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TESS har kjøpt opp 100 % av aksjene i 
ICO as, og vil overta selskapet fra  
2. april. Driften fortsetter med navnet 
TESS ICO.

VERDENS LENGSTE  
OG DYPESTE UNDER- 
SJØISKE VEITUNNEL 

TESS har en fremoverlent holdning 
til utvikling og ekspansjon, og 
etablerer seg nå på Gran Canaria. 

ETABLERTE SEG PÅ
GRAN CANARIA

INNHOLD

www.tess.no

Facebook: 
facebook.com/
TESS as
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LEDER

Bransjebest er ikke lenger godt nok!

-Kode 45/5  
gjelder ikke  
lenger, nå er  
det 5/1!

TESS har videreutviklet og standar-
disert injeksjonsutstyr for optimalt å 
tilpasse markedet.

I mars 2014 lagde vi målsetting for det vi betegnet TESS M og digitalisering. 
Målet var å bli bransjebest.
Nå, 3 år senere, er det ikke lenger nok å være bransjebest. Bransjen er re-
dusert fra 8 til 6 aktører. Ingen har en løsning tilsvarende det vi har sammen 
med bl.a. Statoil og våre THM/Wapman-løsninger er suverene og i verdens-
klasse. 
Konkurransen kommer fra nye, skandinaviske aktører som vil inn i vår bransje 
og i mørke skyer ligger Amazon og Alibaba på lur. Det blir spennende. 
En konkurrent reduserer staben i Norge fra 45 til 15, og en øker leverings- 
tiden enda mer med sentrallager i Tyskland. TESS satser med digitaliserings-
direktør og satser ekstra ressurser til bedre og raskere ekspedering i service-
sentrene samt PIM og enda bedre og betjent netthandel. 
TESS skal fortsatt være bransjebest og best i en utvidet bransje. Det kommer 
til å skje mer det kommende året enn de foregående 5. Kode 45/5 gjelder 
ikke lenger, nå er det 5/1!“
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lasse.brekke@tess.no

I juni 2015 startet Veidekke arbeidet av 
nye tuneller på E-134 ved Kongsberg. I 
den forbindelse leverte TESS injeksjons-
utstyr til både Veidekke og Implenia med 
forankring i TESS Kongsberg. Det ble 
laget en standard for injeksjonscontainer 
basert på dette prosjektet, bestående 
av injeksjonsutstyr som staver, packere 
og diverse annet tilhørende verktøy og 
utstyr. 
Drøyt ett år gikk med til videreutvikling 
og standardisering av stavene. Det er 
lagt betydelig vekt på teknisk utførelse, 
styrke og design, før injeksjonsutstyret 
ble standardisert i 2015. 
Containeren ble da plassert på Kongs-
berg. Etter endt oppdrag ble denne 
sendt videre til et nytt prosjekt ved Oset 
Renseanlegg i Maridalen, og en tilsva-
rende container ble sendt til ytterligere 
et prosjekt med Veidekke på Smestad. 
I januar 2018 kom et liknende prosjekt 
ved Rogfast på E134, hvor NCC pro-
sjekterer en to kilometer lang sidetunnel 
ved Arsvågen i Bokn. TESS Vest as står 
for både injeksjons- og slangecontainer 
ved dette prosjektet, samt en mindre 
DVHP-container.
TO PROSJEKTER I OSLO 
På tampen av 2017 signerte TESS to 
kontrakter med Veidekke om levering av 
injeksjons- og slangeprodukter til pro-
sjekter på Oset renseanlegg i Maridalen 
og tunnelprosjektet Smestad-Sogn. 

TESS har videreutviklet og standardisert injeksjonsutstyr for optimalt å tilpasse markedet. Nå har 
de signert avtaler på tre store prosjekter med Veidekke og NCC, inkludert bistand til bygging av 
verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel.

VERDENS LENGSTE OG DYPESTE  
UNDERSJØISKE VEITUNNEL

Oset vannbehandlingsanlegg skal 
utvides og oppgraderes for å gi større 
kapasitet og bedre beredskap. Hele 
90 % av byens drikkevann kommer fra 
dette anlegget, og med den forventede 
befolkningsvekst Oslo står ovenfor de 
neste årene må byens vannforsyning 
forsterkes.

Veidekke Entreprenør AS signerte kon-
trakt med Statnett for tunnel-, grunn og 
betongarbeidene i forbindelse med ny 
4,5 kilometer lang kabeltunnel mellom 
Smestad og Sogn i Oslo.
TESS har vist seg kontraktene verdig og 
høster gode tilbakemeldinger i opp-
startsmånedene av begge prosjektene.
– Nøkkelen for suksess ved begge 
anleggene er daglig tilstedeværelse, 
forteller avdelingsleder Mattis Nico-
laysen ved TESS Sandvika. I Tor Ove 
Kjexruds fravær (pappapermisjon), har 
Nicolaysen det overordnede ansvaret for 
oppfølging av anleggene.
– I tillegg til slange- og injeksjonsutstyr, 
selger vi produkter fra hele katalogen – 
alt fra hansker og hørselvern, til driller 
og sveiseprodukter, forteller Nicolaysen. 
Begge prosjektene er estimert ferdigstil-
te i løpet av tre år.  

ARSVÅGEN – ROGFAST 
I januar 2018 fikk NCC anbud på Rog-
fast-prosjektet, som er Norges største 
veiprosjekt med en kostnadsramme på 
16,8 milliarder kroner. Prosjektet er ver-
dens lengste og dypeste undersjøiske 

To fornøyde karer utenfor verkstedhallen til NCC ved Arsvågen, hvor slangecontaineren fra 
TESS er direkte koblet til arbeidsområdet.  Anders Røkke og Tore Salbu har kontrollert og 
etterfylt containeren etter dagens behov.

I tillegg til slange- og injeksjonscontainer, har TESS plassert en egen DVHP- container på 
Arsvågen, etter behov og ønske fra NCC.

veitunnel, hele 26,7 km lengde og 392 
meter under havoverflaten. Prosjektet 
skal stå ferdig i løpet av 2025-2026.
Prosjektet sprenger grenser etter hva 
dagens teknologi tillater, og entrepre-
nørene møter på utfordringer som høye 
vanntrykk og omfattende tetting av 
berget med injisering. På det meste vil 
det være mellom 700 og 800 mennesker 
i sving på selve anlegget, i tillegg til 
underleverandørene.
For å tilføre NCC økt oppetid har TESS 
levert en 3-delt containerløsning i form 
av slangecontainer, injeksjonscontainer 
og DVHP-container.
Kunden var ikke i tvil om at TESS var 
det beste valget for prosjektet.
– TESS skiller seg fra konkurrentene 
med at NCC får alt og ett på samme 
plass, med verditilføring i alle ledd, 
forteller segmentleder Anders Røkke i 
TESS Vest as.
I forhold til HMS har NCC en null- 
skadepolitikk, og TESS har vært en 
viktig bidragsyter i form av fagkurs både 
på slanger og injeksjonsprodukter.
– Vi er opptatt av at de som skal bruke 
utstyret til TESS har en trygghet med 
produktene og at HMS blir ivaretatt i 
henhold til NCCs retningslinjer, sier 
Røkke.

Prosjektet er et stort løft for lokalsamfun-
net, og tunnelen vil koble Haugalandet 
med Stavanger området, som blant 
annet vil gi dramatisk kortere reisetid 
mellom Haugesund og Stavanger.
 
ØKER ANTALL CONTAINERE OG 
PRODUKTER 
Slangecontaineren står i forbindelse 
med verkstedhallen og inneholder 
slanger, kuplinger, slangepresse og 
tilhørende produkter og verktøy. 
I tillegg er de utstyrt med et utvalg 
DVHP-produkter og ønskede produkter 

og tjenester tilpasset behovet på den 
enkelte lokasjonen. Ved prosjektet i 
Rogfast så de behovet til å plassere en 
egen DVHP-container på lokasjon for å 
tilfredsstille behovet.
– Vi har nå kommet i gang med flere 
store tunnelprosjekter og det vil gi gode 
ringvirkninger og ytterligere prosjekter 
for entreprenørsegmentet i TESS, 
forteller salgsingeniør Trond Sørensen i 
TESS Logistikk as.

Anders Røkke og Tore Salbu utenfor injeksjonscontaineren på Arsvågen.

Slangecontaineren er fylt med alt kundene 
trenger til jobben – og litt til.

TESS bidrar



  I  TESSINFORM NR 122 - MAI 2018 TESSINFORM NR 122 - MAI 2018  I      6 7

arne.braadland@tess.no 
Det er 50 år siden i år. 15. juni gjorde 
Phillips sitt første oljefunn i Nordsjøen. 
10. juli 1968 ble TESS stiftet. 2. septem-
ber åpnet TESS dørene i Aabysgate 8 
i Drammen. I desember året etter fant 
Phillips olje på Ekofisk. Og i 1972 var 
TESS etablert i Stavanger som leveran-
dør til oljebransjen. Drøyt 45 år senere 
er denne bransjen en dominerende kun-
de av TESS. Men på veien mot 50 år 
har Norges ledende slangeleverandør 
levert løsninger til de fleste bransjer i 
næringslivet og offentlig virksomhet. På 
den reisen har TESS-ansatte hatt med 
seg kompetanse, kreativitet og kvalitet 
i kofferten. På mange måter har TESS 
evnet å bli med på en eventyrlig utvik-
ling i norsk næringsliv. Med andre ord 
en god oppvekst for en solid og sprek 
50-åring som reiser inn i framtiden med 
forventning, åpne øyne og mer enn 900 
meget gode medarbeidere.

PÅ MANGE MÅTER
TESS lever av, for og med kundene for 
å skape verdier. Nøkkelen er dialog og 
ansatte som er gode ambassadører for 
gode løsninger. Nå kan også jubileums-
året være med i dialogen. Det er mye 
som skal skje og mange byr på gode 
historier.

TESS er 50 år i år. Jubileum. Det skal være synlig og tydelig. Litt feiring hver dag og en hei  
dundrende markering utpå høsten. Som 50-åring må TESS ha en velvoksen bursdag.

FEIRING TRE HELE DAGER – OG LITT TIL

Du kan selv hente fram på www.tess.no 
eller lese i 4 TESS-bøker. 

BURSDAG
Mange aktiviteter bygger opp til 
bursdagen den 2. september. Det 
er en søndag, så det blir markering 
både fredagen og mandagen i hver 
krok av TESS-konsernet. Marsi-
pankake, naturligvis og hva som 
ellers er naturlig på en bursdag. 
Jubileumstilbud til kundene våre er 
det også. 
Ettersommeren står i 50-åringens 
tegn fram til jubileumsfesten i 
Telenor Arena lørdag 29. september 
som blir en hei dundranes avslut-
ning på beste Industriens Mote-
messe ever. Tre hele dager til ende. 
Fra torsdag 27. september til lang ut på 
søndagen. Fredag kveld er det arrange-
ment for kunder og leverandører i god 
fornyet tradisjon, og hele lørdagen er 
messen bare åpen for TESS-ansatte og 
leverandører. Da blir det mye god dialog 
på standene.
- Det vil gå i ett, sier Erik Jølberg i en 
kommentar. Han tar inn på nærmeste 
hotell og er i gangavstand til begiven-
hetene. Da kunne det kanskje være 
riktigere å bytte dager med feiring i tre 
døgn.

lasse.brekke@tess.no

Gran Canaria har lange tradisjoner 
med handel til Vest-Afrika. Øya er et 
knutepunkt mellom Europa og resten av 
verden, og har en strategisk plassering 
i forhold til fartøy og rigger på veien inn 
og ut av europeisk farvann. 
Gran Canaria er et naturlig stoppested 
for rigger og fartøy som opererer i 
Sør-Amerika og Vest-Afrika. Her utføres 
service og reparasjoner for klargjøring 
og godkjenning til innpass i Europa.
En rekke norske og internasjonale 
selskaper har i senere tid etablert seg 
på Gran Canaria, og etterspørselen og 
behovet for produkter og service fra 
TESS er økende. Det er spesielt innen 
olje & gass og maritim sektor veksten 
er størst.  

TESS ETABLERTE SEG PÅ 
GRAN CANARIA
TESS har en fremoverlent holdning til utvikling og ekspansjon, og etablerte seg nå på Gran Canaria. 

SEKS MÅNEDERS REKRUTTE-
RINGSPROSESS  
TESS ønsket to ansatte til å drifte avde- 
lingen på Gran Canaria. Pågangen av 
søkere var betydelig og med over 200 
søknader å gå igjennom, brukte TESS 
over seks måneder på rekrutteringspros- 
essen. 
Valget av Sales Director falt på Eduardo 
Gil Ruiz. Ruiz har en master innen salg 
og han har jobbet med salg internasjo-
nalt.
Rajiv Kripalani er ansatt som General  
Manager/Technical Director. Kripalani 
har en master i prosjektledelse og har 
tidligere ledet flere vedlikeholdspro-
sjekter på både oljerigger og fartøy. 
Sammen med Ruiz skal Kripalani drifte 
TESS Canarias. 

OFFISIELL ÅPNING OG  
MESSE-AKTIVITET 
TESS leier nå kontorer og lager av 
Gran Canaria SubSea and Offshore 
Base (GCSB), i byen Arinaga på Gran 
Canaria. 
26. februar kom Ruiz og Kripalani til 
Norge og TESS as for opplæring. Det 
var satt av tre uker til intensiv kursvirk-
somhet på TESS-huset – 1/3 slanger, 
1/3 THM og 1/3 øvrig informasjon. 
22. – 23. mars arrangerte Saga Subsea 
messen «2nd Oil and Gas Days» i Las 
Palmas på Gran Canaria. 
Fra TESS deltok Operational Director 
THM Jan Georg Tunes og Daglig leder 
i TESS Vest, Erlend Gjerdevik – samt 
Ruiz og Kripalani. 

Rajiv Kripalani og Eduardo Gil Ruiz

50-åringen TESS møter 
fremtiden med en solid 
bagasje, rekordresultat i 
ryggen og på lag med de 
beste i norsk næringsliv. 
Det er grunn godt nok til 
å feire fremtiden.
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lasse.brekke@tess.no 
21. desember 2017 kjøpte TESS seg til 
aksjemajoritet i Smart Utleie AS, med 
overtakelse pr. 1. mars 2018. 
Den Bergensbaserte bedriften tilbyr leie 
av maskiner, utstyr og riggtjenester til 
private og profesjonelle kunder i offentlig 
og privat virksomhet. De er i generell 
god og lønnsom vekst, og holder en 
moderne og oppdatert maskinpark. 
Smart Utleie ble startet opp i 2000 på 
et lite senter utenfor Bergen. Senteret 
innehar en Kiwi-butikk og en frisør, i 
tillegg til Smart Utleie. 

ØKTE OMSETNINGEN
I november 2014 kjøpte Lekven og hans 
kompanjong Alexander Paulsen opp 
forretningen. Det samme året hadde 
Smart Utleie en samlet omsetning på  
1,3 millioner, med 1000,- i pluss på  
bunnlinjen. Konkrete strakstiltak måtte 
iverksettes for å styrke merkevaren og 
forbedre omsetningen. 
– Både Paulsen og jeg hadde vært i 
utleiebransjen i over 10 år før vi tok over 
Smart Utleie og visste hva som måtte til 

TESS har investert i 77 % av aksjene i Smart Utleie AS, og planlegger samlokasjon med TESS Vest as 
på Kokstad.

TESS SATSER PÅ SMART UTLEIE 

for å løfte forretningen, forteller Lekven.  
Lekven og Paulsen valgte å legge fokus 
på service, kunnskap og kvalitet når de 
formet forretningen. 
– Vi er tålmodige og bygger bedriften 
opp stein for stein, bygger kapital og 
eierskap på en strukturert og god måte. 
Det har gitt resultater.
I 2016 omsatte de for 8,4 millioner og 
veksten fortsatte gjennom 2017 med en 
økning på tilnærmet 20%.

TRO PÅ FREMTIDEN MED TESS
Drifts- og personelleder i TESS Vest as 
Jørn Ove Kristoffersen, har vært anker-
mann for TESS i denne avtalen, og er 
svært fornøyd med kontrakten som er 
signert.
– TESS er meget glad for å lande den-
ne avtalen med et firma vi har stor tro 
på. De har hatt økonomisk vekst siden 
de tok over i 2014 og viser seg profesjo-
nelle i alle ledd, sier Kristoffersen.
Lekven har stor tro på ytterligere vekst 
etter at TESS kom på banen.
– Vi tror samarbeidet med TESS vil gi 

oss en ytterligere oppsving i tiden frem-
over. Vi hadde nok klart å stå på egne 
ben, men med en seriøs eier med sterk 
kapital i ryggen vil vi se enda lysere på 
fremtiden. 
Det er stort plassbehov for maskin- 
parken til Smart Utleie, og derfor er Le-
kven positiv til en potensiell samlokasjon 
med TESS på Kokstad.
– Kokstad er et raskt økende og 
populært industriområde, hvor vi kan få 
en god vekst i kundemassen. Samtidig 
skal vi ta godt vare på våre eksisterende 
kunder og følge de opp minst like godt 
som tidligere. Vi er en JA-bedrift. Vi vil 
hjelpe kundene våre til alt de har behov 
for, forteller Lekven.
Lekven og Paulsen var enige i at hvis de 
noen gang skulle selge bedriften, måtte 
det være til en seriøs og stabil opp- 
kjøper som var riktig for de. Derfor føltes 
det riktig når TESS tok kontakt. 
– Vi vet vi har en trygg og seriøs eier 
i TESS, og vi ser frem til et langsiktig 
samarbeid.

Fra venstre: Alexander Paulsen, 
Svein Kristian Lekven, Jørn Ove 
Kristoffersen og Erlend Gjerdevik.

lasse.brekke@tess.no 
Mascot er en dansk virksomhet med 
skandinavisk tilnærming, med eksport 
til det meste av verden. De har ansatte 
også i Vietnam, Tyskland og 14 andre 
land som jobber med å utvikle, produ- 
sere, markedsføre og selge verdens 
beste arbeidsklær og vernefottøy.
TESS Bergen Megastore på Kokstad 
ligger i TESS Vest as sine lokaler. 
Butikkarealet er på godt anvendelige 
220 m2.   

Fasaden og utstillingsvinduet begynner å ta form. 

En Megastore for klær og vern gjør at brukerne får alt på et sted med personlig betjening og 
varene levert direkte fra lager.

MEGASTORE PÅ KOKSTAD

TESS har som mål å samarbei-
de med de beste i alle ledd, og 
når det kom til arbeidstøy ble 
Mascot det naturlige valget. 
Nå starter de sammen en  
Megastore på Kokstad.

Hovedutvalget av arbeidstøy og vern i 
butikken vil være TESS- og Mascot- 
produkter, men beholdningen vil også 
suppleres med andre leverandører. 
Dette vil gi kundene et godt og bredt 
sortiment. 
TESS jobber fremdeles med å komplet-
tere sortimentet for å tilby kundene et 
rikelig og kvalitetsmessig godt sortiment. 
Butikken vil også ha et bredt utvalg 
innen personlig verneutstyr som briller, 
hjelmer, øreklokker, sko, åndedrettsvern, 
osv.

FRA LAGER TIL FLERBRUKSROM
Første etasje vil fungere som et service-
senter, med hovedfokus mot proffmark- 
edet. Her vil det være vernebekledning 
for håndverkere, entreprenører og 
industrimarkedet.  
Det blir et showroom/møterom og 
prøverom på mesanin, hvor et utvalg 
produkter for segmentene TESS foku-
serer på vil være representert (Havbruk, 
Entreprenør, Shipping, Offentlig og 
selvfølgelig Olje & Gass).

– Mesaninen gjør det også mulig for oss 
å holde kundemøter, produktopplæring, 
leverandørmøter og lignende, forteller 
butikkansvarlig Rose Mari McLeman.

AKTIVITETER PÅ ÅPNINGSDAGEN
På åpningsdagen 13. mars var det 
kampanjepriser på utvalgte produkter.
Det var også enkel servering av mat 
og drikke, og leverandører vil stille med 
representanter som er klare til å bistå 
med kunnskap og service. 
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lasse.brekke@tess.no 
Ved utgangen av 2017 ble alle frittstå- 
ende Tools forhandlere oppsagt, da 
kjeden ønsket å rendyrke sine egne  
butikker. Etter 17 år som medlem av 
Tools kjeden måtte ICO se seg om etter 
en ny samarbeidspartner for fremtiden. 
– TESS var et naturlig valg for oss, 
ettersom de leverer de samme produk-
tene og tjenestene som vi har fokusert 
på i alle år, forteller Roger Fagerbakk 
ved ICO AS.
– Samtidig lover vi raskere leveranser 
og bedre oppbakking. TESS har et stort 
støtteapparat og engroslager i Norge, 
sier regionleder Øyvind Brox.

 
FRA ENMANNSFIRMA TIL  
10 ANSATTE 
ICO AS ble startet i 1989 med import 
av fjellsikringsutstyr som hovedprodukt. 
Etter hvert har dette blitt erstattet av en 
rekke andre produkter for industri og 
anlegg.

TESS KJØPTE ICO
TESS har kjøpt opp 100 % av aksjene i ICO as, og overtok selskapet 2. april. Driften fortsetter med 
navnet TESS ICO.

Selskapet har utviklet seg fra et en-
mannsfirma til nå å ha 10 ansatte, og 
en omsetning på 45 mill. kr. Lokalene er 
bygd ut og renovert, slik at de nå dispo-
nerer ca.1 600 m2 areal totalt med over 

15 000 lagerførte artikler. Fagerbakk har 
valgt å selge 100 % av aksjene til TESS, 
som overtar driften fra 02.04.2018. Han 
vil fortsatt arbeide i firmaet TESS Nord 
as. 

lasse.brekke@tess.no

Med en fremtidsrettet strategi har TESS 
as kjøpt 70% av aksjene i PSO AS, 
som ble stiftet av to unge gründerne 
med felles pasjon og interesse i salg av 
rørteknisk og slangeteknisk utsyr.
Thomas Engen har en mastergrad i 
økonomi og er en gründersjel med stor 
interesse for teknisk utstyr. Bård Arve 
Valstad er utdannet siv.ing i Teknisk 
Kybernetikk fra NTNU. Begge ga opp 
godt betalte jobber for å satse på PSO 
på heltid.
– I etterkant kan det virke helt sprøtt 
å hoppe av disse jobbene for å følge 
drømmen, men det gikk jo bra, forteller 
en smilende Engen.

TESS KJØPTE SEG INN I PSO
PSO holder til på Forus i Stavanger 
og leverer produkter og tjenester på 
landsbasis både offshore og onshore. 
Med et bredt utvalg av kunder som bidrar 
til en kontinuerlig utvikling og utvalg av 
produkter og tjenester, har PSO sin virk-
somhet hovedsakelig rettet mot olje- og 
gassindustri, entreprenører og offentlig 
sektor.
Visjonen til PSO er å være den ledende 
leverandøren av de produkter og tjenes-
ter de tilbyr i det norske markedet.

FORBLI BEST I BRANSJEN 
Fra første dag har forretningsideen og 
strategien vært enstydig: PSO skal  
levere teknologiske og innovative  
produkter som vil gi kundene et  
konkurransemessig fortrinn.
For TESS er å forbli best i bransjen en 
kontinuerlig prosess, derfor er det ingen 

tilfeldighet at fokuset sammenfaller med 
kjerneområdene til TESS. Strategien er 
enkel: Tilby kundene en trygg, tverrfaglig 
og komplett tjeneste.
– PSO blir et godt supplement til utvidel-
se av vårt sloganbegrep «Teknisk Fag-
handel». For TESS er det viktig å trygge 
kundene med kompetanse, erfaring 
og kvalitetsprodukter, forteller Teknisk 
direktør Ansgar Karlsen i TESS as.

For mer informasjon, ta kontakt med:
TESS: Ansgar Karlsen, ak@tess.no
PSO: Thomas Engen, thomas@pso.no

lasse.brekke@tess.no 
I tråd med samarbeidsavtalen mellom 
TESS og Elektroskandia er energieffek-
tiviseringen et vekttungt innsparings-
tiltak. I august 2017 ble det nedsatt en 
fokusgruppe som iverksatte et pilotpro-
sjekt hvor de gamle T8 lysrørene på 
TESS-huset skulle byttes ut til LED-lys. 
I første omgang gjaldt dette høylageret, 
blårommet og mesanin. 
For å utarbeide en ROI som ser på inn-
sparingsmulighetene og tilbakebetaling 
av investeringen av LED, er det mange 
faktorer som spiller inn. 
Ved overgang til LED vil temperaturen 
på lyset være tilnærmet lik de gamle 
lysrørene, men det oppleves klarere 
og bedre. De gamle lysrørene vil gi 
en tilbakegang på 30 prosent over en 
tre års periode ved normalt bruk. Ved 
konstant bruk reduseres lysstyrken med 
hele 50-70 prosent. 

BYTTET UT 320 LED-LYS
Uken før påske ble alle de 320 armatu-
rene byttet ut og målingene viser allere-
de en besparelse om lag 50 prosent.
TESS og Elektroskandia diskuterte 
hvilke armaturer de bør velge ut ifra de 
forskjellige behovene og bruksområ-
dene på lagrene. Ved å bytte til riktige 
LED-lys, vil man også kunne forvente en 
energisparing opp mot 80 posent og en 
betydelig lengre levetid av lampen. 

66,71 PROSENT KOSTNADS- 
BESPARELSE 
Som eksempel på besparelsen, tar vi 
for oss den totale tilbakebetalingstiden 
(TCO) ved Sone S på lageret. Tidligere 

STORE BESPARELSER OG FORBEDRINGER 
MED NYE LED-LYS PÅ LAGERET
Før påske ble de gamle lysrørene byttet ut med nye LED-lamper på høylageret, mesanin og 
blårommet.  Det har gitt avkastning.

ble det brukt 65 stk 2x58W T8 lysstoff-
rør, som hver enkelt utgjorde 140 watt. 
Dette ga et totalforbruk på 9 100. Ved å 
bytte til de samme lysstoffrørene ville de 
kostet 650 kroner stk. 
TESS valgte i samråd med  
Elektroskandia å installere 80 stk Pacific 
LED WT470C som kun bruker 46,6 watt, 
til en stykkpris på 1450,-. Disse utgjør et 
totalforbruk 3 728.  
Iberegnet montasje, armaturer og ener-
giforbruk utgjorde dette en differanse 
på 17 484,- kun for dette rommet. Dette 
utgjør en innsparing på 66,71 prosent og 
tilbakebetalingstid på 15 måneder.
Det ble også gjort LUX-målinger før og 
etter skifte av armaturene med overbevi-
sende resultater. 
I tillegg til kostnadsbesparelse og 
effektforbedring, var TESS tydelige på 
at de nye armaturene også skulle være 
vesentlig enklere å montere og skifte.  
I følge elektrikeren som skiftet armature-
ne gikk det fem ganger så raskt å skifte 
de nye LED-lysene kontra de gamle 
lysrørene.

LYSET STIMULERER HJERNEN
Et annet aspekt ved de nye armaturene 
er blendingsfaktoren, som kan bidra til 
økt velvære og redusert sykefravær.
– Med de gamle armaturene får du en 
høy blendingsfaktor som irriterer øynene 
og gjør at du blir sliten og får hodepine 
over tid. Det slipper man med de nye 
armaturene, som har en meget lav 
blendingsfaktor som ikke har en negativ 
innvirkning på de som oppholder seg i 
rommet, forteller Tom Christiansen fra 
Elektroskandia. 

Christiansen er teknisk konsulent i Elek-
troskandia og ekspert på lys og lys-pro-
dukter. Med lang fartstid i Philips er han 
en av landets mest kyndige konsulenter 
på området.  
– Det er legevitenskapelig bevist at riktig 
mengde hvitt lys stimulerer hjernen. 
Med en høy kelvingrad på lyset, vil det 
stimulere kortisonnivået i hjernen og du 
blir mer opplagt, forteller Christiansen.
Lysrørs- og kompaktlys-salget har falt 
betraktelig de siste årene samtidig som 
prisene har økt. Når det nå lages fullver-
dige erstatninger, vil lysrørene fases ut 
av markedet relativt raskt. 
– Om 7-10 år vil man sannsynligvis ikke 
tak i lysrør lenger, sier Christensen.   

YTTERLIGERE OMRÅDER  
FORBEDRES 
TESS Logistikk har nå avsluttet pilot-
prosjektet som omhandler lagrene. 
TESS Eiendom har hatt samtaler med 
Elektroskandia om utredning av tredje 
etasje og møterommene, hvor er det er 
overforbruk av armaturer av den gamle 
typen. Disse vil være naturlige områder 
å ta for seg i neste fase.
– Vi er såpass fornøyd med resultatet 
etter målingene og opplevelsen av de 
nye armaturene at det vil bli aktuelt å 
bytte ut ytterligere områder på TESS- 
huset. Dette er TESS Eiendom allerede 
i gang med å kartlegge, sier daglig leder 
Kjetil Green i TESS Logistikk as.
– I tillegg er det mange bygg og lager 
i TESS  i Norge som bør utredes og 
vurderes etter behov. 

Sone M på lageret er et godt eksempel på den betydelige forbedringen med riktig plassering og valg av armatur.
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lasse.brekke@tess.no 
– Dette er vi meget glade for. Vi har 
et stort behov for hansker, så disse vil 
komme meget godt med, sier prosjekt-
leder Mari Mo Osterheider ved Hold 
Norge Rent.
Strandryddedagen ble etablert i 2011 
og er en nasjonal miljødugnad i regi av 
Hold Norge Rent, der flere tusen frivillige 
rydder strender, øyer, holmer og hav-
bunnen langs kysten så vel som langs 
bekker, elver og innsjøer i innlandet.
Dugnaden er Norges største kollektive 
ryddedugnad.

FOKUS PÅ MILJØ
TESS har i en årrekke implementert 
miljøtiltak som primærfokus i sin 
produksjon. Hanskene som TESS fører 
holder høy standard og er EN420- og 
EN388-godkjent. 
Et annet godt eksempel er ECOfeeder; 
en egenutviklet resirkulerbar fôrslange, 
hvor TESS tilbyr en bærekraftig miljø-
sirkel med gjenbruk av fôrslanger i to 
generasjoner. 
Vi oppfordrer andre bedrifter til å bidra til 
Strandryddedagen. 

1000 PAR 
HANSKER 
TIL STRAND-
RYDDING

TESS sponser Hold Norge Rent 
med 1000 par hansker, spesielt 
tiltenkt årets Strandryddedag 
5. mai. TESS overrakte han-
skene til stor begeistring fra 
foreningen.

lasse.brekke@tess.no  
TESS har over de siste 50 år utviklet 
seg til et ledende konsern for norske 
virksomheter innenfor industri, bygg og 
anlegg, onshore, offshore og subsea og 
har fulgt norske virksomheter ut i verden 
med nye etableringer. For å styrke sin 
satsing på digitale løsninger og sveise-
relaterte produkter har TESS kjøpt 70% 
av aksjene i EIVA-SAFEX AS m.v.f. 1. 
mai 2018.
EIVA-SAFEX skal ikke endre navn eller 
struktur og vil ha samme daglige leder 
og lederteam som i dag og dagens 
aksjonærer VESS AS fortsetter med  
20% og Praxair Norge AS med 10% av 
aksjene.
TESS konsernet har etter dette over 
1000 ansatte og omsetning opp mot  
3 milliarder inkludert etableringer i  
Aberdeen, Esbjerg, Houston, Brasil og  
Singapore. TESS er fra før Norges 

TESS OG EIVA-SAFEX 
GÅR SAMMEN

største leverandør av sveiserelaterte 
varer og tjenester og eier også JD 
Sveiseservice AS i Telemark.
- TESS har utviklet logistikkløsninger 
som er digitalisert innenfor automater og 
containere og EIVA SAFEX har digitale 
løsninger for sakkyndig kontroll av løfte- 
og lasteutstyr og internkontroll. Dette 
tilfører kundene spisskompetanse og 
bedre løsninger også for HMS.
Samarbeidet vil også bli presentert på 
Industriens Motemesse på Fornebu  
27-28. september 2018 samtidig som 
TESS markerer sitt 50-års jubileum.
For ytterligere informasjon kontakt:
Erik Jølberg 
TESS  
CO 
ej@tess.no  
Mobil 905 26 265

HR-sjef Tomas Elton Haug fra TESS over-
rekker hanskene til Mari Mo Osterheider ved 
Hold Norge Rent. 

HOVEDKONTOR Regnskap: Telefon  33 36 14 50 Telefax  33 36 14 51 

EIVA-SAFEX AS Administrasjon: Telefon  33 36 14 80 Telefax  33 36 14 91 

Boks 2040 E-post: post@eiva-safex.no NO 951 081 817 MVA 

3103 Tønsberg Internett: www.eiva-safex.no Foretaksregisteret 

Lovpålagt dokumentasjon er tilgjengelig på våre hjemmesider, kontakt oss for registrering. Brukerveiledning skal alltid leses før bruk. Mangler denne ved leveranse, ta kontakt med oss.  

Alle salg/oppdrag skjer i samsvar med våre alminnelige salgs- og leveringsbetingelser. Se våre internettsider. Vi har salgspant i leverte varer inntil de er fullt betalt, jf panteloven §§ 3-14 til 3-22. 

Innkjøpsbetingelser: 1) Omkostninger påført selskapet pga. feil fra leverandør utløser faktura som eventuelt avregnes mot reskontro. 2) Restordre leveres fritt. 3) Vi betaler kun gebyrer som er 

avtalt skriftlig med oss. 4) Leveransen er å anse som levert når all lovpålagt dokumentasjon er levert EIVA-SAFEX AS. 

 

 
 

 

Avdelinger     -      Se våre internettsider www.eiva-safex.no for adresser og telefaks  
 

VESTFOLD TELEMARK AGDER ØSTFOLD OSLO STAVANGER 

Telefon 33 36 14 00 Telefon 35 54 06 60  Telefon 38 12 20 30  Telefon 69 36 20 60 Telefon 23 05 11 00 Telefon 51 71 55 60 

vestfold@eiva-safex.no telemark@eiva-safex.no agder@eiva-safex.no ostfold@eiva-safex.no oslo@eiva-safex.no stavanger@eiva-safex.no 

HAUGESUND MØRE OG ROMSDAL TRØNDELAG HARSTAD TROMSØ  

Telefon 04404 Telefon 70 17 47 70 Telefon 73 99 42 00 Telefon 77 00 06 90 Telefon 77 75 28 60  

haugesund@eiva-safex.no aalesund@eiva-safex.no trondheim@eiva-saefx.no harstad@eiva-safex.no tromso@eiva-safex.no  

 

PRESSEMELDING        27. april 2018 

 
 
TESS AS og EIVA-SAFEX AS går sammen for å digitalisere for 

kundene fremover! 

 
Digitalisering og veien mot Industri 4.0 har så vidt begynt, og begge selskaper har på 

hver sin måte utviklet og innført hos flere av sine kunder metoder som øker 

effektiviteten markant og gir gevinst også innenfor bedre sikkerhet og samlet best 

HMS. 
 
TESS gruppen har over de siste 50 år utviklet seg til et norskeid ledende selskap for 

norske virksomheter innenfor industri, bygg og anlegg, onshore, offshore og subsea 

og har fulgt norske virksomheter ut i verden med nye etableringer. 

 
Fra 1. mai går selskapet EIVA-SAFEX AS inn i ny eierstruktur som skal bringe 

selskapet videre i sin strategiske retning som ble valgt i 1999 med fokus på dybde 

fremfor bredde. 
 
Selskapet skal ikke endre navn eller struktur og vil ha samme daglig leder og 

lederteam som i dag. 

Som ny eier, i tillegg til dagens aksjonærer med VESS AS med 20 % og Praxair 

Norge AS med 10 %, kommer TESS AS inn som majoritetsaksjonær med over 100 

forhandlerenheter bare i Norge. I tillegg eier TESS AS flere operative selskaper 

under sine egne navn i Norge, herunder JD Sveiseservice AS i Telemark. 

TESS AS har utenlandske virksomheter i Skandinavia og internasjonalt med over 60 

ansatte. 
TESS gruppen har med dette over 1000 ansatte og omsetning opp mot 3 milliarder.  

 
For våre kunder blir dette et styrket tilbud: 

 
- TESS med alle sine over 100 enheter ledet av 4 regioner, TESS øst, sør, vest 

og nord 
- TESS har utviklet logistikkløsninger som er digitalisert innenfor automater og 

containere 

 
 
Forts. 
 
 

 

 

Pressemelding         side 2 

 
 
 
 

- TESS sine ressurser og organisasjon kan utvikle segmenter i EIVA-SAFEX 

både nasjonalt og internasjonalt, ikke minst innenfor havbruk 

 
- Samlet vil TESS gruppen ha den bredeste og beste kompetanse innenfor 

sveise- og skjæreprosesser for norske kunder, herunder service regionalt 

forankret 
 

- EIVA-SAFEX sin digitaliseringsmodell ECOSAFE, www.ecosafe.no, vinner 

stadig nye tilhengere innenfor de områdene som omfattes av sakkyndig 

kontroll og internkontroll 

 
Om du ønsker å delta eller som leverandør bli presentert for TESS og kunder, 

anbefaler vi et besøk eller deltagelse på den TESS organiserte Industriens 

Motemesse i Oslo 27.-29. september 2018. 

  
 
 
For ytterligere informasjon kontakt: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ole Martin Martinsen     Ansgar Karlsen 

EIVA-SAFEX AS      TESS AS 

Daglig leder       Styreleder 

martin@eiva-safex.no     ak@tess.no  

Mobil 928 06 190      Mobil 905 01 649 
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NYTTsmåNYTTsmå
TESS ÅRDAL  
FLYTTET INN I  
NYE LOKALER

TESS følger som kjent sine kunder, og 
i Årdal ble flytting et nødvendig tiltak. 
Etter flere måneder med oppussing er 
nye TESS Årdal åpnet, og 20. mars var 
det duket for offentlig åpning.
TESS valgte derfor å følge sine kunder, 
og i juni 2017 kjøpte TESS Årdal lokaler 
i Tyinvegen 1 i Øvre Årdal.
Lokalene er gamle og var meget slitt, 
men er nå pusset opp og renovert 
innvendig.
– Det gjenstår noe arbeid på fasaden, 
men butikken har blitt veldig flott og vi 
merker økt trykk fra nye og eksisterende 
kunder. Mange av kundene er nå i gå- 
avstand i stedet for en god kjøretur 
unna. Dette er også grunnen til flyttin-
gen og i tråd med vår lean tankegang, 
hvor vi øker kundenes effektivitet og 
oppetid, forteller Mjøs.

NY FINANSDIREKTØR I TESS

– Jeg er veldig glad i bedrifter som 
produserer, og TESS er midt i blinken 
for meg.
1. april tiltrådde Thorstein Strand stil-
lingen som ny finansdirektør ved TESS 
as. Strand er utdannet siviløkonom fra 
NHH i Bergen og har sin praktiserende 
arbeidstyngde fra Wilh. Wilhelmsen- 
gruppen, hvor han har besittet flere 
ledende økonomistillinger i tidsrommet 
1996-2015. 
– Jeg har bred erfaring fra internasjo- 
nale og profesjonelle bedrifter som Wilh. 
Wilhelmsen og Siemens (Dresser Rand) 
med prosesser, prosedyrer og effektivi-
tetsforbedringer innen økonomiområdet. 
Jeg har erfaring med valg av – og 

implementering av moderne system-
løsninger – inkludert EDI, scanning og 
digitalisering, samt internasjonal erfaring 
– både når det gjelder organisasjonskul-
tur og governance. Jeg har kunnskap og 
erfaring om Lean-konsepter og strategi-
utvikling. 
I tillegg til lederskapserfaring og kunn-
skap om hvordan å bygge opp bedrifts- 
kulturer.
– Jeg trives å jobbe med folk og ønsker 
å reise rundt til så mange servicesentre 
som mulig for å tilegne meg mest mulig 
kunnskap om folk og TESS.
Vi ønsker Thorstein velkommen og 
håper han vil trives hos oss i TESS.

TESS PARTNERSHOP STATOIL 
MELKØYA FEIRET 1 ÅR
Onsdag 18. april var det ett år 
siden TESS åpnet partnershop 
på LNG-anlegget til Statoil på 
Melkøya.  

I 2017 inngikk Statoil og TESS et 
samarbeid hvor formålet var en smarte-
re og rimeligere forsyningstjeneste for 
produkter til drift og vedlikehold på øya.
Som et ledd i Statoils kontinuerlig for-
bedringer har TESS blant annet etablert 
slangeverksted på mesanin. 
I løpet av 2017 hadde partnershopen 
en omsetning på drøye 8,1 millioner 
kroner. Tatt i betraktning alle driftskost-
nader, personalkostnader, varelager 
og verdirapport, ga partnershopen en 

besparelse 
på 1,789 mil-
lioner – noe 
som tilsvarer 
en besparel-
sesprosent 
på hele 21.
– Vi har 
oppnådd og 
fått ett bedre 
og tettere 
samarbeid 
mellom 
TESS Nord 
og Statoil. Det har kommet masse skryt og lovord om godt samarbeid mellom 
vi som jobber her og Statoil, forteller Wanda Levang ved TESS Partnershop 
Statoil Melkøya. TESS Partnershop Statoil Melkøya er den tredje Partnershopen 
i samarbeidet mellom Statoil og TESS. Dagen skal feires med kake og hyggelig 
samvær.

Det hele startet 9.-11. mars i Holmenkol-
len, før sirkuset reiste videre til Lilleham-
mer 12. og 13. mars.  
Neste stopp var Trondheim og Granå-
sen 14. og 15. mars. Til slutt var det 
klart for finale i Vikersund.

Turneringen er kjent som verdens mest 
ekstreme og intense hoppturnering. 
TESS sponset arrangementet og var 
synlig på startnummervestene, på 
arenaen og ikke minst på NRK sine 
sendinger.

Det ble en spektakulær superfinale med 
skiflyvning i fokus! Og TESS var med 
hele veien.

SPONSET RAW AIR VIKERSUND
F.v: Ansgar Karlsen, Thorstein Strand og Erik Jølberg



Avsender:
TESS as
Postboks 1540, 
3007 Drammen

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

Region Vest Tlf. 55 11 47 00
vest@tess.no 29 servicesentre

Region Nord Tlf. 70 17 79 00
more@tess.no 32 servicesentre

Region Øst Tlf. 23 14 11 10
oslo@tess.no 29 servicesentre

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

Spania 
TESS Canarias 
Tlf. +34 928 589 007
canarias@tess.no


