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Sertifikatnummer: 

54325-2009-AQ-NOR-NA 

Første sertifikat gyldig fra: 

09 september 1996 

 

Gyldig: 

26 juni 2020 - 25 juni 2023 

 
Med dette bekreftes at ledelsessystemet ved 

TESS as 
Industrigata 8, 3414 Lierstranda, Norge 
med enheter som i vedlegg 
 

 
oppfyller kravene i: 

ISO 9001:2015 / NS-EN ISO 3834-2:2006 
 
 
Dette sertifikatet er gyldig for følgende områder/tjenester: 

Prosjektledelse, konseptutvikling, engineering, montering, installasjon, 
trykktesting og levering av komplette hydrauliske systemer for høytrykk- og 

lavtrykk slanger/rør, slangetromler og ledningskomponenter. Kontroll, 
overvåking, installering og service av slangeløsninger (THM: TESS Hose 
Management). 
Logistikkløsninger og leveranse av slanger, rør, ledningskomponenter, drifts- 
og vedlikeholds-produkter til landbasert og offshorebasert industri og næring 

i både privat og offentlig sektor. 
Produksjon av sveiste stålslanger med monterte kompensatorer og 
tilhørende armatur, sveiste prefabrikkerte rørforbindelser og andre 

sveisetjenester. 
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Vedlegg til sertifikat 
 
TESS as 
Følgende enheter omfattes av sertifiseringen: 

Navn Adresse Sertifikatomfang 

TESS as Industrigata 8, 3414 Lierstranda, 
Norge 

Prosjektledelse, konseptutvikling, 
engineering, montering, installasjon, 
trykktesting og levering av komplette 
hydrauliske systemer for høytrykk- og 
lavtrykk slanger/rør, slangetromler og 
ledningskomponenter. Kontroll, 
overvåking, installering og service av 
slangeløsninger (THM: TESS Hose 
Management). Logistikkløsninger og 
leveranse av slanger, rør, 
ledningskomponenter, drifts- og 
vedlikeholds-produkter til landbasert og 
offshorebasert industri og næring i både 
privat og offentlig sektor. Produksjon av 
sveiste stålslanger med monterte 
kompensatorer og tilhørende armatur, 
sveiste prefabrikkerte rørforbindelser og 
andre sveisetjenester. 

TESS Logistikk as Industrigata 8, 3414 Lierstranda, 
Norge 

Prosjektledelse, konseptutvikling, 
engineering, montering, installasjon, 
trykktesting og levering av komplette 
hydrauliske systemer for høytrykk- og 
lavtrykk slanger/rør, slangetromler og 
ledningskomponenter. Kontroll, 
overvåking, installering og service av 
slangeløsninger (THM: TESS Hose 
Management). Logistikkløsninger og 
leveranse av slanger, rør, 
ledningskomponenter, drifts- og 
vedlikeholds-produkter til landbasert og 
offshorebasert industri og næring i både 
privat og offentlig sektor. Produksjon av 
sveiste stålslanger med monterte 
kompensatorer og tilhørende armatur, 
sveiste prefabrikkerte rørforbindelser og 

andre sveisetjenester. (Inkludert NS-EN 
ISO 3834-2:2006). 

TESS Subsea as Industrigata 8, 3414 Lierstranda, 
Norge 

Prosjektledelse, engineering, montering, 
installasjon, trykktesting og levering av 
komplette hydrauliske systemer for 
høytrykk- og lavtrykk-slanger/ rør, 
slangetromler og ledningskomponenter. 
(Inkluderer ikke NS-EN ISO 
3834-2:2006). 
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TESS Vest as, Regionsenter & 
Servicesenter Bergen 

Kokstadvegen 35A, 5257 Kokstad, 
Norge 

Prosjektledelse, engineering, montering, 
installasjon, trykktesting og levering av 
komplette hydrauliske systemer for 
høytrykk- og lavtrykk-slanger/ rør, 
slangetromler og ledningskomponenter. 
Kontroll, overvåking, installering og 
service av slangeløsninger (THM: TESS 
Hose Management).Logistikkløsninger 
og leveranse av slanger, rør, 
ledningskomponenter, drift- og 
vedlikeholds-produkter til landbasert og 
offshorebasert industri og næring i både 
privat og offentlig sektor. (Inkluderer 
ikke NS-EN ISO 3834-2:2006). 

TESS Vest as, Servicesenter 
Stavanger 

Plattformvegen 8, 4056 Tananger, 
Norge 

Prosjektledelse, engineering, montering, 
installasjon, trykktesting og levering av 
komplette hydrauliske systemer for 
høytrykk- og lavtrykk-slanger/ rør, 
slangetromler og ledningskomponenter. 
Kontroll, overvåking, installering og 
service av slangeløsninger (THM: TESS 
Hose Management). Logistikkløsninger 
og leveranse av slanger, rør, 
ledningskomponenter, drift- og 
vedlikeholds-produkter til landbasert og 
offshorebasert industri og næring i både 
privat og offentlig sektor. (Inkluderer 
ikke NS-EN ISO 3834-2:2006). 

TESS Sør as, Servicesenter 
Kongsberg 

Kirkegårdsveien 45, 3616 
Kongsberg, Norge 

Prosjektledelse, engineering, montering, 
installasjon, trykktesting og levering av 
komplette hydrauliske systemer for 
høytrykk- og lavtrykk-slanger/ rør, 
slangetromler og ledningskomponenter. 
Kontroll, overvåking, installering og 
service av slangeløsninger (THM: TESS 
Hose Management). Logistikkløsninger 
og leveranse av slanger, rør, 
ledningskomponenter, drift- og 
vedlikeholds-produkter til landbasert og 
offshorebasert industri og næring i både 
privat og offentlig sektor. (Inkluderer 
ikke NS-EN ISO 3834-2:2006). 

TESS Esbjerg ApS Tværkaj 4, 6700 Esbjerg, Danmark Prosjektledelse, engineering, montering, 
installasjon, trykktesting og levering av 

komplette hydrauliske systemer for 
høytrykk- og lavtrykk-slanger/ rør, 
slangetromler og ledningskomponenter. 
Kontroll, overvåking, installering og 
service av slangeløsninger (THM: TESS 
Hose Management). Logistikkløsninger 
og leveranse av slanger, rør, 
ledningskomponenter, drift- og 
vedlikeholds-produkter til landbasert og 
offshorebasert industri og næring i både 
privat og offentlig sektor. (Inkluderer 
ikke NS-EN ISO 3834-2:2006). 
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TESS Aberdeen Ltd. 7 Greenhole Place, Bridge of Don, 
Aberdeen, AB23 8EU, Storbritannia 

Prosjektledelse, engineering, montering, 
installasjon, trykktesting og levering av 
komplette hydrauliske systemer for 
høytrykk- og lavtrykk-slanger/ rør, 
slangetromler og ledningskomponenter. 
Kontroll, overvåking, installering og 
service av slangeløsninger (THM: TESS 
Hose Management). Logistikkløsninger 
og leveranse av slanger, rør, 
ledningskomponenter, drift- og 
vedlikeholds-produkter til landbasert og 
offshorebasert industri og næring i både 
privat og offentlig sektor. (Inkluderer 
ikke NS-EN ISO 3834-2:2006). 

 

 
 

 


