagere i TESS og leverandører 
er starten på mange god forbindelser 
og ofte spiren til verdifulle forretninger. 
DVH-prisen, hvor utstillere melder inn et 
produkt til bedømming, er tradisjon på 
Industriens Motemesse. 13 kandidater 
har i år meldt inn sine produkter og 
løsninger. Juryen legger vekt på blant 
annet innovasjon, miljø og kostnadsef-
fektivitet. Vinneren blir kåret på messen 
og behørig presentert på scenen. 
For mer informasjon, ta kontakt med 
Eve Å. Jacobsen 
Tlf.: 32 84 40 45/ 95 22 55 67 
E.post: eve.jacobsen@tess.no

Det blir omvisning på TESS-huset for de 
som ønsker å delta på dette 23. mars.
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Som en innovativ aktør i flere industri-
elle markeder, vil TESS presentere de 
nyeste løsninger og konsepter for både 
innkjøp av drift- og vedlikeholdsproduk-
ter, vedlikeholdsstyring av slange- 
parken og det siste innen tekniske 
innovasjonsprosjekter. 

PENGER SPART PÅ E-HANDEL
Foredragsholder: Direktør Dagfinn 
Berge, TESS as. 

Videreutvikling av 
effektive og kostnads-
besparende e-handel-
sløsninger har vært 
en del av hverdagen i 
TESS gjennom flere år. 
For våre kunder betyr 
dette enklere innkjøp, 

bedre dokumentasjon og  effektivise-
ring i flere administrative ledd. Kort 
sagt: flere kostnadsbesparelser. TESS 
tilbyr komplett e-handel med webshop 
integrert med kundens eget innkjøps-
system, elektroniske ordrebekreftelser 
og e-fakturering.  TESS tilbyr løsninger 
for e-handel tilpasset kundens ønsker 
og faktiske behov. Direktør Dagfinn 
Berge vil presentere løsningene og 
synliggjøre hvilke fordeler disse gir for 
kundene.

TESS UPTIME  
– KUNDEAUTOMATENE  
Foredragsholder: Direktør IF Salg, 
Roar Kleven, TESS as. 

Siste nytt innen 
integrerte forsyninger 
er å tilby et tilpasset 
vareutvalg i en eller 
flere forsyningsau-
tomater plassert på 
brukerstedet. I TESS 

kalles løsningen for TESS Uptime. Mer 
enn 20 års driftserfaring med flere nivå-
er innen integrerte forsyningsløsninger 
(IF), har gitt TESS et solid forsprang 
i både praktisk drift og ikke minst 
videreutvikling. Engasjerte kunder har 
vært en særlig viktig nøkkel til å oppnå 
suksess. Ikke minst har mulighetene 
for å utnytte informasjonsteknologi på 
en enda smartere måte gitt vesentlige 
forbedringer gjennom den tiden som 
har gått.

Foredrag på Industriens Motemesse

Tradisjonen tro vil Industriens Motemesse by på en rekke faglige oppdateringer i form av foredrag 
holdt av ledere og fagfolk i TESS. 

Direktør IF Salg, Roar Kleven, vil foredra 
om løsningene og hvordan disse positivt 
påvirker kundens kostnader med hensyn 
til økt oppetid, garantert servicegrad, 
orden og ryddighet, forbruksoversikt og 
administrativ effektivisering.

TESS HOSE MANAGEMENT (THM)
Fordragsholder: Instruktør THM, Signe 
Dahl, TESS as.

Det har gått mer enn 10 år siden TESS 
implementerte det 
første egenutviklede 
vedlikeholdssystemet 
for kundenes slange-
park. Siden har TESS 
Hose Management 
gjennomgått systema-
tisk utvikling, frem til 

dagens markedsledende løsninger. Ikke 
minst har den rivende utviklingen innen 
IKT gitt mange og nye muligheter for 
effektivisering.
Slanger er ofte et forsømt område innen 
vedlikeholdsplanlegging og gjennomfø-
ring. En risikobasert vedlikeholdsmodell 
for slanger, støttet av et team med 
eksperter, vil ha potensiale i seg til å by 
på både direkte og indirekte besparelser 
og økt oppetid. Alle nødvendige data 
for planlegging og statusoversikter er 
tilgjengelig gjennom en SaaS løsning. 
Oppdatering av databasen kan blant 
annet gjøres lokalt gjennom enkel 
datalogging med PDA (Wapman) og vår 
nye kundeweb.
Instruktør THM, Signe Dahl, vil foredra 
om dagens vedlikeholdssystem og 
presentere de mulighetene som THM gir 
til økt oppetid og kostnadsbesparelser.

INNOVASJON I PLASTRØR OG 
TINING
Foredragsholdere: Jan Dyre-Hansen og 
Trond Sørensen, TESS as. 

Som løsningsorientert 
leverandør av slanger 
og ledningskomponen-
ter, har medarbeidere 
i TESS stadig sett 
situasjoner i hverdagen 
der forbedringspoten-
sialet hos kunden er 

betydelig. Dette gir grobunn for innova-

sjonsprosjekter i TESS. I foredraget vil 
Jan Dyre-Hansen og Trond Sørensen 
presentere de to siste resultatene av 
denne type innovasjonsprosjekter.
ECO Feeder: Helt siden havbruksnærin-
gen tok i bruk trykkluftbasert transport 
av fiskefor i lange plastrør, har akkumu-
lert statisk elektrisitet vært et problem 
forbundet med disse ledningene. Ikke 
rent få personer har gjentakende ganger 
fått seg en real ”karamell” ved fysisk 
kontakt med disse rørene. Som samar-
beidspartner til havbruksnæringen har 
TESS utviklet et antistatisk transportrør 
for fiskefor. I tillegg tar TESS et miljøan-
svar ved å gjøre rørforsyningen miljø-
vennlig på en smart måte.
TFSI: Kan stikkrenner under bilveier og 
annen infrastruktur holdes vinteråpne på 
en enklere måte? Hvordan bekjempes 
frostproblemer i vinterhalvåret med 
andre metoder enn de som hittil har 
vært vanlig? TESS har utviklet perma-
nente tekniske løsninger som gjør at 
bekjempelse av frost ikke lenger skal 
handle om gårdsdagens konservative 
utrykningsmetoder, men snarere om 
løsninger som forebygger istetting i 
utsatte stikkrenner.      

HYDRAULIKK OG LEDNINGS-
KOMPONENTER
Foredragsholder: Lars Otto Fredriksen, 
TESS as.

I nesten 50 år har 
TESS bistått ulike 
markedsområder og 
brukerbehov med 
hydraulikkslanger 
og tilhørende led-
ningskomponenter. I 

dette foredraget vil slangeeksperten og 
teamlederen Lars Otto Fredriksen by på 
en faglig oppdatering innen de produkter 
og løsninger som TESS leverer.
TESS og TESS-leverandørene står aldri 
på stedet hvil. Både som problemløser 
og forsyningspartner har TESS en aktiv 
innstilling til at markedene også er i end-
ring - og fortsetter med å spørre etter 
det TESS ikke hadde i går. Da gjelder 
det å være oppdatert.    
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Konferansier: Geir Helljesen 09.00: Registrering, stands åpner og servering av kaffe 

Konferanserom A:  9.30-10.45
Big Data og sensorteknologi innen vannkraft
w	Big Data – muligheter for norsk vannkraft 
 Arild Waaler, Professor UIO

w	Digital transformasjon - Nåsituasjon og muligheter 
 for vedlikehold av vannkraftverk.  
 Thomas Welte, Forsker SINTEF

w	Big Data og muligheter for real-time analyse ved
 bruk av sensorer. Jostein Andreassen, eSmart Systems 

w	Oppsummering og spørsmål fra salen - Glitre Energi

Konferanserom A:  11.00 - 12.50
Rammevilkår for vannkraften
w	Offisiell åpning, Gunn Cecilie Ringdal

w	Er vannkraftsektoren rustet til å møte fremtidens muligheter?  
 Hege Brende, Leder, HydroCen
w	Rammevilkår for vannkraften,  
 Nicolai Astrup, Stortingsrepresentant 

w	Vannkraften må opp og frem, 
 Magne Fauli, Næringspolitisk rådgiver forny- 
 bar energi, Energi Norge  
 Pål Skjæggestad, Konsernsjef, Glitre Energi
w	Moderator: Geir Helljesen

12.50-13.45: Lunsj med mingling og besøk på stands

Konferanserom A: 13.45 - 15.00
Kabler i fjell og bakken i stedet for i lufta
w	Statnetts planer for å utvikle nettet 
 Steinar Aksnes, Ansvarlig Public Affairs, Statnett.

w	Kabler i fjell i stedet for i lufta
 Jakob Særsten, Daglig leder, Los Elektro

w	Digital temperatur overvåkning av kabler
 Per Ivar Karlsen, Salgs og Markedssjef Energiverk,   
 Nexans 

w	Oppsummering og spørsmål fra salen - Glitre Energi

Konferanserom B: 13.45-15.00
Muligheter og begrensninger for norsk vannkraft
w	Digitalisering og bruk av BIM
 Tore Lie Falkenberg, Norconsult

w	Damsikkerhetsforskriften – En kort innføring
 Bjørnar Roalkvam, Overingeniør i NVE

w	Norsk vannkraft i Europa 
 Tom Nysted, CEO, Agder Energi

w	Kort info om muligheter i utlandet.     
 Oppsummering og spørsmål fra salen - BOOST

Konferanse og utstilling, Telenor Arena, Oslo, 23. mars 2017

15.00 - 16.00:  Bespisning, mingling og besøk på stands 
16.00: Årsmøte for Water Valley og inviterte gjester

www.watervalley.no

Konferanserom B:  9.30 – 10.45
Nanoteknologi også innen vannkraft
w	Nanoteknologiens muligheter innen vannkraft   
 Yngvar Berg, Professor HSN

w	Sediment erosjon i vannkraftverk - nanoteknologi  
 som  problemløser
 Ole Gunnar Dahlhaug, Professor NTNU

w	Oppsummering og spørsmål  fra salen - Erik Skaug

Gunn Cecilie Ringdal,  
Ordfører Lier og medlem i 
Høyres programkomitè

Nicolai Astrup,  
Stortingsrepresentant

Informasjoner: Trond I. Østgaard, styreleder tlf.: 411 74 471  mail: trond.ingar.ostgaard@usn.no
 Erik Jølberg, daglig leder tlf.: 905 26 265  mail: ej@tess.no

Konferanseansvarlig:  Tomas Elton Haug tlf.: 32 84 41 47  mail: teh@tess.no
Utstilleransvarlig:  Eve Åshaug Jacobsen tlf.: 32 84 40 45  mail: eve.jacobsen@tess.no

Water Valley: Tlf. 905 12 850 
Påmelding til konferanse og som utstiller: 
http://registrering.tess.as/index.php/nb/registrer-meg-wv

Hege Brende, 
HydroCen
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Water Valley har en spekket konferan-
seseksjon med kombinerte foredrag og 
workshops som dekker aktuelle temaer 
innen vannkraft som bl.a.: Nanoteknolo-
giens muligheter, Big Data og sensortek-
nologi, Kraftkabler i fjell og i bakken istf. 
i lufta og Muligheter og begrensinger for 
norsk vannkraft.
Vi er stolte over å kunne tilby innlegg fra 
noen av Norges fremste eksperter på 
sine fagfelt sier talsmann for konferan-
sekomiteen, Tomas Elton Haug.
Med tilbud om konferanser og  frokost-
møter på løpende bånd stiller mange 
spørsmålet om «what’s in it for me».Vi 
har lyttet til bransjen og satt sammen 
et program der vi også gir deltakerne 
mulighet til å fordype seg i bestemte 
tema i form av workshops. En ny verden 
åpner seg for kraftbransjen i disse dager 
med smarte målere som installeres i de 

Alt ligger til rette for et flott og matnyttig arrangement den 23. mars i Telenor Arena.

tusen hjem. eSmart fra Halden har fått 
stor oppmerksomhet rundt sine løsnin-
ger som tilbys i denne nye hverdagen 
som alle strømprodusenter må tilpasse 
seg til. Foredragsholder fra eSmart er 
Salgsdirektør Jostein Andreassen. Vide-
re settes det også blant annet søkelys 
på hvilke muligheter Big data analyse gir 
i tiden fremover. Thomas Welte, forsker 
ved Sintef, gir sine betraktninger innen 
området tilstandsovervåkning. Nexans 
forteller om sine løsninger for DTS 
overvåkning av kabler for å sikre oppetid 
og hindre strømbrudd. 

HVOR KOMMER KABLENE?
Det skal legges kilometervis med nye 
kraftkabler i Norge og Europa de kom-
mende år. Det store spørsmålet er ofte 
hvor kablene skal gå. Steinar Aksnes 
forteller om Statnett sine planer for 
utbygging av strømnettet fremover. Los 

Elektro utvikler spennende nye metoder 
for å legge kabler i fjell i stedet for i lufta, 
en metode som kan minske strålefare 
og frigjøre areal i norske byer og bygder.
Tom Nysted, administrerende direktør i 
Agder Energi tar turen til Telenor Arena 
for å snakke om muligheter for norsk 
vannkraft i Europa. 
Konferansen åpnes av Liers Ordfører 
Gunn Cecile Ringstad som gir ordet 
til Nicolai Astrup fra Høyre før Hege 
Brende, leder av HydroCen i Trondheim 
holder sitt innlegg om arbeidet som fore-
går innen vannkraft i Trondheim Energi. 
Norge og Glitre Energi avslutter den  
offisielle åpningen og deltar i replikk-
veksling rundt hvordan vi skal få vann-
kraften opp og frem i Norge. Replikk-
vekslingen ledes av Geir Helljesen. 
Vi håper at vannkraftbransjen møter opp 
for å løfte norsk vannkraft opp og frem!
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TESS Esbjerg har i de seneste par må-
neder stået for en omfattende hydraulik 
leverance til SubC Partner A/S. 
Opgaven inkluderede system design og 
dimensionering, montage og levering af 
diverse komponenter. 
Igennem hele forløbet har der været 
et tæt samarbejde med kunden, der 
har sikret den bedst mulige leverance, 
til stor tilfredshed for både kunden og 
TESS Danmark.
Denne opgave har vist at vi i TESS 
har kompetencerne og potentialet til 
at være med i den absolutte top inden 
for hydraulikk. Derudover har denne 
leverance medført en øget erfaring i 
brugen af lidt mere eksotiske hydraulik 
komponenter, da hele systemet skulle 
være vandtæt ned til en dybde på 150 
meter.

Subsea hydraulic from Denmark 
TESS Esbjerg has in the recent couple 
of months been responsible for a 
complex and challenging delivery of a 
hydraulic system for SubC Partner A/S.
The task included several disciplines like 
system design, montage and delivery of 
several components.
There has been a close cooperation 
with the customer, throughout the entire 
period, to ensure the best delivery pos- 
sible, which has been very satisfying for 
the customer.
This task has shown that we possess 
the competences and potential to 
compete in the very top, with regards 
to hydraulics. Moreover, this delivery 
has brought an increased experience 
in using more special types of hydraulic 
components, as the system needed to 
be able to withstand water to a depth of 
150 meters.

TESS Esbjerg has  
delivered
Installation of hydraulic  
components 
Design of the hydraulic 
system 
Pressure testing and start-up 
of the system 
Misc. hydraulic valves 
Pressure Filter in SS 316L 
Pressure sensor 
Temperature sensor 
Quick couplings 
Fittings and pipes 
Thermoplastic hoses with SS 
fittings 
ACT Clamps (anti corrosion 
clamp)

Dette bilde er fra   http://www.offshorewind.biz/2014/04/04/subc-expands-rov-fleet/
Hydrauliv to ROV designet by TESS Esbjerg.

DANMARK GÅR I DYBDEN

TESS Esbjerg har levert 
Installasjon av hydrauliske komponenter 
Design av hydraulikksystemet  
Trykktesting og oppstart av systemet  
Diverse hydraulisk ventiler  
Trykkfilter SS 316L  
Trykksensor 
Temperatursensor  
Hurtigkoblinger  
Fittings og rør  
Termoplast slanger med SS fittings 
ACT klemmer (antikorrosjon klemme)
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arne.braadland@tess.no 
- Ja, det skjer mye, bekrefter avdelings- 
leder Alf Eirik Johansen på telefon 
fra Hammerfest. Han er godt i gang 
med oppbygging av Partnershopen på 
Melkøya som skal driftes i tospann med 
TESS Hammerfest.

UNG STAB 
Alf Eirik Johansen har med seg på laget 
tre yngre kolleger og stillingen til den 
fjerde er utlyst. Gjennomsnittsalderen 
er under 30 år og ansienniteten kort. 
Selv begynte han som kundeveileder i 
TESS Hammerfest på tampen av 2014. 
Med seg i kofferten hadde han drøyt ti 
år som servicekoordinator i en av byens 
større rørlegger firmaer. 

Det er en varm vinter i Hammer-
fest. Røde tall på Yr, skuta er 
snudd, avdelingsleder Alf Eirik 
Johansen setter bånn gass på ny 
kurs og tall på bunnlinja som går 
mot vår. 

Team Hammerfest og Melkøya.
Fra venstre: Glenn Sandvik, Wanda Levang, 
Alf Eirik Johansen og Jøran Johansen

UNGE. YDMYKE. BÅNN GASS!

Avdelingsleder Alf Eirik Johansen, TESS Hammerfest

LEGGER LISTA HØYT 
-Ja vel, jeg legger lista høyt, men fokus 
er der, sier avdelingslederen som har 
kjørt kollegene gjennom et 14 dagers 
intensivt kurs med rutiner, HMS, KS 
og alt annet som hører til dagliglivet i 
et servicesenter. – Slitne i hodet, men 
nyttig, var tilbakemeldingen, sier Alf Eirik 
som er veldig opptatt av god service og 
kundebehandling. 

STARTER MED 1,8 MILLIONER-
Partnershopen på Melkøya sammen 
med Statoil åpner i løpet av februar, 
men allerede på starten av året hadde 
Hammerfest en ordrereserve på 1, 8 
millioner kroner på øya. Åpningen av 
Partnershopen vil komme rett i forkant 
av revisjonsstansen 2017 til Snøhvit 
Melkøya, så lærings- og erfarings- 
kurven vil være svært bratt, sier Alf Eirik 
Johansen 
- Nå vil vi ha behov for gode medarbei-
dere i TESS Nord som vi kan kontakte 
dersom vi har behov for bistand. Det 
vil være viktig for at vi skal kunne gjøre 
best mulig jobb for Statoil, er hans 
konklusjon.

For denne delen av samarbeidet er 
målet enkelt og greit: Olje og smøre- 
midler i alle butikkene hos TESS 
Servicesentre, og et personale med 
kunnskap som hjelper kundene. 
I tillegg til god service i butikkene, 
er flere effektive logistikkløsninger 
tilgjengelig for alle som trenger mer 
olje og smøremidler enn det de får 
plass til i handlevogna. Samtidig er 
samhandlingen i logistikksystemet 
til TESS og Uno-x fleksibelt og nær 
sømløst. Det betyr at store som 
små kunder kan få en forsynings-
løsning som passer.

Det skal ikke være noen tvil.

- VI HJELPER DEG MED OLJE!

Budskapet fra nær 500 TESS-ansatte i servicesentrene er 
klart og tydelig: - Vi hjelper deg med olje! De har alle hentet 
kunnskap fra et kurs som gir kompetanse i valg av riktig olje 
og smøremidler. Snart er flere i gang med å lære enda mer. 
Kursene er en del av det strategiske samarbeidet mellom 
Uno-X og TESS.

Vi hjelper deg  med olje!
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arne.braadland@tess.no  
Olje og gass er innsatsfaktorer i produk-
sjonen. Miljøet kan bli spart for 12-15 
millioner kg CO2 hvis hele oppdretts-
næringen tar i bruk denne fôrslangen i 
to generasjoner. - Vi jobbet lenge med 
utviklingen av den nye antistatiske 
fôrslangen som tilfredsstiller kravene 
fra Arbeidstilsynet og gir et tryggere ar-
beidsmiljø på merdene. Løsningen ble 
bruk av et homogent plastmateriale som 
har en høy gjenbruksfaktor. Hele 85 
prosent av materialet fra første gene-
rasjon fôrslange brukes i produksjonen 
av de to neste generasjonene. Dette er 
innenfor det vi i dag forventer, men litt 
fram i tid kan vi kanskje kople på flere 
generasjoner, sier innovasjonsdirektør 
Jan Dyre-Hansen som har vært helt 
sentral i utviklingen av den nye antista-
tiske fôrslangen til TESS.
Det blir produsert og levert en million 
meter fôrslanger til norske oppdretts-
anlegg i året. - Bransjen mangler god 
statistikk, men omfanget er på dette 
nivået og er utgangspunktet for vårt 
regnestykke, sier innovasjonsdirek- 
tøren. – det betyr at oppdrettsnæringen 
kan bidra til å spare minst 6 millioner 
kg olje/gass i produksjonen. Noe som 
reduserer CO2-utslippet med 12-15 mil-
lioner kg. Det er nok enda mer å hente 
på miljøsiden. Målinger under praktisk 
bruk viser at den antistatiske fôrslangen 
til TESS har meget god slitestyrke, og 
forventningen er opptil 50 prosent bedre 
enn gjennomsnittet i bransjen, sier 
innovasjonsdirektør Jan Dyre-Hansen.
Den nye antistatiske og miljøvennlige 
fôrslangen til TESS viser at teknologien 
har løst flere av de tidligere utfordrin-

Med den nye berøringssikre 
fôrslangen til TESS får oppdretts-
næringen et solid grønt fotavtrykk 
med på kjøpet. 85 prosent av 
materialet i første generasjon går 
til gjenbruk i produksjonen av 
annen og tredje generasjon. Må-
linger under praktisk bruk viser at 
fôrslangene har en slitestyrke som 
er vesentlig bedre enn gjennom-
snittet i bransjen.

gene i oppdrettsnæringen. Tiden med arbeidsu-
lykker på grunn av elektriske støt fra fôrslanger 
bør være over. – Jobben nå er å få på plass en 
god miljøsirkel hvor de antistatiske fôrslangene 
får et definert livsløp gjennom tre generasjoner. 

ECOFEEDER levert til Eide Fjordbruk as i 
Hardanger. Eide Fjordbruk AS er eit familieeigd 
selskap. Vi har en årlig produksjon på ca 8000 
tonn laks/aure. Me har kontor og settefiskanlegg 
i Fusa kommune. Matfiskproduksjon av laks og 
aure foregår ved 8 lokaliteter i Kvinherad og 
Lindås kommune.   Vi har i dag 4 ordinere og 1 
FOU konsesjon for oppdrett av matfisk laks og 
aure.  Vi har 2 setjefisk konsesjonar samlokalisert 
i Eidestøa. (Kilde. PROFF) 

Nytt grønt fotavtrykk
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Den nye 
homogene 

berøringssikre fôr-
slangen til oppdrettsnæ-

ringen har fått det betegnende 
navnet ECOFEEDER. 

Fakta
ECOFEEDER.  
Ny homogen berøringssikker 
fôrslange til oppdrettsnæringen. 
Den fyller Arbeidstilsynets krav 
om antistatisk materiale og 
er testet av SINTEF. Målinger 
under praktisk bruk viser at 
fôrslangen har bedre slitestyrke 
enn gjennomsnittet i bransjen. 
Ved gjenbruk kan 85 prosent av 
materialet fra første generasjon 
benyttes i produksjonen av de to 
neste generasjonene. 

MEST SALG I VEST
Segmentansvarlig havbruk Njål Tvedt i 
TESS Vest forteller om stor interesse for 
ECOFEEDER. – Temaene HMS, miljø 
og slitestyrke er i fokus og det varierer 
hva kundene legger vekt på. I det 
siste har det jo også blitt mye fokus på 
forurensning i havet, opprydding, avfall 
og gjenbruk. Miljøsirkelen til TESS med 
retur og gjenbruk av ECOFEEDER i to 
generasjoner, får gjenklang hos mange. 
Alt ligger til rette for en signering av en 
avtale på IM-2017, forteller Njål Tvedt 
som for tiden er den fôrslangeselgeren i 
TESS som selger mest og til flest. Blant 
kundene er Lerøy Vest, Grieg Seafood, 
Alsaker Fjordbruk, Eide Fjordbruk Erko 
Seafood, Bolaks (Miljøsirkel avtale)

TESS har kommet ganske langt i 
dette arbeidet, men logistikken mellom 
merder og produksjon er en utfordring. 
Avstandene er store og en slangege-
nerasjon fyller fort et par store vogntog. 
På vei til produksjonen må slangene 
også rengjøres. TESS har løsninger i 
dag, men det gjenstår litt arbeid med å 
rendyrke miljøsirkelen til et bærekraftig 
konsept og få på plass flere praktiske 
løsninger, opplyser innovasjonsdirektør 
Jan Dyre-Hansen. 

HOLDER HVA DEN LOVER
Det ble et teknologisk gjennombrudd 
da TESS utviklet og satte i produksjon 
en berøringssikker fôrslange som gir en 

tryggere arbeidsdag på oppdrettsan-
leggene. Egenskapene er verifisert av 
SINTEF. I tillegg kan den antistatiske 
fôrslangen resirkuleres til gjenbruk i 
flere generasjoner, kostnadseffektivt og 
miljøvennlig.
- Det er bare gode meldinger fra 
oppdrettere som i ni måneder har brukt 
den nye berøringssikre fôrslangen til 
TESS. Fôrslangen til TESS har 
transportert flere hundre 
tonn fôr uten å lade en 
eneste volt. Det forteller 
om en riktig løsning med 
stor slitestyrke. Samtidig 
viser praksis at 

fôrslangen er motstandsdyktige mot 
UV-stråling, rapporterer storkundean-
svarlig Havbruk Jan Eric Haagensen i 
TESS. Den nye fôrslangen til TESS er 
i bruk hos utvalgte oppdrettere. – Den 
holder hva vi lover, er tilbakemeldingene 
fra brukerne, forteller Jan Eric  
Haagensen, – ingen elektrisk ladning, 
stor slitestyrke og UV-bestandig.

Njål Tvedt forteller om stor interesse for 
ECOFEEDER

Vil du vite mer om TESS berøringssikre 
fôrslange kan du kontakte: 
Storkundeansvarlig Jan Eric Haagensen 
jeh@tess.no  - Mobil: 988 45 463

Nytt grønt fotavtrykk
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Jobben til TESS var oppmåling, registre-
ring, produksjon, merking, trykktesting 
og bytte av slanger på oljeriggen som 
eies av Saipiem. Prosjektet startet med 
drøyt 2000 slanger i desember 2017. 
Da prosjektprotokollen ble lukket i mars 
var det logget og byttet 2500 slanger, og 
regnskapet viste fem tusen arbeidstimer.

BREDT SAMARBEID
Oppdragets omfang stilte store krav til 
logistikk og disposisjon av fagpersonell. 
Arbeidet ble ledet fra Bergen av TESS 
Vest med støtte av TESS as. Ni kvalifi-
serte slangemontører fra flere regioner 
og TESS International var engasjert i 
arbeidet. I tillegg ble det hentet inn erfar-
ne slangemontører fra TESS Logistikk 
da prosjektomfanget underveis økte 
med 25 prosent. Slangejobben om bord 
i Scarabeo 9 går inn i historien som et 
klassisk THM-prosjekt.
Vil du vite mer om THM, kontakt: 
Jan Georg Tunes,  
Operational Director THM
Mobil +47 951 05 968  
E-post: jan.tunes@tess.no

Og tidenes største ble enda større om bord på oljeriggen Scarabeo 9 som lå for modifikasjon ved 
en oljebase på ferieøya Gran Canaria. 

THM-TEAMET DRAR TIL SJØS
FLERE RIGGER OG FARTØY
Songa har inngått kontrakt om imple-
mentering av THM på 4 av riggene 
sine. TESS Vest er nå i gang med 
oppmåling, inspeksjon og oppdate-
ring av P & ID tegningene. Det er i 
underkant av 4500 slanger på hver 
av riggene. Maersk Supply Services 
har 6 fartøy under bygging i Finland 
og sammensetting i Norge. TESS 
Nord skal levere slangeregister til 
Maersk og er i full gang med oppmå-
ling av slangeparken på fartøyene.

STATOIL har besluttet å imple-
mentere TESS Hose Management 
(THM) i full bredde Troll A-plattfor-
men. THM-teamet til TESS vil i den 
forbindelse stå for installasjon av 
utstyr og kurse personell på plattfor-
men. Denne kompetanseheving av 
riggens vedlikeholds-personell over 
en 3 dagers periode i starten av april. 
Dette blir første gang THM teamet 
leverer disse tjenestene offshore. 
Den rutinerte THM-instruktøren 
Signe Dahl representerer TESS og 
THM-teamet på dette oppdraget, 
og hun grugleder seg litt – både til 
offshore sikkerhetskurset og til sleve 
oppdraget.

Troll A - Statoil - Photo Harald Pettersen
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TIDENES STØRSTE 
SLANGEJOBB 
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SAMARBEID MIDT I VARESTRØMMEN

arne.braadland@tess.no 
Det er høy aktivitet på forsyningsbasen 
til Statoil på Mongstad. Den forsyner 
18 produksjonsplattformer og et variert 
antall flyterigger med det de trenger til 
drift og vedlikehold. Havna på basen har 
årlig ca. 3200 anløp, og er med det en 
av Nord-Europas travleste havner. Hver 
måned sender basen 20 000 tonn med 
forsyninger ut i havet.

KORTREIST PRODUKTER OG 
SERVICE
Statoils anlegg på Mongstad har hatt 
kortreist service fra TESS Mongstad 
i over 30 år. I nesten like lang tid har 
Statoil og TESS hatt en samarbeids- 
avtale om forsyning av produkter til drift 
og vedlikehold. For to år siden åpnet 
TESS Partnershop inne på raffineriom-
rådet til Statoil Mongstad. Bakgrunnen 
var høy fokus på innsparinger og økt 
oppetid ved anlegget.
Partnershopen ble en suksess fra første 
dag, og er mye av grunnlaget for nye 
modige tanker og alternative løsninger 

Samarbeid, entusiasme, engasjement, begeistring, HMS, kvalitet og praktisk Lean. Kort sagt; 8. 
mars var plussordenes store dag da et 50-talls representanter fra Statoil, TESS og andre samarbei-
dende firmaer var til stede ved åpningen av TESS Baseshop Statoil Mongstad. Et felles prosjekt for 
integrert forsyning midt i varestrømmen til produksjonsplattformer og flyterigger i Nordsjøen. 

inne på basen. Og midt i varestrømmen 
er Baseshopen nå på plass med 300 
kvm tilrettelagte lokaler og en vareheis 
med 75 kvm hylleplass.

RESPONSTIDEN SKAL NED
- Vi har gjort en grundig vareanalyse, 
og de 1000 mest høyfrekvente varene 
som går offshore er nå på plass i hyllene 
hos Baseshopen, fortalte Janne M. 
Hellebø som er distriktsleder for TESS i 
Nordhordland. Hun hatt en stødig hånd 
på arbeidet med utviklingen av TESS på 
Mongstad, og hadde suveren styring på 
åpningsarrangementet. – Baseshopen 
er en forenkling og effektivisering av 
logistikken med fokus på kontinuerlige 
forbedringer. Det er blant annet lede- 
tiden som skal ned. Den var tidligere  
10 -12 dager. Målet er ned til 1 - 3 
dager. Sentralt blir en ny e-handelspor-
tal.  Den er spesialutviklet og tilpasset 
Statoil. Hele veien er det fokus på 

Det var et naturlig symbol på fortsatt samarbeid at medarbeiderne i prosjektet koblet sammen to slanger. Fv: Jon Slinde, Torbjørn Sætre, Chatrine Høyven og John Krister Glesnes fra Statoil, videre fra TESS: Jan Håland, Sandra Olsen Gaulen, Janne M. Hellebø, Roar Kleven og Espen Helland-Johansen.

Det var et 40-talls gjester til stede da Janne 
M. Hellebø i TESS ønsket velkommen til åp-
ningen av TESS Baseshop Statoil Mongstad.
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SAMARBEID MIDT I VARESTRØMMEN
Det var et naturlig symbol på fortsatt samarbeid at medarbeiderne i prosjektet koblet sammen to slanger. Fv: Jon Slinde, Torbjørn Sætre, Chatrine Høyven og John Krister Glesnes fra Statoil, videre fra TESS: Jan Håland, Sandra Olsen Gaulen, Janne M. Hellebø, Roar Kleven og Espen Helland-Johansen.

service for rekvirentene offshore. 
Samtidig vil vi fortsette å gi god kortreist 
service og leveranser til alle samar-
beidspartnerne inne på baseområdet, 
poengterer distriktsleder Janne M Hel-
lebø som oppsummerer: - Full fokus på 
Lean, rask respons og kortreist service i 
godt tverrfaglig samarbeid.

Bilde under: Baseshopen er mye logistikk, 
men den er også en butikk hvor kundene kan 
plukke varer i hyllene.

TESS Baseshop Statoil Mongstad ligger 
sentralt på Mongstad Base
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reidar.heieren68@gmail.com 
Høstsesongen er spesiell på norske 
jernbaner. Når løvet faller i fuktig 
høstvær oppstår et uønsket fenomen. 
En organisk film legger seg på skinnene. 
Konsekvensen er at lokomotiver og 
motorvogner regelrett spinner i motbak-
ker. En av Bane Nors (tidligere Jernba-
neverket) oppgaver er å bekjempe glatte 
skinner.      
Det mest effektive botemiddelet er å 
rengjøre skinnene der det er nødven-
dig. I løpet av de siste månedene har 
TESS levert skreddersydd vaskeutstyr 
tilpasset tre av Bane Nors egne vogner. 
Leveransen er gjort i henhold til en 
rammeavtale som Bane Nor har tegnet 
med TESS. Avtalen omfatter prosjekte-
ring og levering av rengjøringsutstyr for 

Aldri før har norske jernbaneskinner vært rengjort så raskt. TESS har levert utstyret som fjerner den sleipe 
filmen på skinnene i høstsesongen. Sleipe skinneganger forårsaker uønsket hjulspinn.

jernbaneinfrastruktur som blant annet 
skinner og tunneler. I avtalen ligger også 
løpende utviklingssamarbeid, service og 
opplæring. Rammeavtalens varighet er 
to år, med opsjon på ytterligere to år.  

VOGNER MED HØYT TRYKK
I samarbeid med det tidligere Jernbane-
verket (nå Bane Nor) har TESS utviklet 
et konsept som kort sagt er sammensatt 
av vanntanker, motordrevne høytrykk-
pumper og høytrykkdyser. Hele pakken 
er tilpasset kundens egne vogner.   
-Dysene arbeider med 1200 BARS 
trykk, noe som muliggjør en operativ 
hastighet på 40 km/t, forteller Jørn 
Selvik i TESS as. Tankene har en samlet 
kapasitet på 16 000 liter. Dette er nok 
vann til mer enn ett arbeidsskift, avhen-
gig av lengden på de strekningene som 

Effektiv skinnevask med TESS

Vanntankene har en samlet kapasitet på 
16 000 liter. 

Det er store mengder med lednings-
teknikk i vaskeanlegget.
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skal rengjøres, bemerker Selvik. Dysene 
kan tilpasses spyling av skinnetoppene 
eller skinnebefestigelsen. Sistnevnte 
er særlig viktig for å bekjempe rustdan-
nelser der hvor jernbanen ligger nær 
sjøvann. Jærbanen er et godt eksempel 
på det.   

GEOGRAFISK SPREDNING
Enhetene er geografisk spredt. En vas-
kevogn er tatt i bruk på Sørlandsbanen, 

en i Osloområdet og en er stasjonert 
på Støren sør for Trondheim. Bane Nor 
vurderer flere anskaffelser i henhold til 
rammeavtalen. En tilsvarende enhet for 
den nordlige delen av Nordlandsbanen 
står på ønskelisten.
I henhold til rammeavtalen er det i tillegg 
aktuelt å konfigurere utstyret til alternativ 
bruk. Det være seg til tunnelvask eller 
fjerning av isdannelser.

-Når det gjelder enhetene som allere-
de er levert har vi kommet frem til en 
løsning som fungerer etter intensjonen 
– og jeg kan trygt si at begge parter er 
godt fornøyd. Vi har fått gode tilbake-
meldinger på at det nye konseptet gir 
rene skinnetopper på en rask og effektiv 
måte, avslutter Selvik, som har styrt hele 
kundeprosjektet fra begynnelse til slutt.                     

Effektiv skinnevask med TESS

Dysene kan rettes mot skinnetoppen eller skinnefestene. 1200 bars trykk muliggjør rengjøring i 40 km/t.
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- Vi har i lengre tid jobbet med nye 
lokaler for Trondheim og kontrakt 
er nå endelig undertegnet. TESS 
Trondheim blir fra medio 2018 å 
finne på kloss hold av E6 på Tiller 
som er hovedpulsåren på vei inn til 
Trondheim. Her passerer det 30.000-
40.000 biler i døgnet, så dette blir 
massiv og fin markedsføring, forteller 
distriktsleder Rune Stavnes. Dagens 
lokaler er lite egnet for god utøving 
av Lean og 5S arbeid. - Nye lokaler 
vil således forsterke vår fine trend og 
satsning. Vi har også tro og et håp om 
at vi vil kunne få en økning i slangesal-
get vårt når vi flytter på oss, da denne 
kanten av byen har samlet en større del 
av industrien.

TRONDHEIM I NYE  
LOKALER I 2018

19.01.2017 tegnet TESS Vest ramme-
avtale med Havforskningsinstituttet på 
arbeidsklær og personlig verneutstyr.
Avtalen omfatter levering av arbeidsklær, 
fottøy, personlig verneutstyr, klær til 
forpleining, samt sengetøy. Kontrakten 
gjelder fra 01.02.2017 og i 2 år, med 
opsjon på å forlenge kontrakten i inntil 
ytterligere 2 år – totalt maksimalt 4 år.
Njål Tvedt, KAM Havbruk   
Epost: njal.tvedt@tess.no 
Mobil: 902 57 299

AVTALE MED HAV-
FORSKNINGS- 
INSTITUTTET

Partnershop = Smart jobbing
Bestillinger som tidligerer tok 2-3 dager nå tar  
2-3 timer fordi man slipper å gå via innkjøp

FORTJENESTEMEDALJE TIL 
TROND SOGNNES
Fredag 27. januar fikk Trond Sogn-
nes utdelt Norges vel medalje for 
lang og tro tjeneste, med 30 år i 
TESS. En utmerkelse han setter 
veldig pris på. Dette ble markert med 
en bedre middag på Colonialen i 
Bergen. Trond Sognnes ble ansatt i 
TESS 19. januar 1987. 

FØRST SOM SJÅFØR 
Trond var først ansatt som sjåfør. 
Senere ble det i tillegg ekspedering 
av varer og kunder, og innesalg på 
servicesenteret. Kunnskapen her 
tok han med over til mobilservice 
hvor han plusset på med enda mer 
kunnskap om service til industrien, 
fartøy som skulle ha mobilservice, 
entreprenører og kunder innen olje 
og gass. Og med offshoresertifikat i 
lomma, har han hatt mange service 
oppdrag offshore på oljeplattformer.
Erfaringene og kompetansen Trond 
Sognnes har fra servicevirksomhet i 
felten får han brukt i fullt monn som  
servicekoordinator ved regionsen-
teret i Bergen. Der koordinerer han 

En stolt Trond Sognnes (t.v.) sammen 
med daglig leder Erlend Gjerdevik i 
TESS Vest as ved middagen i Colonia-
len i Bergen.

både personell og utstyr for å gjen-
nomføre oppdragene TESS Vest får 
på service, til glede for kunder og 
servicepersonell. Samtidig bruker 
han sine pedagogiske evner til kur-
sing og opplæring av både ansatte 
og kunder, onshore som offshore. 
Og med en slik faglig ballast er 
det naturlig at Trond Sognnes er 
mentor i TESS Vest for slanger og 
kuplinger.  

Lean 6S 
Bilag 11 

Lean i TESS er 6S  
                                                                                                           I vårt team betyr 
det: 
Sorter
Spar kun på det som behøves. 

Systematiser
Organiser arbeidsplassen, kun nødvendig utstyr. 

Skinn
Hold området lyst, ryddig og rent. 

Standardiser
Bestem rutiner for overholdelse av orden og systematikk. 

Selvdisiplin
Vedlikehold rutiner for oppfølging og videreutvikling. 

Sikkerhet
Risikoanalyser og forebygg ulykker, vær bevisst og se farene. 

TESS med en ekstra S for Service er det lenge siden vi introduserte. Nå kommer Lean i 
TESS som 5S med en ekstra S for Sikkerhet, og nå forbereder vi den 7. S for Service! 
  

Lean 6S 
Bilag 11 

Lean i TESS er 6S  
                                                                                                           I vårt team betyr 
det: 
Sorter
Spar kun på det som behøves. 

Systematiser
Organiser arbeidsplassen, kun nødvendig utstyr. 

Skinn
Hold området lyst, ryddig og rent. 

Standardiser
Bestem rutiner for overholdelse av orden og systematikk. 

Selvdisiplin
Vedlikehold rutiner for oppfølging og videreutvikling. 

Sikkerhet
Risikoanalyser og forebygg ulykker, vær bevisst og se farene. 

TESS med en ekstra S for Service er det lenge siden vi introduserte. Nå kommer Lean i 
TESS som 5S med en ekstra S for Sikkerhet, og nå forbereder vi den 7. S for Service! 
  

LEAN I TESS ER 6S



Servicesentre

Hovedkontor Tlf. 32 84 40 00
Lier v/Drammen
tess@tess.no
Slanger direkte Tlf. 32 84 40 60
DVHP direkte Tlf. 32 84 40 80
Hose Management Tlf. 32 84 40 05

Region Nord Tlf. 70 17 79 00
more@tess.no 30 servicesentre

Region Vest Tlf. 55 11 47 00
vest@tess.no 30 servicesentre

Region Sør Tlf. 32 20 24 60
drammen@tess.no 19 servicesentre

Region Øst Tlf. 23 14 11 10
oslo@tess.no  31 servicesentre

www.tess.no

Brasil
TESS Macaé 
Tlf. +55 22 2757 6200
vendas.mc@tess.no

TESS Rio (Niterói)
Tlf. +55 21 2621 1177
vendas.nt@tess.no

Storbritannia (Skotland)
TESS Aberdeen Ltd.
Tlf. +44 1224 594 050
sales@tess-aberdeen.co.uk
 

Danmark 
TESS Esbjerg ApS
Tlf. +45 754 57 851
info@tess.eu

TESS Frederikshavn
Tlf. +45 75 457 852
frhavn@tess.eu

International

Singapore 
TESS Singapore
Tlf. +65 6716 9498
singapore@tess.no

USA (Houston)
TESS Hose Management
Tlf. +1 281 930 9191
reh@tess.no

Mer enn 110 steder i Norge
+ Partnershop hos kundene

TESS: Etablert 1968
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Ja takk, vi vil vite mer om følgende tema:                                            Side 

  Berøringssikker fórslange med materiale for gjenbruk                                 10-11                                                               
 
 TESS forsyningsløsninger               14-15

THM - TESS Hose Management       12-13  

 Industriens Motemesse        4-5                      

 Rengjørinsløsninger fra TESS       16-17                         

Navn:_________________________________  Firma:____________________________________________

Adresse:_______________________________ Tlf.:_____________________________________________

E-post-adresse:__________________________ Web-adresse:_____________________________________

Kupongen sendes TESS as, Postboks 1540, 3007 Drammen. E-post: tess@tess.no

Avsender:
TESS as
Postboks 1540, 
3007 Drammen

TESS in heaven...
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