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Välkommen till FOP:s vårkonferens 2015!
Ett år går fort och nu är det dags att planera för ett besök i vår vänliga och trevliga 
stad på vackra västkusten, nämligen Göteborg. Staden som ligger vackert beläget vid 
Göta älvs utlopp till havet omgiven av en magnifik skärgård är en av Europas mest 
trivsamma städer.

Konferensen kommer att hållas på Hotell Gothia Towers beläget mitt i city med 
utmärkta flyg- och tågförbindelser. Hotellet är beläget på evenemangsstråket, granne 
med Liseberg och Scandinavium endast ett par kvarter från Göteborgs paradgata 
Avenyn.

Vi har lyssnat på de konferensutvärderingar som inkommit och förlängt programmet 
något samtidigt som vi ägnar mer tid till utställningen. Konferensen kommer att ge 
deltagarna utrymme och förutsättningar för nätverkande och kunskapsutbyte med 
branschkollegor från hela landet. Vi hoppas även att konferensen kommer att ge del-
tagarna möjlighet att under trevliga former informera sig och förkovra sig i intressanta 
tekniska nyheter och att i lugn och ro diskutera OFP-frågor och utmaningar inom 
olika områden.

2015 års konferens blir ett första steg mot ECNDT 2018 som kommer att hållas i 
Svenska Mässan som ligger i direkt anslutning till Gothia Towers. Föreningen har 
börjat sitt arbete med Europakonferensen och hoppas att våra medlemmar redan nu 
börjar fundera på idéer som kan bidra till att denna stora tillställning blir en framgång 
för FOP, Norden och Sverige. Det viktigaste som ni kan hjälpa oss med är att delta 
vid våra konferenser och årsmöten och framföra idéer och synpunkter på vägen mot 
detta mål. 

Vi hälsar alla välkomna till en givande och trevlig samvaro i Göteborg och med lite 
tur ett första möte med våren. Vi utlovar även full fart och mycket, mycket allsång på 
Årsmiddagen!

FOP-styrelsen



Program

Söndag 26 april

18.00 Registrering på Gothia Towers

19.00 Middag på Gothia Towers
 Med världen som lekplats, 
 kåseri av Milan Poznic, WesDyne TRC

Måndag 27april

09.00 Registrering och kaffe

09.30 Konferensen inleds
 Peter Merck, FOP: s ordförande

09.40 Kärnkraft i Sverige och Globalt.
 Mats Ladeborn, Vattenfall

10.10 OFP-utmaningar i raffinaderisystem.
 Joakim Nilsson, PREEM och 
 Magnus Nylander, ST1
 
10.50 Rodscanning – kvalitetskontroll 
 på färdiga bränslestavar 
 Erik Angland, 
 Westinghouse Electric Sweden AB

11.30 Praktisk Provning av NDT operatörer
 Terje Gran, DNV GL-Oil & Gas

12.00 Lunch

13.00 Minimization of impacts on the 
 user’s health and the environment 
 by PT and MT consumables
 Kersten Alward, PFINDER KG

13.20 Användning av additiv tillverkning på 
 Siemens Industrial Turbomachinery AB.
 Mattias Broddegård, Siemens Industrial 
 Turbomachinery AB

13.50 Utställning

15.00 Kaffe serveras i utställning
 
16.00 SFK - ett nätverk för ökad kompetens 
 och inspiration inom verksamhets-
 utveckling
 Kristian Widén, förbundsordförande i SFK

20.00 Årsmiddag

Tisdag 28 april

09.00 Automatiserad röntgen i industriell miljö 
 med CR-teknik
 Peter Fridolf, GKN Aerospace

09.30 Asset Integrity Management and NDT
 Martin Edgren och Peter Andersson,
 DEKRA Industrial

10.00 Kaffe o Utställning

11.00 GRIM – Remote subsea detection 
 and grindrepair of cracks
 Espen Elvheim, FORCE Technology

11.30 Eddy Current Array crack detection and
  sizing in carbon steel
 Angelique Raude, EddyFi

12.00 Lunch

13.00 In-line inspektion av varm-
 valsade stålprodukter med 
 Heat Flux Termografi metod
 Dipl.-Phys. Stefan Koch, 
 Institut Dr. Foerster

13.30 Standardiseringsarbete inom OFP
 Otto Björnberg, SIS/TK 125

14.00 För säkra jobb – Inspektions- och 
 Provningsingenjörsutbildningen
 Jonny Lindblom, NDT Training center

14.30 Årsmöte

15.30 Konferensen avslutas



Anmälan
Faxa eller skicka in en ifylld kopia av denna sida
till FOP:s kansli. Anmälan
är bindande och skall vara FOP tillhanda
senast 5 november 2007. Konferensavgiften
är 1.500:- för medlemmar och 2.000:-
för icke medlemmar, moms tillkommer.
Ytterligare upplysningar lämnas av
Håkan Andersson, tel 031-748 52 51.

Logi
Vi har förbokat ett antal hotellrum på
Gustaf Fröding, tel 054-67 00 00.
Gör din rumsbokning direkt till hotellet
senast den 5 november, hänvisa till
FOP:s konferans.
Vägbeskrivning finns på www.gustaffroding.se

Anmälan till FOP:s temadag den 27 november

Namn: .....................................................................................................................

Företag: ...................................................................................................................

Adress: ....................................................................................................................

Postadress: ...............................................................................................................

E-mail: ....................................................................................................................

Jag önskar delta på middagen måndag kväll den 26:e

Jag är medlem i FOP och har medlemsnummer: ....................................................

Formulär för anmälan om medlemskap finns på FOP:s hemsida.

Sänd din anmälan senast den 5 november 2007 till:
FOP:s kansli
c/o NDT Training Center
Regattagatan 23
723 48 Västerås
Fax nr 021-16 44 44

Temadag-ht2007:Temadag-ht2007  07-09-19  10.05  Sida 4

Anmälan
Anmäl dig på vår webbplats, alternativt 
e-posta, faxa eller posta en ifylld kopia av 
denna sida till FOP:s kansli. Anmälan är 
bindande och skall vara FOP tillhanda 
senast 27 mars 2015. Konferensavgiften 
är 4500:- för medlemmar och 5000:- för 
icke medlemmar (moms tillkommer). 
Ytterligare upplysningar lämnas av 
Håkan Andersson, tel 031-748 52 51.

Anmälan till FOP:s vårkonferens den 26-28 April
Namn:  ..........................................................................................................................

Företag:  ........................................................................................................................

Adress:  ..........................................................................................................................

Postadress: .....................................................................................................................

E-mail:  .........................................................................................................................

Faktura önskas till:  ............................................................................ Best.nr:...............

Jag önskar deltaga på middagen söndag kväll den 26:e        o
Formulär för anmälan om medlemskap finns på FOP:s hemsida, www.ndtsweden.com

Gör din anmälan senast den 20 mars 2015 på:
www.ndtsweden.com
eller sänd in till:
FOP:s kansli
c/o CSM NDT Certification AB
Artilleriplan 4
691 50 Karlskoga
Fax: 0586-84 810  •  ida.eriksson@csmndt.se

Logi
Vi har förbokat ett antal rum på Gothia 
Towers. Gör din rumsbokning direkt till
https://online.gothiatowers.com/reserve/e/
block/FOP260415/2015-04-26/2015-04-
28/avail, före 20 mars. Man kan också ringa 
031 7508800 referera till Bnr: FOP260415. 
Priset är 1.390:-/enkelrum/natt inkl moms. 
Frukost ingår. Vägbeskrivning finns på: 
www.gothiatowers.com


