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TESS-konsernet lanserte 
ved årsskiftet sin hittil største 
håndbok. Volumet har vokst til 
2144 sider og omfatter 47 200 
varenummer.

Rekordomsetning for 
TESS i 2016

I år er det 15. gangen TESS 
arrangerer Industriens Motemesse. 
Det startet i Inforama i Sandvika i 
1998 forbindelse med feiring av 30. 
årsjubileum for TESS.
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2016 ble All Time High for det hel-
norske handels- og servicekonsernet 
TESS. Foreløpige tall viser en om-
setningsøkning til 2,825 milliarder, en 
vekst på 5,8 prosent.
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LEDER

Et år med endringer

Med konsernets ambi-
sjoner om en omsetning 
på 10 milliarder i 2020, 
ser vi hele tiden etter 
aktuelle oppkjøpskandi- 
dater. Et slikt dristig 
mål bidrar til å utvikle 
TESS videre som et 
spenstigere og  
dristigere konsern.

For våre forretningsforbindelser og alle i TESS har 2016 
vært et ekstra krevende, spennende og arbeidsomt år 
med eierskifte, samling av TESS-selskaper i konsern 
og utfordringer som følger med oljenedturen. Samtidig 
ble organisasjonen trimmet og målrettet for fremtidige 
resultater, muligheter og utfordringer. Nå har vi fasiten. 
Dette er hyggelig lesning. 2016 ble et rekordår for TESS. 
Foreløpige tall viser en omsetningsøkning til 2,872 
milliarder, en vekst på 5,8 prosent. Et foreløpig driftsresultatet på 115 millioner 
er nær en dobling i forhold til 2015.
Dette er oppmuntrende tall som viser at TESS er på stø kurs mot videre 
vekst i etablerte og nye markeder. Den sterkeste veksten er ventet innenfor 
kostandeffektive leverandørtjenester til entreprenører, havbruk og offentlige 
virksomheter.
Med konsernets ambisjoner om en omsetning på 10 milliarder i 2020, ser vi 
hele tiden etter aktuelle oppkjøpskandidater. Et slikt dristig mål bidrar til å 
utvikle TESS videre som et spenstigere og dristigere konsern.
Siden 1990-tallet har TESS levert kostnadseffektive leverandørtjenester 
med Just-In-Time og Partnershop som bærebjelker. Dette er konsepter som 
har funnet ulike løsninger som nå er tilpasset kundenes databaserte drifts-
systemer og krav til Lean. Forsyningsmodellene til TESS bygger på et tett 
samarbeid med kundene for å finne løsninger som gir merverdi og økt oppe-
tid. Samarbeidet og felles eierskap med Statoil om Partnershop med behovs- 
tilpasset butikk på baseområdet på Mongstad og på Melkøya i Hammerfest, 
er eksempler.
Det tette samarbeidet med kundene krever kommunikasjon som bygger på 
en felles kunnskapsplattform om løsningene. Samarbeidet med Statoil har 
gitt og gir fortsatt mye læring til TESS. Også Statoil tilføres mye. Den kunn-
skapen bygger et fundament for enda bedre løsninger i fremtiden, og Lean er 
stikkordet kombinert med 6S.
Gjennom 50 år har TESS bygget opp bransjens største og ledende service-
program for slanger og tilhørende tjenester. På kurs hos TESS Academy, eller 
på arbeidsplassene, blir kunnskapen på dette fagområdet delt med kunder og 
ansatte. 
Samarbeidet med kundene skjer også med aktiv deltagelse i nærings- 
klyngene Subsea Valley og Water Valley. Samarbeid hvor TESS henter 
kunnskap og innovativ næring fra andre aktører i aktuelle næringskjeder. 
Det åpner også for en utvikling mot nye markedsområder, som for eksempel 
vannkraften.
Industriens Motemesse IM-2017 feirer 15 år som møteplass for leverandører 
og beslutningstakere i næringslivet. Ved utgangen av januar ble det meldt 
om rekordstor påmelding. I år blir messens grønne fotavtrykk forsterket av 
samarbeidet med næringsklyngen Water Valley som også har lagt årskonfe-
ransen til IM-2017.
Velkommen til Industriens Motemesse 22. og 23. mars 2017.
2017 er godt i gang som et nytt og krevende år hvor TESS har enda sterkere 
fokus på tjenester og løsninger som gir kundene merverdi, alle med overord-
net målsetting om å være en Lean Partner.
Velkommen til TESS.

- din Lean Partner
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arne.braadland@tess.no 
2016 var et år med store endringer i 
TESS. Medeier og gründer Erik Jølberg 
ble eneeier og TESS-selskapene 
ble samlet i et konsern. Samtidig ble 
organisasjonen trimmet og målrettet for 
fremtidige muligheter og utfordringer. 
Spesielt var det viktig å opprettholde 
kapasiteten og kompetansen samtidig 
som personressurser ble omdisponert til 
posisjoner for markeder i vekst. 
TESS har fra starten i 1968 vært orga-
nisert som en gruppe samarbeidende 
firmaer, hvor tall og resultater har blitt 
summert. Alle er nå organisert i et kon-
sern. De offisielle tallene vil som følge 
av dette vise redusert omsetning, men 
resultatet forblir det samme.

REKORDOMSETNING FOR TESS I 2016

2016 ble All Time High for det helnorske handels- og servicekonsernet TESS. Foreløpige tall viser 
en omsetningsøkning til 2,825 milliarder, en vekst på 5,8 prosent. Det foreløpige resultatet på 115 
millioner er nær en dobling i forhold til 2015. Tallene viser at landets største slangeleverandør har 
lagt bak seg de ekstra utfordringene som fulgte med oljenedturen og nå er på stø kurs mot mer 
vekst. Den sterkeste veksten er ventet innenfor kostandeffektive leverandørtjenester til entrepre-
nører, havbruk og offentlige virksomheter.

Nøkkeltall for TESS
Beløp i 1000 NOK 2016  2015   Endring %

Omsetning         2 872 000          2 713 986    158 014  5,8 %
Driftsresultat            126 893               88 838      38 055  42,8 %
Resultat før skatt            115 327               59 251      56 076  94,6 %

I en alder av 74 år er Erik Jølberg eier og en aktiv leder av TESS-konsernet.

ØKTE SALGET TIL STATOIL
Mange klager over omsetningsned-
gang til oljesektoren. TESS har greid 
seg rimelig bra de fleste steder. For 
eksempel har salget til Statoil økt med 
ca. 20 prosent takket være flere store 
prosjektleveranser. Gjennom leveran-
døravtaler har TESS i mange år hatt et 
nært samarbeide med Statoil. Det er 
et samarbeid som stadig blir tettere og 

oftere resulterer i konsepter med felles 
eierskap. Samarbeidet med Statoil om 
Partnershop-konsept med behovstilpas-
set butikk på baseområdet på Mongstad 
og på Melkøya i Hammerfest er et 
par eksempler. Dette er basert på en 
forsyningsmodell som gir merverdi, økt 
oppetid og meromsetning.

EN LEAN PARTNER
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REKORDOMSETNING FOR TESS I 2016

Mer informasjon ved 
Daglig leder Erik Jølberg,  

Nøkkeltall for TESS
Beløp i 1000 NOK 2016  2015   Endring %

Omsetning         2 872 000          2 713 986    158 014  5,8 %
Driftsresultat            126 893               88 838      38 055  42,8 %
Resultat før skatt            115 327               59 251      56 076  94,6 %

telefon: 32 84 40 12, e-post: ej@tess.no
Styreleder Ansgar Karlsen 
telefon: 32 84 41 39, e-post: ak@tess.no

Samarbeidet med Statoil har gitt og gir 
fortsatt mye læring til TESS, og også 
Statoil tilføres mye. Som Lean Partner 
har TESS fokus på å finne løsninger 
sammen med kunden for å jobbe 
enklere og kostnadseffektivt gjennom 
hele verdikjeden. Da handler mye om 
å fjerne unødige operasjoner, rydde i 
dokumenthaugen og finne den korteste 
veien fram til brukerstedet. Samtidig er 
det viktig å legge til rette med de riktige 
dataverktøyene for transaksjonene, som 
for eksempel et spesialutviklet netthan-
delssystem for Statoil som skal håndtere 
mer enn 60.000 ordrelinjer per år.

AKSJER TIL ANSATTE
Alle ansatte fikk høsten 2016 anledning 
til å kjøpe aksjer i sitt TESS. Ordningen 
ble meget godt mottatt da den også 
inkluderte den skattefrie rabatten på 
3.000,- kroner. I tillegg ble det gitt en 
gunstig betalingsordning til de som måt-
te ønske det. Sammen med de ansatte 
eier Erik Jølberg nå 100% av aksjene 
etter at familien Nygaard ble kjøpt ut i 
løpet av fjoråret. 

FORTSETTER PÅ GRØNN LINJE
TESS fortsetter på sin grønne linje og 
legger vekt på løsninger som favoriserer 
fornybar energi og grønn transport. 
Industriens Motemesse (IM-2017) er i 
år utvidet i et samarbeid med nærings-
klyngen Water Valley som har fokus på 
bedre utnyttelse av vannkraften. TESS 
er sentral i oppbyggingen av Water Val-
ley og næringsklyngen vokser raskere 
enn forventet. Samtidig er organisasjo-
nen tydelig i den offentlige debatten om 
modernisering og bedre utnyttelse av 
vannkraften i Norge.
I tillegg til grønne fotavtrykk fra Water 
Valley, vil Industriens Motemesse IM-
2017 være brobygger fra olje gass og 
til andre arenaer og næringer som har 
forankring i grønn og fornybar energi.
Med et næringsliv i endring, er det 
mer enn noen gang verdifullt å delta 
på Industriens Motemesse (IM-2017), 
opplyser Erik Jølberg og tilføyer at det er 
ventet rekordbesøk i Telenor Arena 22. 
og 23. mars hvor nærmere 100 utstillere 
allerede har bestilt plass.

arne.braadland@tess.no 
Nå ja, det var nå litt 
bruk av kalkulator inne 
i mellom, innrømmer 
slangemesteren. Født, 
oppvokst og bosatt som 
han er i Braskereidfoss, 
ble det naturlig at han 
var innom de lokale 
hjørnesteinsbedriftene, 
blant andre Norske Skog 
og Moelven, før han fant 
veien til TESS i Elverum. 
Da var han 23 år gammel 
og hadde nesten seks 
års fartstid som ansatt i 
industrien og militær- 
tjenesten bak seg.

PRISER OG PAKKSEDLER
De var tre ansatte da Rune 
Engebretsen startet sin karriere i 
TESS Elverum. – Alt var manuelt, 
forteller Rune, - og mye samlet vi i 
huggu etter hvert, men håndboka 
var «bibelen». Den ga oss de svara 
vi trengte når vi hver fredag regnet 
priser og skrev pakksedler.

HELST I BUTIKK
Det er butikken som i alle år har 
vært Rune Engebretsens arena. 
Dog med 12 måneder i fratrekk. Da 
var han salgsassistent og møtte 
altfor ofte naboer og bekjente på 
kundesiden. Det var ikke noe 
særlig. Mer spennende har det vært 
å få på plass mer kunnskap i huggu 
for bruk i butikken, og gjennom 
årene er det blitt mye kursing på 
Rune. – Det er blitt noen turer til 
Drammen og nå er det Hamar som 
stadig byr på ny kunnskap.

GÅTT HELE LØYPA
Vi har ikke finsjekket i arkivet, men 
tar ikke mye feil hvis vi påstår at 
Rune har gått hele løypa hos TESS 
Academy.
- Jeg lærer noe nytt hver dag, sier 
Rune, - det kan du i TESS hvis du 
vil. Og den viljen har Rune Enge-
bretsen vist at han har. Kandidat 
fra TESSlederskolen i 2010 og 
Slangemesterdiplom i 2007 er blant 

DET MESTE I HUGGU
- Jeg startet med gråpapir og blyant, og regnet det meste i 
huggu. Det var i 1986. I desember 2016 mottok slangemester 
Rune Engebretsen Norges vels medalje for lang og tro tjenes-
te av ordfører Erik Hanstad i Elverum kommune.  

høydepunktene. – Hadde det i huggu, 
mens andre fikk dårlig tid fordi de 
måtte bruke boka, er hans forklaring på 
mesterstykket. Men også han måtte ty til 
boka noen ganger, for slanger til off- 
shore er ikke det som selges mest over 
disk i Elverum, så det satt ikke i huggu.

EKSTRA UTFORDRING
For en som er glad i kurs og samler 
kunnskap, kom 2011 med en ekstra 
tung utfordring. Rune Engebretsen ble 
alvorlig syk. Betennelse som satt seg 
i huggu. 2013 var han tilbake i jobb. 
30 prosent og interessert i å lære noe 
nytt. For det er jo greit å ha det i huggu, 
mener Rune Engebretsen.

Slangemester Rune Engebretsen i TESS Elverum mottok 
Norges vels medalje av ordfører Erik Hanstad i Elverum 
kommune.

Rune Engebretsen i dyp konsentrasjon under 
slagemesterprøven i 2007.
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arne.braadland@tess.no 
Tradisjonen tro lanserer slangespesi-
alisten en ny håndbok ved årsskiftet. 
Industrivareleverandøren er stadig på tå 
hev for å tilpasse varesortimentet etter 
faktiske behov i markedet. Derfor har 
TESS skaffet seg representasjon eller 
importørstatus for enda flere anerkjente 
varemerker og produktfamilier som 
kompletterer det eksisterende sortimen-
tet. Samtidig er det valgt egne brands 
der det er naturlig.

PAPIR OG DIGITALT
I en stadig mer digitalisert verden 
registreres det fortsatt en betydelig 
etterspørsel etter store produktkataloger 
på papir. Brukerne i industrien ser klar 
nytte av å bruke håndboken (vareka-
talogen) både på papir og digitalt om 
hverandre, alt ettersom det passer 

TESS-konsernet lansert ved årsskiftet sin hittil største håndbok. Volumet har vokst til 2144 sider og 
omfatter 47 200 varenummer. Aldri har TESS presentert et oppslagsverk med bredere utvalg av 
slanger for alle formål, produkter til drift og vedlikehold og teknisk informasjon. TESS Håndbok 
2017 er nummer 45 i rekken, og den møter behovet i krevende markeder. Det er markeder som 
fortsetter å løfte omsetningen i TESS mot nye høyder.

TESS Håndbok 2017 er den mest innholdsrike som TESS 
noen gang har produsert. Salg- og markedskoordinatorene 
Tonje Jenker (t.v.) og Vivian Hansen i TESS Logistikk 
as har hatt en omfattende jobb med å tilrettelegge og 
kvalitetssikre innholdet.

dem best. Derfor har denne en vedva-
rende nyttig status både på kontorer 
og i verkstedlokaler. I løpet av de siste 
årene har TESS også lansert kataloger 
tilpasset forskjellige markedssegmenter, 
og utarbeidet egne kataloger i samar-
beid med kunder med store vareuttak. 
Disse kundespesifikke katalogene, også 
kalt sortiloger, henter innholdet fra TESS 
Håndbok.

PAPIRBESPARELSER 
Den digitale utviklingen har likefullt 
resultert i at bokopplaget er redusert fra 
15000 i 2003 til 7500 i 2017. Det årlige 
papirforbruket er dermed redusert med 
omtrent 14 tonn. TESS ønsker ikke å 
strø rundt seg med papir og papp som 
det ikke er behov for. Filosofien er i tråd 
med bedriftens systematiske miljøpo-
litikk og sertifisering i henhold til ISO 
14001. 

MER TESS MELLOM PERMENE

NETTBASERT HÅNDBOK     
Parallelt med produksjonen av den 
papirbaserte utgaven av håndboken, 
blir den søkbare nettutgaven oppdatert. 
Samtidig ligger hele varesortimentet i 
TESS også søkbart på nettstedet www.
industrinett.no. De nettbaserte mulig-
hetene for å skaffe den samme infor-
masjonsmengde og oversikt som i den 
tradisjonelle håndboken er derfor gode. 
Håndboken produseres av Team Marke-
ting i TESS. Revisjonen av håndboken 
skjer dels fortløpende og dels konsen-
trert. Arbeidet krever omtrent halvannet 
årsverk. 
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JUBILEUM FOR INDUSTRIENS MOTEMESSE
I år er det 15. gangen TESS arrangerer Industriens Motemesse. Det startet i Inforama i Sandvika 
i 1998 forbindelse med feiring av 30. årsjubileum for TESS. - I år tar vi nok en gang i bruk Telenor 
Arena, nå med Water Valley som samarbeidspartner 22. og 23. mars.

arne.braadland@tess.no 
- Hver gang har vi invitert leverandører, 
kunder og nære forbindelser. TESS har i 
alt 40 000 kunder. Kommer alle, blir det 
trangt, sier messesjef Eve Åshaug  
Jacobsen med et glimt i øyet, - men 
erfaringsmessig kommer to til tre tusen. 
Hun har ansvaret for Industriens Mote-
messe, IM-2017 som TESS-konsernet 
de siste årene har arrangert i Telenor 
Arena på Fornebu i Bærum. Påmeldin-
gene til fagmessen går mot ny rekord, 
og i år blir messens grønne fotavtrykk 
forsterket av samarbeidet med  
næringsklyngen Water Valley som har 
lagt årskonferansen til IM-2017.

15 ÅR SOM MØTEPLASS
Alt er klart for Industriens Motemesse 
som i år kan feire 15 år som møteplass 
for næringslivet. Snaut to måneder før 
åpningen hadde arrangøren TESS regis-
trert 100 utstillere. – Interessen er stor 
og alt ligger til rette for en messe som 
blir minst like innholdsrik og spennende 
som 2016- messen, sier messesjef Eve 
Å. Jacobsen i TESS as og nevner løs-
ninger og produkter som setter grønne 
fotavtrykk som kvaliteter på IM-2017.  
Årets messe har næringsklyngen Water 
Valley med fokus på vannkraft som 
samarbeidspartner. -  Med et variert og 
balansert tilbud av nyheter, foredrag og 
faglige oppdateringer blir Industriens 
Motemesse igjen en viktig møteplass for 
beslutningstagere i næringslivet, mener 
messesjef Eve Å. Jacobsen som legge 
til at kostnadseffektive løsninger og tips 
om økt fortjeneste får en stadig mer 
sentral plass på Industriens Motemesse.

DVH-PRIS OG SPEEDMATCH
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 
også en tradisjon på Industriens Mo-
temesse. 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. 
FAKTA OM INDUSTRIENS  
MOTEMESSE (IM-2017): 
• Arrangeres for 15. gang, hvorav 2   
 ganger ombord på hurtigruta.
• Besøkes av profesjonelle brukere fra  
 næringslivet både til vanns og til lands.
• I tillegg til utstillingen er det foredrag  
 om kostnadsbesparelser, SpeedMatch  
 med ledende innkjøpere og festmiddag.
• Arrangør: TESS
WATER VALLEY  
ÅRSKONFERANSE  
Skreddersydd til vannkraftbransjen.  
23. mars går Water Valley Årskonfe-
ranse av stabelen i Telenor Arena og 
presenterer et program som gir mulighet 
for fordypning og utbytte for ansatte 
og interesserte innen norsk vannkraft-

Messesjef Eve Åshaug Jacobsen i TESS as (helt til høyre) har Verd-Å-Vite på programmet når 
hun informerer representanter for utstillere om deltagelsen på IM-2017.

bransje. Med konferanser og tilbud på 
løpende bånd stiller mange spørsmålet 
om «what’s in it for me» sier Tomas 
Elton Haug som sitter i prosjektgruppa 
for konferansen.
- 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. 
Det vil bli arrangert fire workshops og 
temaene for disse vil være «Nano-
teknologi innen vannkraft», «Big data 
og sensorteknologi», «Kabler i fjell og 
bakken i stedet for i lufta», «Muligheter 
og begrensninger for vannkraften». 
For øvrig vil det bli innlegg og debatt 
rundt rammevilkårene for vannkraften. 
Debatten blir holdt under kyndig ledelse 
av NRK-veteran Geir Helljesen. 
Tom Nysted, administrerende direktør i 
Agder Energi tar turen til Telenor Arena 
for å snakke om muligheter for norsk 
vannkraft i utlandet. Fra Trondheim 
kommer Hege Brende, leder i NVKS og 
Thomas Welte, forsker ved Sintef innen 
området tilstandsovervåkning. Nærmere 
program med informasjon om de øvrige 
foredragsholdere vil foreligge i løpet av 
de nærmeste ukene. Mer informasjon 
om konferansen og link til påmelding vil 
bli lagt ut på www.watervalley.no.
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MULTINASJONAL SERVICE

arne.braadland@tess.no 
- TESS Aberdeen fikk forespørselen fra 
Maersk Drilling mandag 12. desember. 
Det var riggen Maersk Highlander som 
trengte bunkringsslanger rasket mulig. 
Vi rigget til et samarbeid mellom TESS 
Aberdeen, TESS as og TESS Esbjerg 
og kunne tilby levering på torsdag. 
TESS fikk orderen, forteller Bent-Ole 
Hilbert som er Sales Manager hos 
TESS International.

INTERNASJONALT TEAM
- Keith Walton, TESS Aberdeen hadde 
kundedialogen, undertegnede sto for 
koordinering og teknisk spesifikasjon, 
mens Rene Birkemose, TESS Esbjerg, 

TESS kan slanger. Er størst, og er best. Og er enda bedre når beste i tre nasjoner er med i spillet. 
Slik var det da TESS i Aberdeen fikk spørsmål om levering av 6 bunkringsslanger med til sammen 
30 seksjoner. – Greit, sa Keith Walton, sjef hos TESS Aberdeen, - gi oss tre dager. Så koplet han inn 
TESS as og TESS Esbjerg. Tre dager senere var orderen levert.

Sales Manager TESS International Bent-
Ole Hilbert (t.h.) koordinerte prosjektet fra 
TESS-huset med Aberdeen og Esbjerg på 
skjerm.

Fra venstre: Keith Walton og René Birkemose. 
Foto: Elin Rotefoss Sunde

Deltagere ved signeringen av avtalen om Statoil Baseshop på Mongstad. Begivenheten fant sted ved hovedkontoret til Statoil på Sandsli. Fra venstre: Janne Hellebø (Distriktsleder, TESS Vest as), Espen Halland- 
Johansen (Markedsdirektør, TESS Vest as), Roar Kleven (Sales Director Integrated Supply, TESS as), Erlend Gjerdevik (Daglig Leder, TESS Vest as), Jon Slinde (Manager Supply Chain), Christine Høyven,  
(Senior Consultant Supply Chain) og John Krister Glesnes (Senior Consultant Supply Chain).

koordinerte produksjon og leveranse 
i Danmark, sier Bent-Ole Hilbert som 
forteller at TESS har bygget opp et godt 
forhold til Maersk Drilling i Aberdeen 
takket være kort responstid og god lokal 
service til deres rigg Maersk Highlander. 
Nå vil Maersk i løpet av kort tid også få 
på plass riggene Maersk Gallant og  
Maersk Reacher som skal jobbe fem år 
i UK. 

LYSERE FOR OFFSHORE?
Dette er et positivt signal inn i offsho-
renæringen. Det kan bety mer arbeid 
for oss, og når vi rigger til team med 
spisskompetanse fra flere land, har vi 
slagkraft på den internasjonale arenaen, 

understreker Bent-Ole Hilbert i TESS 
International. - Spesielt interessant er 
sterkere fokus på salgsaktiviteter hos 
TESS Aberdeen som kombinert med 
offshorekompetanse i Esbjerg gir tyngde 
og høy effektivitet i markedet.



TESSINFORM NR 118 - FEBRUAR 2017  I      9
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Baseshopen er i drift fra januar 2017 
og er en løsning for effektiv forsyning 
av driftsmateriell til 18 oljeplattformer 
som har Mongstad som base. Andre 
aktører på basen har også tilgang til 
Baseshopen. Avtalens varighet følger 
rammeavtalene TESS har med Statoil 
om levering av verktøy og slanger og 
legger vekt på den effektiviseringen som 
disse to avtalene omhandler.

MINST 15 MILLIONER
- Dette er en etablering vi har jobbet 
mye med for å få på plass. Derfor er det 
ekstra gøy når vi endelig lykkes med en 

NY FORSYNINGS-
LØSNING HOS 
STATOIL

Tirsdag 20. desember signerte Statoil og TESS Vest avtale om en 
Baseshop inne på base-området til Statoil på Mongstad. 

Deltagere ved signeringen av avtalen om Statoil Baseshop på Mongstad. Begivenheten fant sted ved hovedkontoret til Statoil på Sandsli. Fra venstre: Janne Hellebø (Distriktsleder, TESS Vest as), Espen Halland- 
Johansen (Markedsdirektør, TESS Vest as), Roar Kleven (Sales Director Integrated Supply, TESS as), Erlend Gjerdevik (Daglig Leder, TESS Vest as), Jon Slinde (Manager Supply Chain), Christine Høyven,  
(Senior Consultant Supply Chain) og John Krister Glesnes (Senior Consultant Supply Chain).

løsning som blir til et langvarig forhold, 
sier Roar Kleven som er salgsdirektør 
for integrert forsyning i TESS as. Han 
regner med en omsetning til Statoil på 
15 millioner det første driftsåret. I tillegg 
kommer salget til de andre aktørene på 
baseområdet. 

START I JANUAR
– Vi kommer til å flytte inn i starten av 
januar. Det blir offisiell åpning 8. mars. 
Både Statoil og TESS ønsker at vi skal 
ha «kjørt oss inn» og er klare før vi viser 
fram Baseshopen, sier Roar Kleven.



  I  TESSINFORM NR 118 - FEBRUAR 201710

arne.braadland@tess.no 
- Jeg hadde forventninger, og hadde 
nok trodd at antallet kjøpere hadde vært 
større og gjennomsnittsbeløpet mindre. 
Det er første gangen ansatte får tilbudet, 
så jeg ser det som en god start. Det byr 
seg jo en anledning neste år, sier  
Jølberg. Han forteller at aksjesalget  
følger den modellen som ble brukt da 
noen ledere i tidligere lokale TESS-sel-
skaper hadde aksjeposter. - Med den 
type aksjer har vi gode erfaringer. Nå 

- En god start, sa Erik Jølberg da han fikk se oppsum-
meringen etter aksjesalget til ansatte og ledere i 
TESS-konsernet. Ansatte, inklusivt ledere, har kjøpt 
aksjer for nærmere 50 millioner kroner.

ANSATTE KJØPTE AKSJER 
FOR MILLIONER

Line Roll-Lund (t.v.) og Siv Rosøy i sekretariatet 
teller, fører og kontrollerer aksjonærlisten. 

TESS-eier Erik Jølberg studerer oversikten 
over aksjesalget og mener dette var en god 
start på aksjesalg til ansatte.

gjelder modellen både ledere og an-
satte. Betingelsene er de samme, men 
innenfor 9,9 prosent av egenkapitalen, 
kan hver gruppe bare kjøpe opp til 
halvparten, sier Erik Jølberg og poeng-
terer at alle aksjene i samme selskap 
har samme verdi og rettigheter, og at 
størrelsen på utbyttet er likt for alle.
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arne.braadland@tess.no  
Personellet kommer fra TESS AS, 
TESS Vest, TESS Arberdeen og 
TESS Sverige AB (THM poolen).
Arbeidet startet 7. desember og 
vil foregå fram til midten av mars. 
Riggen ligger i Las Palmas på 
Gran Canaria. Første gruppe som 
deplyerer består av Robin Stenham-
mar og Frode Stålesen. De reiser til 
Gran Canaria den 6. desember og 
skal starte oppmåling av slangene. 
Oppmålingsteamet har vært på 
oppdragsbriefing og opptrening på 
TESS-huset 5. og 6. desember.

KJEMPEJOBB I FERIEPARADISET

Fra venstre: Marius Figved, TESS Vest as,  
Jan Georg Tunes, TESS as, Robin  
Stenhammar, THM Servicearbeider, Joar 
Torgersen, TESS as, Frode Stålesen,  
TESS Vest.

TESS skal måle opp, produsere og bytte i overkant av 2000 slanger på riggen Scarabeo 9. Totalt er det 
9 TESS-mannskaper som er involvert i arbeidet på riggen, samt en prosjektleder og THM-teamet som 
leder og støtter gjennomføringen.

arne.braadland@tess.no  
HR-leder Tomas Elton Haug i TESS as 
står for mye av kontaktarbeidet på 
vegne av TESS-konsernet. Her gir han 
en kort status for engasjementene.

SUBSEA VALLEY 
TESS deltar fortsatt aktivt. Tomas Elton 
Haug, TESS as og Anette Hultin, TESS 
Subsea er med i styret. Fokus fremover 
er arbeid mot Subsea Valley Confe-
rence som åpnes av statsministeren. 
Lundin og flere andre operatører deltar 
også for første gang på SVC. Ny strate-
gi er lagt for veien videre og mottoet er 
”Engineering the future”. I dette ligger 
det at man er åpen for å ta med seg 
erfaring fra subsea også inn i andre 
bransjer. 

AKTIV I NETTVERK
TESS fortsetter samfunnsengasjementet gjennom aktiv deltagelse i næringsklynger, nettverk og frivillige orga-
nisasjoner. Sentralt er arbeidet i Subsea Valley, Water Vally og Røde Kors hvor samarbeidet om en ny løsning 
nærmer seg prototypstadiet.

WATER VALLEY 
Teller ved inngangen til 2017 49 med-
lemmer etter rekordfart på rekrutteringer 
siden oppstarten i april. Organisasjonen 
har fokus på arbeidet med å bedre de 
økonomiske rammebetingelsene for 
kraftverkene blant annet for å gjøre utvi-
delser og flere oppgraderingsprosjekter 
mulig. 
Medlemsmøtene er populære med 
deltagelse av sentrale politikere. 
Samtidig har organisasjonen på kort tid 
etablert god kontakt med de politiske 
miljøene. Alle i TESS oppfordres til å gi 
informasjon om klyngen til kunder innen 
vannkraft. Vi trenger blant annet flere 
vannkraftprodusenter som medlemmer. 
God info finnes på www.watervalley.no.

RØDE KORS 
TESS er i gang med et spennende pro-
sjekt der vi utvikler en såkalt ”hydraulic 
ram pump” til bruk for å skaffe rent vann 
til landsbyer i Burundi. TESS står for 
både design og bygging av prototype og 
får hjelp av innleid konsulent til å gjøre 
beregninger. Prototype kan være klar 
for testing i TESS Subsea sine lokaler 
rett på nyåret. Dersom vi lykkes med 
løsningen kan det ble aktuelt å bruke 
løsningen i andre prosjekter. 
En egen utgave kan også være aktuell 
for det norske hyttemarkedet for hytter 
som ikke har innlagt vann. 
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DET STORE BRANNLØFTET

Bakgrunnen for avtalen er prosjektet 
"Det store brannløftet" som er en gave 
gitt fra Gjensidigestiftelsen. Gaven har 
som formål å trygge hverdagen til det 
norske folk på en synlig og god måte på 
kort og lang sikt. I anbudsprosessen var 
den overordnede målsettingen å finne 

17. november 2016 undertegnet TESS as kontrakt med Gjensidigestiftelsen om levering av utstyrs- 
pakker for flom/ekstremvær til en verdi av kr. 800 000. Flompakkene skal styrke beredskapen hos 23 
brannvesen rundt omkring i Norge.

utstyrspakker med gode og innovative 
løsninger. I konkurranse med fire andre 
tilbydere vant TESS kontrakten om 
levering av ekstremværpakker etter 
nøye utvelgelse av produkter, distri-
busjonsløsning og demonstrasjon av 
TESS´ verdiforslag. DVHP-teamet med 

produktansvarlig Kjetil Halmrast og KAM 
Jørn Selvik har stått sentralt i arbeidet 
med å hale kontrakten i land. 
For ytterligere informasjon ta kontakt 
med Team Storkunder v/KAM Jørn 
Selvik, e-post: jos@tess.no -   
telefon: 975 01 102

Etableringen skal dekke behovet 
til både Statoil og deres underkon-
traktører på LNG anlegget. TESS 
har allerede i gang med innredning 
av lokalene i nybygget Statoil tok 
over i desember. Målet er oppstart 
i løpet av februar. TESS disponerer 
70 kvm pluss en mesanin med slan-
geverksted. I tillegg er det plass for 
flushing og trykktesting i forbindelse 
med vaskehallen. Partnershopen 
blir betjent med 2 årsverk og blir 

Fredag 20. januar ble en ny merkedag i samarbeidet mel-
lom Statoil og TESS. Etter et grundig prosjektarbeid ble et 
vedlegg til gjeldende hovedavtale med Statoil signert i 
Hammerfest for etablering av Partnershop på Melkøya. 

PARTNERSHOP HOS STATOIL PÅ MELKØYA

Produktansvarlig Kjetil Halmrast og KAM for oljevern, Jørn Selvik kvalitetssikrer leveran-
sen til "Det store brannløftet".

ved behov supplert med mannskap fra 
TESS Hammerfest. Forventet omset-
ning første driftsår er minst 8 millioner 
kroner. 

Signering av avtalen om Partnershop på 
Melkøya er en ny merkedag i samarbeidet 
mellom Statoil og TESS og kaller på 
fornøyde smil. Fra venstre: Roar Kleven, 
som er Sales Director Integrated Supply 
hos TESS og Bjørn Pladsen som er Lea-
der Logistics and Supplier Management 
hos Statoil.
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HOLDER HVA DEN LOVER
Den nye berøringssikre homogene fôrslangen til TESS er i bruk hos utvalgte oppdrettere. – Den 
holder hva vi lover, forteller storkundeansvarlig Havbruk Jan Eric Haagensen, – ingen elektrisk 
ladning, stor slitestyrke og UV-bestandig.

Storkundeansvarlig Havbruk Jan Eric 
Haagensen hos TESS as med den nye 
berøringssikre fôrslangen for oppdretts-
næringen. TESS og grønne striper er et 
kvalitetsstempel. 

Innovasjonsdirektør Jan Dyre-Hansen i TESS as fragmenterer en berøringssikker fôrslange i 
maskinen som lager pellets for ny produksjon av berøringssikker slange.

arne.braadland@tess.no  
Med et teknologisk gjennombrudd har 
TESS utviklet og satt i produksjon en 
berøringssikker fôrslange som gir en 
tryggere arbeidsdag på oppdrettsanleg-
gene. Disse egenskapene er verifisert 
av SINTEF. I tillegg kan den antistatiske 
fôrslangen resirkuleres til gjenbruk i 
flere generasjoner, kostnadseffektivt og 
miljøvennlig.

BARE GODE MELDINGER
Det er bare gode meldinger fra opp-
drettere som i snart syv måneder 
har brukt den nye berøringssikre 
fôrslangen til TESS. – Den nyutviklede 
homogene fôrslangen til TESS har 
transportert nærmere 250 tonn fôr uten 
å lade en eneste volt. Det forteller om 
riktig løsning som har stor slitestyrke. 
Samtidig viser praksis at fôrslangen 
er motstandsdyktig mot UV-stråling, 
rapporterer Jan Eric Haagensen. Han 
er ikke i tvil om at TESS har utviklet et 
godt og nyttig produkt for oppdretts-
næringen. Nå gjenstår arbeidet med å 
rendyrke konseptet for resirkulering og 
få på plass et praktisk opplegg for hele 
kretsløpet. 

GJENBRUK OG MILJØ
Innovasjonsdirektøren forteller at den 
homogene fôrslangen tåler gjenbruk 
uten at egenskapene forringes.  
– Ved gjenbruk maler vi opp brukte 
slanger til pellets som råvarer til ny 
produksjon. Enkelt og greit. Det gir en 
betydelig miljøgevinst. Det går med 
nærmere to liter olje til produksjon av en 
kilo med nye rør. Ved hvert gjenbruk blir 
miljøet spart for dette utslippet. 
Det finnes ikke standarder for denne 
type produkter, men etter flere typer 
tester, tilgjengelig litteratur, systemer for 
kvalitetssikring og dialog med fagfolk, 
mener vi at TESS har et meget godt 
produkt å by markedet, konkluderer 
innovasjonsdirektør Jan Dyre-Hansen. 

Vil du vite mer om TESS berøringssikre 
fôrslange kan du kontakte:

Jan Eric Haagensen 
Storkundeansvarlig 
jeh@tess.no 
Mobil: 988 45 463
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NYTTsmåNYTTsmå

Ny daglig leder i 
Rørtek

Torsdag 1. desember fikk TESS en ny slangemester. Det var 
veteranen Jørn Olav Solsvik hos TESS Sotra som fikk god-
kjent slangemesterprøvene etter en omfattende teoretisk og 
praktisk eksaminering ved TESS Academy i TESS-huset.  Den 
nye slangemesteren har 20 års fartstid i TESS. Samtidig fikk 
fire kandidater godkjent prøvene til eksamen Slangespesialist 
høytrykkslanger er dermed halvveis til bestått slangemester- 
eksamen.

Slangemester og fire 
spesialister

1. desember var fem kandidater oppe til eksamen i slangefaget. Jørn 
Olav Solsvik (her i midten) er nå godkjent som slangemester, mens 
de fire andre kan nå titulere seg Slangespesialist høytrykkslanger. Fra 
venstre: Roy Elvenes TESS Sotra, Arve Flæthe, TESS Vest as, Vegard 
Nævdal Ottesen, TESS Stord og Thomas Hidle, TESS Stord.

       INTEGRATED SUPPLY
MOBILE SERVICE
     HOSE MANAGEMENT
LEAN SOLUTIONS

Jan Magnus Håhjem ble ansatt som 
daglig leder i Rørtek AS 3. oktober 2016.   

Han overtar rollen  
etter gründeren 
Tor Myklebust, 
som etter 28 år 
i bedriften, nå 
ønsker å trå litt 
til side og slippe 
nye krefter til. Tor 
vil fortsatt være 
sterkt knyttet til 

driften av selskapet, med hovedfokus på 
rådgivning, salg og markedsføring. Jan 
Magnus returnerer nå til Rørtek hvor 
han tok fagbrev som industrirørlegger 
tilbake i 1999. Jan Magnus har med 
dette opparbeidet god kunnskap om 
bransjen. I sitt videre virke hos Rørtek 
vil Jan Magnus vektlegge og videreføre 
bedriften i samme ånd som den har vært 
bygget opp på siden oppstarten i 1988.

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch delte ut 
Medalje for lang og tro tjeneste til Ken 
Fiksdal den 27. desember. Ken har 
vært ansatt i TESS fra 03.11.1986. Han 
jobbet de første 6 årene som selger, 
og etter det har han ledet avdelingen i 
Sandefjord.

30 år i TESS

Målet var å innrede drøyt 300 kvm ubrukte lokaler. Da 
startskuddet gikk klokka syv fredag morgen, stod 11 mann 
på streken. Etter stengetid i Trondheim kom der fem nye 
til. Jobben var å tømme, flytte og innrede. Den nye butik-
ken i Orkanger var ferdigstilt lørdag kl. 17.00.

Orkanger flyttet

PPD Plukk - Pakk - Direkte

Rask vareforsyning fra 

SPAR TID!
Spør betjeningen om å få

VARER TILSENDT DIREKTE



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
macae@tesshose.com

TESS Rio (Niterói)
Tlf. +55 21 2621 1177
rio@tesshose.com

Storbritannia (Skotland)
TESS Aberdeen Ltd.
Tlf. +44 1224 594 050
aberdeen@tesshose.com
 

Danmark 
TESS Esbjerg ApS
Tlf. +45 754 57 851
esbjerg@tesshose.com

TESS Frederikshavn
Tlf. +45 75 457 852
frederikshavn@tesshose.com

International

Singapore 
TESS Singapore
Tlf. +65 6716 9498
singapore@tesshose.com

USA (Houston)
TESS Hose Management
Tlf. +1 281 930 9191
houston@tesshose.com

Mer enn 110 steder i Norge
+ Partnershop hos kundene

TESS: Etablert 1968
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