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LEDER

Samarbeid og nye 
løsninger

Langsiktige av-
taler, transparent 
samarbeid og ar-
beid i fellesskap 
om løsninger, er 
nøkkelen og verk-
tøyet heter ofte 
LEAN.

I 15 år har Industriens Motemesse vært møteplass og faglig arena for gode 
dialoger mellom beslutningstagere hos leverandører, kunder og TESS. 
Årets messe er historie, men relasjonene lever videre og viser at den direkte 
menneskelige kontakten fortsatt har stor merverdi. Den styrker samhandlin-
gen langs forsyningslinjene og åpner oftere opp for bedre løsninger. Dette er 
tydelig å se i oljenæringen hvor samarbeid med leverandører har fått en ny 
form og status.

Langsiktige avtaler, transparent samarbeid og arbeid i fellesskap om løsnin-
ger, er nøkkelen og verktøyet heter ofte LEAN.

Statoil og TESS samarbeider innenfor en slik ramme. Bakteppet er Statoils 
forsterkede kultur for kontinuerlig forbedring ved blant annet bruk av LEAN 
som verktøy og pådriver. Sammen er det etablert smartere og mer kostnads-
effektive forsyningsløsninger på flere områder. Mest tydelig er samarbeidet 
om Partnershop. Den første ble åpnet på Mongstad for to år siden. De gode 
erfaringene derfra er ført videre til en Basehop på Mongstad og en Partner- 
shop på Melkøya i Hammerfest. Begge tatt i bruk tidligere i år.

Partnershopen på Melkøya står på egne bein. Verdiskapningen skjer lokalt 
og kommer lokalsamfunnet til gode. Ved å samle forsyningstjenesten for 
produkter til drift og vedlikehold vil smartere jobbing og prosessforbedringer 
redusere administrative kostnader og øke servicegraden. Også andre aktører 
som jobber for Statoil på anleggene kan raskt hente kortreiste produkter og 
service i Partnershopen og får en enklere hverdag. 

For TESS betyr Partnershop på Melkøya også at konsernets samlede 
aktivitet i Hammerfest øker servicegraden og samtidig styrker fundamentet for 
videre satsing i området.

TESS er tungt inne som leverandør til havbruksnæringen langs hele kysten. 
Næringen er fortsatt ung, men blir stadig større og viktigere. Med erfaring og 
kompetanse fra andre bransjer kan den modnes raskt og få en solid plass i 
norsk økonomi. TESS blir med på reisen og har med seg i bagasjen en bred 
erfaring fra andre bransjer. Det kan tilføre nye og innovative løsninger. Et ek-
sempel er Ecofeeder fôrslange. Med gjenbruk av råmaterialet og god logistikk 
har oppdrettsnæringen fått et kostnadseffektivt produkt med et tydelig grønt 
fotavtrykk.

TESS er en stor leverandør med mye engasjement i forsyningslinjer til mange 
næringer. Siden starten for snart 50 år siden, har logistikk vært strategisk vik-
tig. Fokus er riktig vare til rett tid. I dag er dette ført videre i et tett samarbeid 
med kundene og smart jobbing langs hele verdikjeden. Denne samhandlin-
gen gir et nytt kostnadsbilde og kundene økt konkurransekraft.

Nå venter nye utfordringer; økt konkurranse, enklere handel, raskere levering 
og digitalisering. TESS har løsninger og er klar til å styrke samarbeidet med 
kundene.
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Partnershopen betjener både Statoil 
og bedrifter som har arbeidsoppdrag 
på Melkøya. Den starter opp med to 
årsverk i budsjettet, men vil ved behov 
forsterke staben i et sømløst samarbeid 
med TESS Hammerfest. Også andre 
lokale spesialister kan bli hentet inn til 
enkelte prosjekter. TESS Partnershop 
Statoil Melkøya er den tredje Partner- 
shopen i samarbeidet mellom Statoil og 
TESS.

FEST I LOKALET
Det var feststemning i lokalet da et 
femtitalls representanter fra Statoil 
og TESS var samlet til en offisielle 
åpningen med taler, enkel servering 
og sammenkopling av slanger som et 
symbol på et tett samarbeid. I talene ble 
det lagt vekt på at TESS Partnershop 
Statoil Melkøya står på egne bein, at 
verdiskapningen skjer lokalt og kommer 
lokalsamfunnet til gode. Ved å samle 

BUTIKKÅPNING 
PÅ MELKØYA

Tirsdag 18. april var det åpning av den nye butikken på LNG-an-
legget til Statoil på Melkøya i Hammerfest. TESS Partnershop 
Statoil Melkøya som er butikkens offisielle navn, er et samarbeid 
mellom Statoil og TESS hvor formålet er en smartere og rimeli-
gere forsyningstjeneste for produkter til drift og vedlikehold på 

forsyningstjenesten for produkter til drift 
og vedlikehold vil smartere jobbing og 
prosessforbedringer redusere adminis-
trative kostnader og øke servicegraden. 
Også andre aktører som jobber for 
Statoil på Melkøya kan raskt hente 
kortreiste produkter og service i Part-
nershopen og får en enklere hverdag. 
For TESS betyr Partnershop på Mel-
køya at konsernets samlede aktivitet 
i Hammerfest øker servicegraden og 
samtidig styrker fundamentet for videre 
satsing i området.

KULTURENDRING I PRAKSIS
Bakteppet for etableringen av Partner- 
shop på Melkøya er Statoils forsterkede 
kultur for kontinuerlig forbedringer ved 
blant annet bruk av LEAN som verktøy 
og pådriver. Den kulturen gir også 
føringer for samarbeidspartnere og 
leverandører.
TESS har to driftsavtaler med Statoil, 
en for verktøy og forbruksmateriell og 
en for slanger og slangedeler, med mye 
transaksjoner og tilhørende kostnader. 
Statoil og TESS har i samarbeid jobbet 
med forbedringer og effektivisering av 
disse avtalene for å få ned transaksjons-
kostnadene. Det er blant annet blitt til 
Partnershop på Mongstad, som åpnet i 
mai 2015, og en Baseshop på Mongstad 

Offisiell åpning av Partnershop på Melkøya 
med kopling av to slanger som symbol på tett 
og nært samarbeid mellom Statoil og TESS.
Fra venstre: Markedsdirektør Espen Hall-
land-Johansen (TESS Vest), direktør integrer-
te forsyningsløsninger Roar Kleven (TESS), 
kunderådgiver Wanda Levang (TESS), 
kunderådgiver Glenn Sandvik (TESS), avde-
lingsleder Alf-Erik Johansen (TESS), leder 
for statisk mekanisk Frank Erling Magnussen 
og leder for plan og logistikk Bjørn Pladsen 
(begge I Vedlikehold på Melkøya).
Foto: Tom-Erling Eliassen.

Stor interesse for TESS Partnershop Statoil 
Melkøya på åpningsdagen 18. april 2017. Her 
fra vaskehallen ved inngangen til Partnersho-
pen. Foto: Christine Høyven, Statoil.
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Forsyningsbase i mars 2017. Erfarin-
gene fra disse etableringene kommer 
TESS Partnershop Statoil Melkøya 
til gode. Disse to etableringene har 
vært en suksess og ved åpningen på 
Melkøya ble det bruk mye tid på å dele 
erfaringer og gi råd. 

GRUNDIG ANALYSE
Statoil og TESS har samarbeidet i snart 
30 år og siden 2004 i Hammerfest hvor 
Statoil på Melkøya har hatt en sentral 
posisjon. Med etableringen på øya har 

samarbeidet fått en ny dimensjon. Part-
nershopen har vel tilrettelagte butikklo-
kaler på 70 kvm i det nye servicebygget 
og en mesanin med slangeverksted og 
lager. I forkant er det gjort en grundig 

analyse av vareforbruket, og de tusen 
mest brukte varene er plassert i hyllene. 
Det som ikke finnes i hyllene, hentes fra 
TESS Hammerfest eller bestilles hos 
TESS sentralt. 

Mer informasjon 
Leder plan og logistikk Bjørn Pladsen Statoil ASA 
Mobile: +47 977 69140 
Email: bpla@statoil.com 

Avdelingsleder Alf Eirik Johansen 
TESS Hammerfest & TESS Partnershop 
Melkøya 
Mobil: +47 900 65 540 
Tlf. Melkøya 78 40 69 50 
E-post: alf.johansen@tess.no

Ved oppstarten på Melkøya 
blir det lagt stor vekt på 
erfaringsutveksling og kom-
munikasjon med brukerne. 
Her studerer Statoils repre-
sentanter vareutvalget.
Fra venstre: Bjørn Pladsen, 
Åge Skjelvik, John Arvid 
Isaksen, Ronny Nøttveit, 
Christine Høyven, Vivian 
Isaksen Danielsen og Gry 
Masvik.
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Statoils anlegg på Mongstad har hatt 
kortreist service fra servicesenteret 
TESS Mongstad i over 30 år. I nesten 
like lang tid har Statoil og TESS hatt 
en samarbeidsavtale om forsyning av 
produkter til drift og vedlikehold. For to 
år siden åpnet TESS Partnershop inne 
på raffineriområdet til Statoil Mongstad. 
Bakgrunnen var høy fokus på innsparin-
ger og økt oppetid ved anlegget.
Partnershopen ble en suksess fra første 
dag, og er mye av grunnlaget for nye 
modige tanker og alternative løsninger 
inne på forsyningsbasen. Midt i vare-
strømmen er Baseshopen nå på plass 
med 300 kvm tilrettelagte lokaler og en 
vareheis med 75 kvm hylleplass.

INNENFOR PORTEN
- I 2010 begynte vi så smått med å 
fylle opp åtte skap i verktøyburet med 
verktøy. Det utviklet seg. I 2015 fikk vi 

INNE HOS STATOIL
Etablering av TESS Partnershop i samarbeid med Statoil på Mogstad og Melkøya er et praktisk 
eksempel på bruk av LEAN som verktøy og pådriver til kontinuerlig forbedringer. Partnershopen 
på Mongstad var en suksess fra første dag. Det er et godt modnet konsept som senere er servert 
som Baseshop på forsyningsbasen på Mongstad, og som Partnershop på Melkøya.

Da TESS Baseshop Statoil 
Mongstad ble åpnet i mars i år 
og deltagerne fikk omvisning på 
raffineriet, orienterte driftsleder 
Hege Krossøy om to år med 
Partnershop. 

disponere halve verktøyburet. Det ble 
pusset opp og i mai var det åpning av 
Partnershopen i flotte lyse lokaler som 
er arbeidsplass for to personer. I butik-
ken har vi rundt tusen høyfrekvensvarer 
liggende pluss noen må-ha-varer, i alt 
ca. 1600 varer med en omløpshastighet 
på 11, forteller driftsleder Hege Krossøy. 
Etter åpninger fortsetter Partnershopen 
med etterfylling av fem containere inne 
på anlegget. Det omfatter først og fremst 
kjemikalier og koblinger. 

ENKELT OG GREIT
– Alle varene i butikken blir skannet med 
Wapman. Enkelt og greit. Vi trenger 
bare ansattnummer, resten tar systemet 
hånd om. Hun forteller at det i tillegg er 
mye diverse skaffevarer. Også denne 
type varer leveres raskere.
Det er den tette kontakten og dialogen 
med brukerne som bidrar til en enklere 
hverdag for begge parter. – Det er kort 

vei og brukerne kommer enten innom 
med ønsker, utfordringer, ringer eller 
sender e-post. Det er også kort vei for 
oss opp til servicesenteret TESS Mong-
stad hvor vi kan hente varer som haster 
og vi ikke har i hyllene. På mange måter 
er vi problemløsere, forteller driftsleder 
Hege Krossøy hos TESS Partnershop 
Statoil Mongstad.

SUKSESS
Partnerhopen på Mongstad ble en 
suksess fra dag én og har til fulle vist at 
løsningen svarer til forventningene. En 
smartere forsyningsløsning, fornøyde 
brukere, betydelig lavere transaksjons-
kostnader, økt effektivitet og kontinuerlig 
forbedringer er nøkkelord for løsningen 
som er modnet på Mongstad og servert 
på Melkøya. Med etableringen på Melk-
øya blir det lagt stor vekt på utveksling 
av erfaringer og kommunikasjon med 
brukergruppene. 
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Det er Carl-Henrik Moltumyr, Kundean-
svarlig TESS Nord as - Regionsenter 
Ålesund som formidler det glade bud-
skapet og at TESS Ålesund og TESS 
Herøy har klart å ro i land to solide 
påfyll til ordreboka. Her er historien bak 
millionkakene:

MILLIONKAKE 1
Det hele startet med en liste over ny-
bygg på alle verft i Norge. Selgerne hos 
TESS i Ålesund satte i gang jobben med 
å finne riktige kontaktpersoner på de 
forskjellige verftene. Jeg var heldig og 
skaut gullfuglen ved en telefonsamtale til 
Kleven Verft.
Fikk kontaktperson på Remøy Manage-
ment som bygger en stor kabellegger på 
verftet. Vi booket møte og Anja Lillestøl, 
avdelingsleder hos TESS Herøy var 
med på møtet som kompetanseperson 
på THM. Resultatet ble at TESS Herøy 
og TESS Ålesund får måle opp slanger 
på hele båten, og så plusset vi på med 
en verktøyordre og et slangeverksted 
om bord. Da passerte vi millionen.

MILLIONKAKE 2
Arbeidet var ikke over enda. MAERSK 
Supply Service bygger seks ankerhånd-
terere på Kleven. Åsmund Sætre, Elias 
R. Rasmussen og jeg formulerte en 
mail, la på noen vedlegg og sendte den 
direkte til CEO i Danmark som et bevisst 
skudd i blinde.
Det gikk noen dager før det plutselig 
kom en mail fra Greg Beackock, New 
Build Superintendent på Kleven. Da 
hadde vår mail reist igjennom hele 
MAERSK systemet og landet hos riktig 
person.  

MILLIONKAKE HVER FREDAG

Sunnmøringene er kjent for å 
være gjerrige, måteholdene og 
oppfinnsomme. En myte som er 
opplest, vedtatt og bekreftet av 
forskere. Kanskje derfor TESS 
Herøy og Ålesund må opp i en 
millionordre for å feire med 
kake. La gå, myte eller ikke. I 
mars spise de millionkake to 
fredager på rad, og tok med 
seg gleden og smilene inn i 
april. Nå venter oppgangsti-
der for den lokale konditoren, 
kanskje.

Fra venstre: Åsmund Sætre Avd.leder, 
servicesjef, prosjektleder TESS Ålesund – 
Ruben Relling, slangemontør / kundeveileder 
THM TESS Herøy og Thor Egil Kristiansen, 
servicemann, THM, TESS Ålesund.

Fra venstre: Carl-Henrik Moltumyr, kundeansvarlig MAERSK Supply, Chief Engineer MAERSK 
MASTER , 1 st Engineer MAERSK MASTER og Åsmund Sætre, avdelingsleder, servicesjef og 
prosjektleder TESS Ålesund

Anja var også med på dette møtet, og 
sammen klarte Carl-Henrik og Anja  og 
ro i land THM på alle båtene. Med hele 
teamet i TESS Møre og bistand fra 
TESS as, sikret vi oss ordrer for over 
to millioner kroner fra prosjektet som 
startet med nybygg på norske skipsverft.
Det viser seg atter en gang at med 
vilje, mål, mot til å ta opp telefonen og 
trykk på de rette knappene, så kommer 
resultatene som perler på en snor.
Vi har nå feiret dette med kake, ikke 
bare en, men to fredager på rad. En 
kake for hver million. Og flere kaker skal 
det bli.
Fortalt av: Carl-Henrik Moltumyr, kunde-
ansvarlig TESS Nord as - Regionssenter 
Ålesund
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Jeg ble tatt godt i mot av plattformsjefen 
og HMS ansvarlig, og ble vist rundt. I 
følge kjentfolk er Troll A en oversiktlig og 
grei plattform, men for en fersking ble 
det mange inntrykk første dagen. Med 
hav på alle kanter er det nokså vanske- 
lig å orientere seg. Selv om Troll A står 
på fire skaft festet på havets bunn, står 
plattformen slett ikke i ro. Heldigvis 
gynger den så regelmessig at sjøsyke 
ikke ble noe stort problem!

TROLL A FØRST UTE MED 
TESS HOSE MANAGEMENT 
OPPLÆRING OFFSHORE
I samarbeid med Statoil har TESS ut-
viklet kurset ”Visuell inspeksjon av slan-
ger”. Siden desember 2015 har over 90 
Statoil-ansatte deltatt på dette kurset. 
På kurset lærer deltakerne hvordan en 
visuell slangeinspeksjon skal utføres 
og hvilke slanger som bør godkjennes/
underkjennes. I september 2016 deltok 
Dagfinn Kvalsund og Frank Sæle fra 
Troll A på inspeksjonskurs. På kurset 

PÅ JOBB I SLANGEPARKEN
THM-teamets hovedinstruktør, Signe Dahl har holdt mange kurs på landjorda eller om bord i fartøy 
ved kai, men aldri offshore. I mars ble derfor sikkerhetskurs offshore, offshore helseerklæring og 
ulike påkrevde e-læringskurs gjennomført. Mandag 3. april reiste hun ut til Trollfeltet på sitt aller 
første offshoreoppdrag. Her er Signe Dahls historie om den faglige jobben med slangeparken om 
bord på Troll A:

ble det kort orientert om TESS Hose 
Management systemet og hvordan dette 
effektivt kan lagre inspeksjonsresultater 
digitalt. Dagfinn Kvalsund likte det han 

hørte og ønsket mer informasjon. Han 
tok kontakt med THM-teamet i TESS. 
Ulike THM-løsninger ble diskutert og det 
ble klart at Troll A ønsket selv å ta hånd 

 Signe foran Troll A (Foto: Frank Sæle)

Dagfinn Kvalsund og Frank Sæle på kontoret på mekanisk verksted (Foto: Signe Dahl)
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ten finnes ID-nummer presentert som et 
nummer og som en strekkode som kan 
leses elektronisk.

THM KUNDEWEB
THM KundeWEB er en online portal til 
THM databasen. KundeWEB gir oversikt 
over hele slangeparken med mange sø-
kemuligheter, samt varslinger. En finner 
også detaljopplysninger om slanger med 
tilhørende trykktestsertifikater. 

om alle aspekter ved slangevedlikehol-
det. For å sikre raskest og best mulig 
installasjon/oppsett av utstyr og kursing, 
ble det bestemt at dette skulle gjennom-
føres om bord på Troll A. 
SLANGER I KATEGORIER
For å kunne ha full nytte av et slange-
vedlikeholdssystem, må alle slanger 
kategoriseres og/eller tildeles opplys-
ninger om fysisk plassering. På Troll A 
er det slanger av to hovedkategorier; 
Utility slanger og fast monterte slanger. 
Dette skillet er viktig, fordi det påvirker 
prosedyre for bestilling av nye slanger.
Utilityslangene flyttes rundt, utsettes 
for stor slitasje og skiftes stadig ut. Det 
er ikke mulig å oppgi plassering av en 
utilityslange, men de kan grupperes i 
forhold til slangemedie/hva de brukes 
til. På Troll A ble følgende kategorier 
opprettet: Utility Hydrokarbon, Utility 
Luft, Utility Nitrogen, Utility Vann og 
Pusteluft. Når en utilityslange er utslitt 
blir den kassert og en ny slange med 
nytt ID-nummer blir bestilt.
Fast monterte slanger er slanger 
med fast posisjon og som utsettes for 
mindre slitasje og byttes sjeldnere. For 
slike slanger er det interessant å følge 
historikk på slangen. Dette får slangen 
i THM-systemet, dersom det originale 
ID-nummeret brukes når slangen byttes. 
For slike slanger er det viktig å oppgi 
eksakt posisjon til slangen, slik at det er 
lett å finne fram til hver enkelt slange. 

Et pop-up vindu i THM KundeWEB viser 
vedlikeholdsintervall satt for hver slange

Varslinger (Alerts/KPI's) viser vedlikeholds-
status.

ÅRSINSPEKSJON AV SLANGER
For full utnyttelse av THM må det 
fastsettes vedlikeholdsintervaller, det vil 
si hvor ofte en slange skal inspiseres vi-
suelt og evt. byttes. Statoil sin strategi er 
at alle slanger skal inspiseres en gang 
i året og påføres en strips med årets 
farge. Underkjente slanger kasseres og 
nye slanger bestilles ved behov. Slan-
gebytter utføres ved behov, ikke etter 
et visst antall år. I THM ble det derfor 
lagt inn inspeksjonsintervall på ett år og 
bytteintervall på 12 år på alle slanger.

ETIKETT MED ID-NUMMER
For å kunne bruke THM-systemet må 
hver enkelt slange være registrert med 
individuelt ID-nummer. Troll A har fått 
egen etikettskriver og mulighet til å 
skrive ut nye etiketter på eksisterende 
slanger, eller opprette nye ID-nummer til 
slanger som ikke er registrert. På etiket-

"Failed inspections" gir en liste som kan 
brukes for å bestille nye slanger. "Inspe-
ctions overdue" viser hvilke slanger som 
ikke er blitt inspisert innen ett år etter 
forrige inspeksjon. 

Kort om THM
TESS Hose Management (THM) 
er TESS sitt vedlikeholds- 
system for slanger. Systemet er 
meget fleksibelt og blir tilpasset 
kundens behov. Alle vesentlige 
opplysninger om slanger blir 
registrert i en database, sammen 
med tilpassede intervall for  
visuell inspeksjon og slangebyt-
te. Gjennom THM KundeWEB 
og med THM Wapman kan 
kunden selv oppdatere og ha full 
kontroll på sin slangepark. 



  I  TESSINFORM NR 120 - MAI 201710

THM WAPMAN 
THM Wapman er en android smarttelefon, som kan brukes 
offline til operasjonelt arbeid med slanger. Med den ex-god-
kjente enheten kan en utføre 
slangeinspeksjoner, rappor-
tere slangebytter og sjekke 
opplysninger om slanger. 
THM Mobile fungerte greit til 
å sjekke opplysninger og til 
registrering av inspeksjonsre-
sultater. Elektronisk skanning 
av strekkoder med kamera 
fungerte ikke så godt som 
ønsket. Det var flere årsaker 
til dette, blant annet at strek-
koden var for liten til å bli 
lest av og slitasje/smuss på 
etikett. TESS vil ta tak i dette 
omgående. Heldigvis kan en 
også taste ID-nummer på 
slangen, og TESS kan også 
levere merking med RFID 
som da vil eliminere dette.

Trollfeltet
Troll er det største gassfunnet i 
Nordsjøen og en hjørnestein i norsk 
gassproduksjon, med hele 60 prosent 
av reservene i Norge. Samtidig er 
det også et av de største oljefeltene 
på norsk sokkel med produksjon på 
mer enn 400.000 fat per dag. Feltet 
er bygget ut med tre plattformer, Troll 
A, B og C, som alle er operert av 
Statoil. Troll A produserer gass nok 
for 10 millioner husstander i Europa, 
mens Troll B og C produserer olje. 
Troll A med sine 472 meter er den 
høyeste menneskeskapte konstruk-
sjonen som noensinne er flyttet. 
Feltet startet produksjonen i 1996 
og installasjonene har en beregnet 
levetid på minst 70 år. Gassen fra 
Trollfeltet transporteres i gassrørled-
ninger på havets bunn til Kollsnes.  
(Fra Statoils hjemmeside)
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Helikopterdekk i sol...

KONKLUSJON
Installasjon og testing av etikettskriver 
og THM Wapman fungerte utmerket. 
Internettilgangen på Troll A var av meget 
god kvalitet. De to kursdeltakerne på 
Troll A var godt fornøyd med opplærin-
gen og funksjonaliteten i THM Kunde-
WEB og THM Mobil, med unntak av 
strekkodeavlesing. 
THM Opplæring offshore fungerte godt, 
men er tidkrevende og må tilpasses 
kursdeltakernes andre arbeidsoppgaver. 
THM Instruktør Signe Dahl lærte minst 
like mye eller mer enn sine kursdeltake-
re, og fikk en opplevelse for livet!
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111 utstillere, mye nytt, tusen besø-
kende og interessante foredrag var 
menyen da næringssjef Tore Gulli åpnet 
jubileumsmessen ønsket velkommen til 
industrikommunen Bærum. – Overras-
kende for mange kanskje, men Bærum 
har en betydelig andel industribedrifter 
fordelt på mange bransjeområder. Over 
4000 og med 13 ansatte i snitt.  Og 
det skjer mye spennende. Sentralt er 
kompetanseindustrien, i dag som det 
var i tidlig industriell alder. Industriene 
utgjorde til tider 35 prosent av nærings-
virksomheten. 

Med rekordmange utstillere og besøkende ble jubileumsmessen i Telenor Arena den faglig inter-
essante møteplassen arrangøren hadde forventet. – Vi heier på TESS, sa næringssjef Tore Gulli i 
Bærum kommune da han åpnet Industriens Motemesse.

VANNKRAFT I BÆRUM
Mye var bygget på vannkraft, og som 
kraftkommune har vi fortsatt et kraftverk 
i drift, stort nok til lys og varme i Rådhu-
set, sa Tore Gulli da han trakk opp noen 
lange linjer i den industrielle utviklingen. 
Samtidig understreket han at det mang-
foldet og bredden som er representert 
på Industriens Motemesse med Water 
Valley som samarbeidspartner, også er 
viktig for å holde trykket oppe i storin-
dustrien. – Derfor tjener det arrangøren 
TESS til stor ære at konsernet etablerer 

slike møteplasser. Vi må også heie 
på TESS for deres langsiktighet og 
strategiske tenkning når de nå snart 
kan gratuleres med 50-årsjubileum, var 
oppfordringen fra næringssjef Tore Gulli 
som også synes det var imponerende 
at TESS går i bresjen for å bygge opp 
og fornye bærekraftig grønn virksomhet 
i Norge. Og han konkluderte med at Bæ-
rum er et optimalt sted å samles.

15 ÅR SOM MØTEPLASS
I år var det 15 årsjubileum for Indus-
triens Motemesse som møteplass for 

ÅPNET MED Å HEIE PÅ TESS

arne.braadland@tess.no 
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Næringssjef Tore Gulli i Bærum kommune la vekt på en lang lokal industriell tradisjon da han 
åpnet Industriens Motemesse i Telenor Arena.

sentrale aktører i leverandørindustrien. 
TESS inviterer leverandører, kunder og 
nære forbindelser som møter TESS-an-
satte fra de aller fleste servicesentrene 
i inn- og utland. Årets messe hadde 
næringsklyngen Water Valley med fokus 
på vannkraft, som samarbeidspartner. 
Det betyr flere nye deltagere på møte-
plassen. 
-  Med et variert og balansert tilbud av 
nyheter, foredrag og faglige oppdaterin-
ger ble Industriens Motemesse igjen en 
viktig møteplass for beslutningstagere 
i næringslivet, mener messesjef Eve Å. 
Jacobsen som legge til at kostnadsef-
fektive løsninger og tips om økt fortje-
neste får en stadig mer sentral plass på 
Industriens Motemesse.

Sammen med en vilje til stadig for-
bedringer, er dette kanskje noe av 
nøkkelen til den framgangen Industriens 
Motemesse har fra år til år. 
- Med et næringsliv i endring, er det 

mer enn noen gang verdifullt å delta på 
Industriens Motemesse, mener messe-
sjef Eve Å. Jacobsen som inviterer til 
ny messe 27. og 28. september 2018. 
Samtidig feirer TESS 50 år. 

ÅPNET MED Å HEIE PÅ TESS
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KORT OM TESS
TESS ble grunnlagt i 1968 og eies av den 
ene av gründerene Erik Jølberg.

• TESS er en helnorsk profesjonell servicebedrift.
• Norges største leverandør av slanger for alle formål.
• TESS Godkjente Slangeverksteder over hele   
 landet.
• DNV GL sertifiserte slangemontører.
• Mer enn 900 kvalifiserte medarbeidere.
• Landsomfattende: Servicesentre og lagre på mer enn  
 110 steder i Norge, samt Skottland (Aberdeen),   
 Danmark (Esbjerg, Frederikshavn), Brasil (Macae,   
 Rio) og USA (Houston) og Singapore.
• Noen steder er TESS etablert med Partnershop hos  
 kundene.
• Selskapets systemer og rutiner er bl.a. sertifisert iht.  
 ISO 9001 og ISO 14001.
• TESS er medlem av EDIS, NAHAD, ISA, Stiftelsen   
 Tradebroker, Subsea  Valley og Water Valley.
• TESS kan JIT, eHandel, Partnering og integrert   
 forsyning.
• Norges største leverandør av sveiseprodukter.
• TESS leverer systemløsninger og subseaprodukter.

• Norges eneste spesialmesse for produkter til drift  
 og vedlikehold med tilhørende tjenester for  
 landbasert industri, offshore, shipping og havbruk.
• Arrangert første gang i 1998 som ledd i en omfat- 
 tende markering av TESS 30-års jubileum.
• Tidligere arrangert både i Oslo og Bergen samt 2  
 ganger på Hurtigruten Trollfjord.
• DVH-prisen deles ut “for kreativ produktutvikling og  
 kostnadsreduksjoner for brukerne”.
• Teller antall arbeidsplasser de besøkende repre- 
 senterer.
• Faglig oppdatering for økt oppetid og økt  
 fortjeneste.
• IM-2017: 22. og 23. mars.  Telenor Arena,  
 Fornebu.111 utstillere.
• Neste messe 27. og 28. september 2018

KORT FORTALT OM 
INDUSTRIENS MOTE-
MESSE



TESSINFORM NR 120 - MAI 2017  I      15

- Vi er stolte over at det er rekordmange utstillere på jubileumsmessen. Hele 111 når vi nå 
skal åpne årets Industriens Motemesse som er nummer 15 i rekka, sa TESS-eier Erik Jølberg 
da han ønsket velkommen.

arne.braadland@tess.no 
- Industriens Motemesse annon-
seres ikke, den er kun for inviterte 
besøkende. Vi teller som alle andre 
messearrangører, antall besøkende, 
men vi legger mest vekt på det antall 
arbeidsplasser dere representerer.
Vi teller antall utstillere, men Indus-
triens Motemesse er kun for inviterte 
utstillere. Vi er allikevel stolte over 
at det er rekordmange utstillere i år, 
111, men vi legger mest vekt på pro-
duktene og tjenestene dere leverer. 
Det er viktigst.  
Vi skal levere en messe som er den 
beste noen sinne og vi føler at vi er 
godt i gang. Industriens Motemesse 
arrangeres ved hjelp av egne ressur-
ser fra TESS Team Marketing med 

messesjef Eve Å. Jacobsen i spissen. 
Og er det noe dere lurer på, se etter de 
grønne vestene, var velkomsthilsenen 
fra Erik Jølberg før han introduserte 
næringssjefen i Bærum Kommune, Tore 
Gulli, som foretok den offisielle åpningen 
av messen. - Vi vet at Gulli er en mann 
med allsidig industriell erfaring og han 
har også en finger med i spillet når det 
gjelder fremtidig bruk av Telenor Arena. 
Og til din opplysning, som messearran-
gør trives vi her, faktisk bedre og bedre, 
sa Erik Jølberg og tenkte framover mot 
jubileumsarrangementet i september 
2018.

På gjensyn!  
27. og 28. september 2018

VELKOMMEN TIL 
REKORDMANGE
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arne.braadland@tess.no 
- Virkelig en hyggelig anerkjennelse for 
et innovativt produkt vi har mye tro på, 
sier daglig leder med ansvar for Norden 
Staffan Sonesson hos Pferd, som ons-
dag og torsdag denne uken har demon-
strert og informert om Alumaster - med 
stor entusiasme. – Vi mottar DVH-Prisen 
med glede. Ikke minst fordi juryen har 
lagt stor vekt på HMS, sikkerhet og 
produktets ergonomiske egenskaper. 

Tyske Pferd ble tildelt DVH-Prisen 2017 for en ny og revo-
lusjonerende freseskive for bearbeiding av aluminium. 
Alumaster, som er navnet på produktet, har en levetid 
som tilsvarer bruk av omtrent 500 tradisjonelle freseskiver. 
Brukstiden reduseres med 80 prosent. Samtidig skjer be-
arbeidingen uten støv og risiko for eksplosjon. Spon etter 
bearbeidingen kan selges til gjenbruk.

DVH-PRIS TIL PFERD PÅ 
INDUSTRIENS MOTEMESSE
Som den gode ambassadøren han er 
for nyvinningen understreker Staffan So-
nesson vinnerproduktets gode livsløpsø-
konomi og miljøvennlige forbedringer av 
denne type arbeidsprosesser.  
– I forhold til en tradisjonell metode bi-
drar Alumaster til mindre energiforbruk, 
et restmateriale til gjenbruk og bruk 
av færre ressurser i produksjonen. Og 
arbeidet utføres på 80 prosent kortere 
tid, poengterer Staffan Sonesson, som 
også opplyser at produktet har vært i 

markedet i et snaut år og har allerede 
hentet hjem mye heder til Sverige.

JURYENS BEGRUNNELSE
Juryen har i år, som tidligere år, lagt 
vekt på kreativ produktutvikling og 
kostnadsreduksjon for brukerne, samt 
produktenes grønne fotavtrykk, HMS og 
løsninger innenfor en samfunnsforsvar-
lig ramme.
Årets vinner representerer et bransje-
område som har hatt, og har, en sentral 
posisjon i TESS. Vinnerens produkter 
har lang fartstid på Industriens Mote-
messe. Vinneren presenterer i år et 
produkt med en spennende og høy 
kostnadseffektiv profil. Samtidig får 
brukeren en god og praktisk HMS-løs-
ning sammen med gjenbruksmuligheter 
som viser miljøhensyn og samfunnsan-
svar, og produktet kan tas i bruk uten 
investeringer i tilleggsutstyr eller verktøy. 
Juryen gir også vinneren skussmål for 
arbeidet som er nedlagt i en god presen-
tasjon av det nye produktet. Det var 
ingen diskusjon i juryen om vinneren av 
DVH-Prisen 2017. Og juryen får støtte 

i over 10 internasjonale juryer som har 
plassert Pferd med Alumaster øverst på 
palllen.

JURYENS SAMMENSETNING
• Senior avtaleansvarlig Øyvind Lang-
vandsbråten (Tradebroker)
• Markedsdirektør Frode Soot (TESS)
• Innovasjonsdirektør Jan Dyre-Hansen 
(TESS)
• Daglig Leder Nils Lauvlid (TESS Øst)
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DVH-PRIS TIL PFERD PÅ 
INDUSTRIENS MOTEMESSE

Daglig leder Staffan Sonesson hos Pferd (t.v.) gratruleres 
med DVH-Prisen 2017 av juryens formann Senior avtale-
ansvarlig Øyvind Langvandsbråten, Tradebroker. 
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MASCOT 
Advances arbeidsbukse.  
Unik innovasjon innen arbeidstøy. Stretch 

med kom-
binasjonen 
lav vekt / 
komfort og 
slitestyrke. 
Kom-
binerer 
økonomi, 
funksjon, 
komfort 
og HMS 

i en serie arbeidstøy på en helt ny måte. 
Konstruksjon gir både ventilasjon og enkelt 
innsetting /uttagning av kneputer. Produk-
tet er patentsøkt. DVH-prisen ble i år delt ut for 14. gang. Prisen gis til bedrifter, organisasjoner eller enkeltperso-

ner som har vist kreativ utvikling av produkter eller tjenester som bidrar til kostnadsreduksjoner 
for brukerne. Fokus er satt på innsparing for brukeren og blir vurdert i forhold til levetid, service 
og vedlikehold, kort sagt totalkostnadene. Dette sammen med bedring innenfor helse, miljø 
og sikkerhet for brukerne. Juryen er sammensatt av inviterte representanter med høy faglig 
kompetanse og representanter fra arrangørene av Industriens Motemesse. DVH-prisen og 
deres vinnere får oppmerksomhet i fagpressen.  DVH-prisen ble første gang delt ut i 1999.

The MRO award was this year awarded for the 14th time. The award is given to companies, 
organi-zations or individuals who have demonstrated creative development of products or 
services that contribute to cost savings for users. The focus is on saving the user and are 
evaluated in terms ofD  longevity, service and maintenance, reduced overall costs. This, 
together with improvement in health, safety and security for users. The jury is composed of 
invited representatives with the relevant know-ledge and representatives of the organizers of 
the Industrial Fashion Fair. The MRO award was first awarded in 1999.

År      Navn          Produkt eller tjeneste
1999  AS Norske Shell  System vedlikehold og bruk av smøremidler.
2000  Pferd-VSM AB  Slipeskiver med lenger levetid.
2001  AGA AS   Gassflaske med fast regulator og tilhørende driftssystem.
2002  SKF Norge AS  Instrument som kontrollerer og overvåker slitasje i kulelager.
2003  Rectus Tema AS  HoseGuard slangebruddsventil for trykkluft.
2004  Futur AS (Primus)  Arbeidsbesparende propanbrenner i titan.
2005  Proxll AS (Sønnico)  Slagtrekker 12 V autostopp. Nytt konsept. HMS-vennlig.
2006  Janusfabrikken AS  Flammehemmende undertøy ull/bomull/ProtexM.
2007  3M Norge AS  Lett brukervennlig sveiseskjerm med automatisk blending.
2008  Saint-Gobain  Støysvake kutteskive ”Silencio” som gir flere kuttede mtr per skive.
2013  3M Cubitron 11.  Presisjonsformede slipemineraler. Økt produktivitet.
2015  AGA AS Biogass.  Metangass basert på organisk avfall.

2016  AGA AS Solvox  Dropln. For oksygenering av sjømerder. 
2017 Pferd  Alumaster, revolusjonerende freseskive

KANDIDATENE 
TIL DVH-PRISEN

PFERD
High Speed Disc Alumaster. 

Alumaster, 
et effektivt, 
sikkert og 
ergo-
nomisk 
verktøy for 
bearbei-
ding av 
aluminium.  
Erstatter 
separate 

utsug. Ingen eksplosive partikler, bare 
spon som faller til gulvet.
• Mindre energiforbruk 
• Mindre avfall 
• Spart tid 
• Sparte ressurser i produksjon og anvendelse

SKF
TKSA 71 - verktøy for akseloppretting.

Fremragen-
de ytelse 
- opptil 10 
meter må-
ledistanse, 
vibrasjons-
kompensa-
sjon, måle-
fleksibilitet, 
40 gr. total 
rotasjon, 

automatiske målinger og kundetilpassede 
målinger med måleverdier
• Enkel å bruke 
• Bredt spekter av bruksområder 
• Ultra-kompakt  
• Beskyttet mot krevende miljøer 
• Praktisk hurtiglading

DVH-PRISEN - TIDLIGERE VINNERE - 
MRO AWARD WINNERS
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- For å si det litt populært. Geniale 
løsninger har liten verdi hvis de blir 
værende i skuffen. De må være synlige, 
tydelige og møte konkurransen i marke-
det på en presentabel måte. Og i mar-
kedet må produktene og løsningene ha 
kvaliteter som samfunnet i dag forventer. 
Det betyr blant annet høy HMS-verdi 
og et godt grønt fotavtrykk. Derfor er 
også viktig med en god presentasjon av 
løsningen, ikke ulikt et godt innsalg, po-
engterer Øyvind Langvandsbråten som i 
år var juryens formann. Han er til daglig 
senior avtaleansvarlig i Tradebroker og 
er på hjemmebane når han vurderer 
produkter og løsninger. 

STRAM KJØREPLAN
Det er en stram og tydelig kjøreplan på 
veien fram til DVH-Prisen. Juryen starter 

MED SKARPT BLIKK 
PÅ NYHETER
Det finnes ingen snarvei til DVH-Prisen. Når deltagerne har meldt seg på, be-
gynner jobben. Innenfor rammen av kreativ produktutvikling og kostnadsreduk-
sjon for brukerne må deltagerne gi juryen klare svar på hvorfor deres produkt 
eller løsning fortjener DVH-Prisen. Og juryen er ikke nådig. Den har et tydelig 
markedsperspektiv som rettesnor i sin vurdering.

med å lese presentasjonen fra hver 
deltager som må begrense seg til en A4- 
side. Det er kravet. 
-  Hvis kandidatene ikke klarer å 
fortelle det viktigste om produktet på 
en side, vil nok kandidaten slite med å 
løfte produktet inn i markedet. Enkelte 
kandidater har prøvd seg med en 20 
sider brosjyre. Bortkastet, for den leser 
ikke juryens medlemmer, understreker 
Langvandsbråten. I morgentimene 
første messedagen besøker juryen stan-
den til hver deltager. Også der gjelder 
kravet til presentasjon. Fem minutter er 
tidsrammen.

TRE KANDIDATER
Etter runden til deltagerne er det jurymø-
te hvor juryen innstiller på tre kandidater 

til DVH-Prisen. Så er det en besøks-
runde til kandidatene med beskjed om 
kandidaturet og en stor grønn rosett 
som synlig bevis. – Da har vi passert 
lunsj første messedag og vi benytter 
anledningen til å publisere resultatet. Så 
er det nytt jurymøtet for å kåre vinner og 
redigere juryens begrunnelse. Deretter 
følger forberedelser til presentasjon av 
kandidatene og vinneren av DVH-prisen 
på hovedscenen ved lunsjen andre 
messedag, forteller juryformann Øyvind 
Langvandsbråten. I tillegg til oppgavene 
i juryen, har han som de andre jury-
medlemmene en tett kalender under 
Industriens Motemesse. Derfor er juryen 
lite nådig mot den som avviker kjøre-
planen og retningslinjene. I år var det to 
deltagere som ikke ble juryert. 

arne.braadland@tess.no 
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Det ble fortalt om bakgrunnen der Sta-
toil startet forbedringsinitiativ gjennom 
STEP-programmet for flere år siden, 
som nå har gått over i en kulturendring 
der Statoil ønsker å bruke LEAN og 
kontinuerlig forbedring som pådriver 
for forbedringer i fremtiden. Statoil har 
jobbet målrettet med Lean i ett år, og 
jobber sakte men sikkert for å bli bedre 

Enklere i stikkrenner 
Kan stikkrenner under bilveier og annen 
infrastruktur holdes vinteråpne på en 
enklere måte? TESS har utviklet et 
slangebasert patentsøkt tinesystem for 

OPPDATERINGER FRA IM 2017   
Tradisjonen tro bød Industriens Motemesse på en rekke faglige oppdateringer i form av foredrag 
holdt av ledere og fagfolk i TESS. Som en innovativ aktør i flere industrielle markeder, presenterte 
TESS de nyeste løsninger og konsepter for både innkjøp, integrerte forsyningsløsninger, vedlike-
holdsstyring av slangeparken og det siste innen innovasjonsprosjekter. 

Foretrekker e-handel
-En ny genera-
sjon innkjøpere 
i industrien 
foretrekker digi-
tale løsninger. 
Det sa salgsdi-
rektør Dagfinn 
Berge i TESS 
as under sitt 
foredrag på IM 
2017. 
Videreutvikling 

av effektive og kostnadsbesparende 
e-handelsløsninger har vært en del av 
hverdagen i TESS gjennom flere år. 
-For våre kunder betyr dette enklere 
innkjøp, bedre dokumentasjon og 
effektivisering i flere administrative ledd. 
Kort sagt; flere kostnadsbesparelser. Vi 
byr på komplett e-handel med webshop 
integrert med kundens eget innkjøps-
system, elektroniske ordrebekreftelser 
og e-fakturering, sa Berge – og henviste 
til referanser der kundene har valgt 
spesialtilpassede og brukervennlige 
varekataloger i samarbeid med TESS.         
-TESS har en dynamisk tilnærming og 
tilbyr løsninger for e-handel der kundens 
ønsker og faktiske behov står i fokus, sa 
Berge.  

THM – smart vedlikehold
Det har gått 
mer enn 10 år 
siden TESS 
implementerte 
det første 
egenutviklede 
vedlikeholds-
systemet for 
kundenes 
slangepark. 
Siden har 
TESS Hose 

Management gjennomgått systematisk 
utvikling, frem til dagens markedsleden-
de 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 gjennom-
føring. 
-En risikobasert vedlikeholdsmodell for 
slanger, støttet av et team med ek-
sperter, vil ha potensial 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 data-
logging med PDA (Wapman) og vår nye 
kundeweb, sa prosjektleder Jan Georg 
Tunes under sitt foredrag på messen.
Han presenterte de mulighetene som 
THM gir til økt oppetid og kostnadsbe-
sparelser.

Innovasjonsprosjekter  
Som løsningsori-
entert leverandør 
av slanger og 
ledningskom-
ponenter, har 
medarbeidere 
i TESS stadig 
møtt situasjoner 
i hverdagen der 
forbedringspo-

tensialet hos kunden er betydelig. Dette 
gir impulser til innovasjonsprosjekter i 
TESS. I sitt foredrag presenterte inno-
vasjonsdirektør Jan Dyre-Hansen de to 
siste resultatene. 

Ecofeeder for havbruk 
Helt siden havbruksnæringen tok i bruk 
trykkluftbasert transport av fiskefor i 
lange plastrør, har akkumulert statisk 
elektrisitet vært et HMS-problem. Ikke 
rent få personer har fått seg en real 
”karamell” ved fysisk kontakt med disse 
rørene. Som samarbeidspartner til 
havbruksnæringen har TESS utviklet en 
antistatisk transportledning for fiskefor. 
Nyvinningen kan resirkuleres og gjen- 
brukes til samme formål. 

Statoil, representert ved Senior Consultant John Krister Glesnes, hadde foredrag om Lean i Statoil og 
praktiske eksempler på hvordan dette ble brukt i samarbeid med TESS og resulterte i en baseshop.

installasjon i stikkrenner under vei og 
jernbane.  Installasjonen bekjemper 
tilfrossing av stikkrenner med elektrisk 
varme. Arbeidet med utviklingen har ført 
frem til flere varianter av tineløsninger, 
der det er opp til markedet å velge 
løsning.       

BASESHOP – EFFEKTIVISERING, SAMARBEID OG LEAN

og at dette skal bli en del av hverdagen 
og en del av kulturen.
TESS har i dag to driftsavtaler med 
Statoil, henholdsvis èn for verktøy og 
forbruksmateriell og èn for slanger og 
slangedeler, med mye transaksjoner og 
tilhørende kostnader. Statoil og TESS 
har i samarbeid jobbet med forbedringer 

og effektivisering av disse avtalene for 
å få ned transaksjonskostnadene. Dette 
har resultert i Partnershop på Mong-
stad raffineri, som åpnet i 2015, og nå 
en åpning av Baseshop på Mongstad 
Forsyningsbase i Mars 2017. 
Baseshopen skal forsyne 18 driftsplatt-
former og bidra til mindre transportutgif-
ter, mindre forurensing relatert til trans-

reidar.heieren68@gmail.com
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TESS 
Uptime er 
mye mer 
enn fysiske 
automater 
der forbruks-
artiklene 
ligger lagret. 
I realiteten 
så er det 

forbruksanalysene, kundetilpassinger og 
IT-systemene bakom Uptime, som gjør 
løsningen til en kostnadsreduserende 
pengemaskin. Etter tre års erfaring med 
Uptime-installasjoner i norsk industri, 
er resultatene meget oppløftende. Det 
har ikke vært nødvendig for kundene å 
finregne på en mulig besparelse. Noen 
opplever at vareforbruket reduseres 
med hele 30 prosent. Og denne faktoren 
er bare en av flere, som gir bedre resul-
tater rett ned på bunnlinjen. 

Besparende forsy-
ningsløsninger:

MER LEAN MED 
TESS UPTIME 
VENDING

-Stadig flere kunder fokuserer 
på Lean, som i praksis betyr 
kontinuerlige forbedringer. 
Våre forsyningsløsninger bi-
drar med både kostnadsbespa-
relser og en bedret ordensgrad, 
sa prosjektleder Kjetil Jensen, 
under sitt foredrag om TESS 
Uptime på Industriens Mote-
messe 2017.

UTTAK PÅ BRUKERSTEDET
TESS tilbyr en hel portefølje av løsnin-
ger for integrert forsyning. Grunntanken 
bak Uptime Vending er å kombinere 
vareuttak på selve brukerstedet med 
automatisering av prosesser. Alle uttak 
genererer dokumentasjon som behand-
les automatisk. Automatene er knyttet 
til internett. Dette gir full oversikt over 
forbruk og forenkler all kontering. 
-Uttak på brukerstedet sparer den 
typiske gangtiden og ventetiden i 
forbindelse med tradisjonelle uttak i et 
lager eller verktøybur. Den nettbaserte 
informasjonsflyten gjør at TESS kan 
forsikre brukerne om at oppetiden blir 
ivaretatt. Det vil aldri oppstå mangel 
på kritiske forbruksvarer. Automaten 
har innlagt nivåkontroll som varsler en 
operativ person hos TESS om nødven-
dig etterfylling.           

LØSNINGEN ER KUNDETILPASSET
Bak en operativ vareautomat ligger en 
avgjørende viktig samarbeidsprosess 
mellom TESS og kundene. Hvilke 
forbruksvarer er mest kritisk? Hva 
sier eksisterende forbruksstatistikk 
om behovet? Hvem skal ha adgang til 
automaten? Skal det brukes kort eller 
kode? Skal det settes opp individuelle 

uttaksbegrensninger? Skal automaten 
knyttes til bedriftens ERP-system? På 
hvilket lagernivå skal det etterfylles? Alle 
disse spørsmålene ender i en plan for 
en kundetilpasset TESS Uptime. 
-Dersom behovene endrer seg under-
veis, tilpasser vi automaten og varela-
geret. TESS Uptime Vending behøver 
ikke å være en statisk maskin, sa Kjetil 
Jensen.
TESS har både levert og driftet inte-
grerte forsyningsløsninger i over 20 år. 
De mest omfattende ordningene, kalt 
Partnershop, innebærer at TESS overtar 
ansvaret for innkjøp, lagerdrift, utleve-
ring og administrative rutiner. 

DYRT Å KJØPE SMÅTT
-Prisen på selve artikkelen er bare top-
pen av isfjellet. De skjulte kostnadene 
bak hvert enkelt innkjøp er formidabelt 
mye større. Vi leverer systemer og 
rutiner som sparer kunden for penger, 
ikke bare på innkjøp og arealeffektivt 
lagerhold, men også når det gjelder 
forbrukskontroll, fysisk ordensgrad og 
betydelig reduksjon av svinn og uku-
rans. TESS ønsker å satse på smarte 
løsninger i samarbeid med kundene 
våre, avsluttet Jensen.            

port, og lavere leveringstid. Tidligere var 
estimert leveringstid på 11 dager. Nå er 
det mål om at de fleste leveransene skal 
være offshore innen 1-3 dager, med en 
positiv konsekvens at dette kan bidra til 
økt skrutid.
I tilknytting til baseshop har det også blitt 
opprettet en ny e-handelsløsning som 
skal bidra til mer effektiv rekvirering og 
økt support til brukerne offshore.
 Statoil presiserte at baseshop konsep-
tet er et effektiviseringstiltak som er blitt 
til gjennom samarbeid med leverandør 
og ved bruk av Lean-metodikk. Til slutt 

ble det også vist til andre effektivi-
seringstiltak i samarbeid med TESS, der 
Partnershop på Melkøya, som hadde 
offisiell åpning i midten av April, ble 
trukket frem.

Baseshop’en på Mongstad Base består 
av et lokale med 300 kvm gulvflate, 
en lagerautomat som tilsvarer 75 kvm 
hylleplass – og totalt ett tusen artikler 
som skal være tilgjengelig for utskipning 
til enhver tid. Den nye Basehop Mong-
stad er også gjort tilgjengelig for andre 
aktører med aktivitet i supplybasen. 

reidar.heieren68@gmail.com
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14 messebesøkende benyttet morgen-
timene torsdag til et besøk i TESS-hu-
set og Nord-Europas største slangela-
ger. Der var det også guidet tur innom 
subseaproduksjon, produksjon av 
stålslanger og logistikk. Samtidig fikk 
deltagerne et bitte lite innblikk i hver-
dagen hod Norges ledende leverandør 
av slanger for alle formål med tilhøren-
de service og tjenester. 

I NORD-EUROPAS STØRSTE 
SLANGE- 
LAGER

Da portene ble åpnet for fjerde gang 
i Telenor Arena, åpnet vi samtidig for 
den 15. Industriens Motemesse. I år 
er det rekord med 111 utstillere, og de 
fleste kommer igjen år etter år. Blant 
dem er det åtte utstillere som har vært 
med i alle år siden den første messen 
i Inforama i Sandvika i 1998. Denne 
unike interessen for Industriens Mote-
messe får oss til å tro at vi har lykkes 
med å skape en innholdsrik og nyttig 
møteplass for leverandører, kunder og 
besøkende. Utstillere som har vært med 
på 15 Industriens Motemesse

Til sammen var det 111 utstillere på 
Industriens Motemesse IM-2017. 
Av disse var 50 utenlandske. 10 
fra Danmark, 14 fra Sverige, 9 fra 
Tyskland, 8 fra Italia, 3 fra UK og 1 
fra Finland, Irland, India, Nederland, 
Spania og USA.

50 UTENLANDSKE UTSTILLERE

Under SpeedMatchen satt 16 innkjø-
pere og ledere i TESS til sammen 34 
timer i fagprat med leverandører og 
kunder. Alle hadde mye på hjerte om 
tilbud og samarbeid med TESS, men 
fikk bare 10 minutter til hver en-til-en 
samtale. De fleste avsluttet møtet 
med avtaler om oppfølging og nye 
møter. 
Med over 200 møter fordelt på to 
dager, er det mange personer som 
skal på plass i rett tid for at Speed-
Match-sjef Line Røren (t.h) i TESS 
skal få kabalen til å gå opp. 

SPEEDMATCH I 34 TIMER

VETERANER, VENNER OG VERDIER

Håkon Jølberg i Team Slanger forteller om 
krav til produksjon av stålslanger.

- Den gagner seg selv den som gagner sin venn, sa den neder-
landske teologen Desiderius Erasmus for fem hundre år siden. 
Klokt sagt. Det er med slike tanker som rettesnor vi arrangerer 
Industriens Motemesse.

4 Uno-X
4 Proxll
4 Nilfisk ALTO
4 Cejn
4 USAG
4 AGA
4 NTP
4 Morgenstierne Verktøy AS

– Det gikk veldig greit, sier Line som 
berømmer deltagerne for god disiplin. 
Hun forteller om mange møter på 
riggedagen.  
– 91 møter fordelt på 15 bord er 
rekord for den dagen. På den andre 
messedagen var det over 100 møter 
fordelt på 11 bord. Også den dagen 
var det mye positivt å høre fra delta-
gerne om opplegget og gjennomfø-
ringen, Det synes vi er hyggelig, sier 
Line Røren i TESS og ser fram til en 
ny runde med SpeedMatch om et 
halvannet år.
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I NORD-EUROPAS STØRSTE 
SLANGE- 
LAGER

Besøkende i Nord-Europas 
største slangelager

Slangespesialistene til TESS var guider i slangegata på turer til leverandører 
innenfor samme produktområde. På hver stand var det en kort presentasjon av 
leverandøren og informasjon om produktene. Turprogrammet omfattet to økter med 
fire turer, hver tur på 20 minutter. Både deltagerne og utstillerne satte stor pris på 
tilbudet. I alt var det over 70 deltagere på turene.

POPULÆRE TURER I SLANGEGATA

Utstillerne hadde meldt inn 13 produk-
ter til kampen om DVH-Prisen 2017. 
På standen var deltagende produkter 
skiltet og merket med en grønn rosett. 
Onsdag etter lunsj ble tre kandidater 
nominert til DVH-Prisen og tildelt en stor 
grønn rosett. Torsdag kl. 12.00 var det 
prisutdeling på scenen.

• Alfra, TML 500 løfte- og monte-
ringsmagnet. 

• Cofra S.r.l, SECUREX. 
• ESAB, AS Renegade EU 300i kit.
• Hultafors Group, TALMETER - 

Hultafors merkemåler.

13 KONKURRERTE OM DVH-PRISEN
• KNIPEX, tenger med feste for 

verktøysikring.
• Mascot, Advances arbeidsbukse
• New Wave, Cottover miljøbekled-

ning.
• Pferd-VSM AB, High Speed Disc 

Alumaster. 
• Relekta AS, Plumb lekkasjetetter.
• Sievi AS, Sievi scanner.
• SKF Norge AS, TKSA 71 - verktøy 

for akseloppretting.
• Tough Tools AS, Panasonic EYF.
• WERA, Wera 2go.

Ledere i TESS International hentet også inspirasjon på Industriens Motemesse. 
Fra venstre: Ansgar Karlsen (TESS), Bent-Ole Hilbert (TESS International), Eric Hinojosa 
(TESS Houston), Johanes Darmawan (TESS Singapore), Gustavo Monteiro (TESS Bra-
sil), Keith Walton (TESS Aberdeen), Claudio Adario (TESS Brasil), Knut Jølberg (TESS 
International), Hilmar Buchholdt (TESS Danmark), Erik Jølberg (TESS)

LEDERE I TESS INTERNATIONAL
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En av hovedtalerne var Høyrepolitiker 
Nikolai Astrup, som ser både mulighe-
tene og utfordringene kraftbransjen står 
overfor.
- Jeg har betydelig tro på norsk vann-
kraft i årene som kommer. Det er en 
bærebjelke i verdiskapningen i Norge. 
Kraftmarkedet vil endre seg betydelig, 
men min spådom er at det vil være til 
vannkraftens fordel, sa Astrup.  
Han innrømmet samtidig at det begyn-
ner å bli litt skrint å være norsk kraft-
verkseier i dag. Norske kommuner og 
fylkeskommuner vil merke lave kraftpri-
ser og høyt skattenivå når det kommer 
mindre utbytter som kan gå til skole og 
eldreomsorg, påpekte han. 

KLAR TALE SKJÆGGESTAD
Han fikk presentert noen realistiske 
bilder av dagens vannkraftbransje 
da Magne Fauli i Energi Norge og 
Pål Skjæggestad i Glitre Energi viste 
eksempler fra hverdagen i norsk kraft-
bransje.

Norsk vannkrafts rammevilkår sto på agendaen da Water Valley inviterte til årskonferanse på 
Telenor Arena på Fornebu i samarbeid med Industriens Motemesse. 

VARIERT OM VANNKRAFT  
OG ENERGI

- Med dagens rammebetingelser for 
bestående norsk vannkraft så er det ikke 
bedriftsøkonomisk lønnsomt å investere 
i nødvendige oppgraderinger på noen av 
våre kraftverk, forklarte Skjæggestad.  
Han hadde tidligere minnet forsamlingen 
om at vannkraften er uslåelig som grønn 
energikilde og en forutsetning for det 
grønne skiftet. 
- Vannkraft har det laveste klimagass-
utslippet, den høyeste virkningsgraden, 
og den lengste levetiden av alle former 
for kraftproduksjon. Men i noen tilfeller 
vurderer vi faktisk å nedskalere kraft-
verk. Jeg håper jeg slipper å ta den 
grusomme beslutningen, sier hun. 
Fauli påpekte at i Sverige har man 
allerede tatt store tak for å redusere 
skattetrykket på vannkraft.  
- Klarer man det i Sverige, kan man 
klare det i Norge, sa han.   

VANNKRAFT FOR 100
Over 100 deltagere som er opptatt av 
vannkraften fikk med seg ulike innlegg 
og debatter om bransjen på alt fra vann-

kraftsforskning til big data og sensortek-
nologi, og selvfølgelig rammevilkår og 
skatt. Ordfører Gunn Cecilie Ringdal (H) 
åpnet konferansen og vektla viktighe-
ten av å ha fokus på kompetanse- og 
teknologiutvikling.  
- Utviklingen vil komme raskt, og 
kanskje raskere enn vi klarer å se i dag. 
Klarer vi å henge med på det, kan vi ha 
en fremtid som fornybar nasjon, ikke 
bare som oljenasjon, sa Ringdal. Hun 
poengterte at Norge har mange fortrinn 
med seg fra olje- og gassnæringen som 
kan utnyttes i det grønne skiftet. - Vi 
kommer til å leve med olje og gass i 
mange år til, men kompetansen er over-
førbar til fornybar energi som vannkraft. 
Det er Norges fortrinn og må utnyttes. 
Med bruk av de ressursene og den kom-
petansen finnes i Norge, har vi grunnlag 
for å være en ledende energinasjon, var 
Gunn Cecilie Ringdals klare melding.
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Nanoteknologi er bruk av materialer på 
som nano-partikler, (nanometer = en 
milliardtedels millimeter) dvs. nesten på 
atomnivå. Materialer med denne partik-
kelstørrelsen gir helt andre egenskaper 
enn materialer slik vi kjenner dem.
Innen vannkraft vil bruk av nano-ma-
terialer til behandling av overflater 
(nanocoating) redusere friksjon og øke 
slitasjebestandigheten (sedimenterosjon 
bl.a.) i rør og turbiner.  Dette gir reduser-
te energitap og mer energi i et basseng. 
Potensialene er store, og teknologien er 
i sterk utvikling.
Lagring av elektrisk energi er en bety-
delig utfordring. Batterier er en metode, 
men nanoteknologien gir nye muligheter 
bl.a. gjennom ny batteriteknologi og 
superkondensatorer. 
Andre felt der nanoteknologi har fått 
anvendelse er i malinger for å redusere 
soppangrep og virke vannfrastøtende 

NANOTEKNOLOGI OGSÅ INNEN VANNKRAFT

Water ValleyVARIERT OM VANNKRAFT  
OG ENERGI

To interessante foredrag presenterte muligheter og utfordringer innen vannkraft der nanoteknolo-
gien vil kunne ha stor betydning.

(hydrofobisk).  Malinger 
kan også redusere pro-
blemer med ising slik at 
vannsprut fester dårlig. 
Det selges tekstiler 
med nanopartikler som 
reduserer lukt (sølv nan-
opartikler i sokker) og 
nanopartikler i skjorter 
som blir lette å holde 
rent.

Erik Skaug

Professor Yngvar Berg fra 
HSN
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NYTTsmåNYTTsmå
TESS PÅ 
NOR-SHIPPING

GODT GREP OM BRØNNBÅTER

TESS DELTOK PÅ OTC 1. - 4. MAI 2017

Som vanlig er TESS godt tilstede på 
Nor-Shipping 2017 som arrangeres på 
Norges Varemesse i dagene 30. mai 
til 2. juni. Adressen er stand nummer 
E03-03. Sentralt er suksess i samarbeid 
med Statoil.
TESS konsentrerer deltagelsen om 
kjerneprodukter med spesielt fokus på 
smarte integrerte forsyningsløsninger 
(IF) og TESS Hose Management (THM) 
som blant annet er sentrale konsepter 
i samarbeidet med Statoil. I april var 
en slangeekspert fra TESS om bord 
i Troll A og inspiserte slangeparken 
og registrerte i THM-systemet. Konti-
nuerlig forbedringer med LEAN som 
verktøy er føringen i samarbeidsavtalen 
mellom Statoil og TESS. Samarbeid 
om en Partnershop på Mongstad er en 
suksess som er videreført til Baseshop 
på forsyningsbasen på Mongstad og 
LNG-anlegget til Statoil på Melkøya 
i Hammerfest. På Nor-Shipping viser 
TESS hvorfor Partnershop og andre 
smarte IF-konsepter som er kostnadsef-
fektive bidrag til økt tilgjengelighet nær 
brukerstedet.
I tillegg er TESS arbeidsbekledning og 
personlig verneutstyr et naturlig innslag 
på standen.

TESS er tilstede på årets Nor-Shipping som 
tar i bruk 22.500 kvadratmeter og viser mye 
av det beste og nyeste innen maritim tekno-
logi, tjenester og løsninger spredt over seks 
haller. Illustrasjonsfoto fra Nor-Shipping 2015.

Offshorekunder som National Oilwell 
er helt borte, men slanger til verft 
som bygger brønnbåter er noe av det 
som gir kontinuitet i slangeverkstedet 
om dagen.
I tillegg til Rockmaster er 529 blå 
hydraulikkslange godt anerkjent 
til denne kundegruppen. Er det 
servicesenter der ute som har 
brønnbåtverft/rederi i nærheten så 
er det stort potensiale for salg av 
slanger. Ordrereserven ved årsskiftet 
2015/16 var på total 12 Brønnbåter 
med en verdi på ca. kr 3,5 milliarder i 
Norske Verft.

Brønnbåter gir også mye salg av Hydraulikkslanger – ikke bare  
Fishfarmslanger. Bygging av brønnbåter til havbruksnæringen gir 
godt salg av hydraulikkslanger hos TESS Molde, melder slange-
mentor Magne Orvik.

Per Even Nygårdsvold - slangemontør 
TESS Molde som vokter deler av et 
slangeparti til Aas Mek. Verksted AS – det 
meste med kuplinger i AISI316. Foto: 
Magne Orvik

Offshore Technology Conference (OTC) 
er hvor energi fagfolk møtes for å 
utveksle ideer og meninger for å fremme 
vitenskapelig og teknisk kunnskap for 
offshore ressurser og miljømessige 
forhold. OTC er den største hendelsen 
i verden for olje- og gassindustrien med 
mer enn 2300 utstillere og deltakere 
som representerer 100 land.
Grunnlagt i 1969 arrangeres OTCs 
flaggskipskonferanse årlig i Houston. 
OTC har utvidet seg og globalt med 
Arktisk Teknologikonferanse, OTC Bra-
sil, OTC Asia og D5. Innovasjon Norge 
har deltatt alle år med unntak av de 2-3 
første årene. 
Flere VIP besøk ble mottatt på standen, her 
er bilde fra statssekretær olje- og energi 
departement ved Ingvil Tybring-Gjedde som 
besøkte TESS. 
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