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Gruppen bytter 
navn til Kymsol



• Solid Vedlikehold AS skifter navn etter 46 år. Vårt 
familiedrevne foretak ble i fjor kjøpt av finske Kymppi Group. 
Nå skifter vi navn og samler oss under Kymsol slik at vi kan 
fremstå med en enhetlig merkevare i markedet. Det er viktig 
for at vi skal kunne tilby dere de beste tjenestene innenfor 
ISO-faget fremover. 

• Solid Vedlikehold AS tar med seg en lang og stolt historie. 
Menneskene blir de samme, og jeg fortsetter som CEO i 
Norge med arbeidssted på Ågotnes. Det er viktig for meg at 
våre ansatte ivaretas og at vi tar med oss de gode relasjonene 
vi har bygget over tid. Vi er stolte over det vi har fått til 
gjennom årene i bransjen. 

• Målene for sammenslåingen er å være en ledende ISO-
leverandør i Skandinavia. Når vi nå kan operere som et samlet 
team under navnet Kymsol styrker dette oss i møtet med 
bransjen og gir oss fortrinn i krevende prosjekter. 

Navnebytte
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Mission 
to Protect



Social responsibility, 
Safety and Sustainability

• Takket være vår engasjerte og dyktige 
prosjekt- og byggeledelse samt våre 
erfarne medarbeidere og nøkkelpersoner, 
er vi et selskap som har levert kvalitet 
siden 1973

Prosjekter er vår hverdag

ANSATTE

800
ÅRSVERK

1,3 mill.
FRA

1973



Lang erfaring fra Olje og Gass



• Metallisering, sandblåsing og 
maling

• Ca 46 000 arbeidstimer
• Inntil 100 personer i rotasjon

• Maria Wintershall
• Snorre
• Johan Sverdrup
• Visund Nors
• Shah Deniz
• Oseberg Vestflanken

Fakta

Subsea 
Agility Group



• Metallisering og 
overflatebehandling

• Ca 250 000 arbeidstimer
• Inntil 220 personer på site

Fakta

Gudrun 
plattform



Nye markeder - nye muligheter



Kymsols leveranser innen 
fornybar energi
• Maling
• Metallisering
• Sandblåsing
• UHT spyling
• Engineering 
• Stillas
• Tilkomst teknikk

Long Live
the Finishing



Energi Bransjen i endring

Frøland 
Kraftstasjon 

• Strengere krav til HMS I prosjektene
• Kortere nedetid I prosjektene
• Sammenslåing og nedbemanning blant 

energi selskapene
• Utfordringer i forhold til planlegging og 

bemanning
• Liten oversikt over tilstand I vannveier og 

utstyr generelt
• Større fokus på å bevare verdier
• Digitalisering og overvåking av utstyr
• Større krav til leveranse av kraft



Utfordringer i prosjekter

Fivlemyr 
Kraftstasjon 

• HMS 
• Personell kan bli eksponert for støv og 

løsemidler
• Store høyder og arbeid i vinsjer
• Vanskelig tilkomst i prosjekter
• Sjakter opp mot 1000m
• Rørgater med diameter ned mot 0,7m 
• Langt mellom mannhull
• Plassering av utstyr og personell i 

fjellheimen



Kymsol vil utvikle og 
utfordre bransjen

We’ll Cover
Your Back

• Har utviklet sandblåsing robot siden 2012
• Utvikler rengjøring og maling av rørgater 
• Målsetting om å automatisere alle prosessene
• Utvendig rørgater blir automatisert med 

vannjet og maling
• En stor HMS gevinst i prosjektene
• Kortere gjennomføringstid
• Færre personell i prosjektene
• Bedre kvalitet på utførelse



Fremtidens Vedlikehold innen 
fornybar energi selskaper



Robot rørgate

Social responsibility, 
Safety and Sustainability



Robot risere

We’re a Wide
Scale Partner

• Vi har utviklet en automatisk løsning 
for blåsing og sprøyting innvendig av 
20 meter lange risere på Ø53.



Robot metallisering

ISS – Total 
Delivery Service



Konsept



Andre mekaniske leveringer

▪ Test pipes.

▪ Three aluminum platforms with adjustable 
wheels for ease wrapping operation and to 
improve ergometry for RAT personnel.



Konsept
Robot:
• Non magnetic, friction-based traction.
• «4-point Subsea clamp» inspired mechanism and 

structure.
• Spring loaded clamping.
• Electric servo motor drive.
• All wheel drive (16 off) for maximum friction.
• Adjustable wheel distance to adopt a range of pipe 

diameters.
• Lightweight aluminum structure.

Tool:
• Half-moon design with one fixed and one moving 

half-moon.
• +/1 180deg sweeping for 360deg coverage.
• Electric servo motor drive.
• Adjustable nozzle distance to adopt a range of pipe 

diameters.
• Lightweight aluminum structure.



Våre erfaringer etter mange 
år med utvikling av ny 
teknologi

Tunnsjødal 
Kraftstasjon

• De fleste energi selskaper er positiv
• Få energi selskaper ønsker å være med i 

utviklings-prosjekter
• HMS har fått et større fokus blant energi 

selskapene, også innen vedlikehold
• Mange vannveier og vindmøller som skal 

vedlikeholdes framover
• Krav til Robot er tatt med for første gang i en 

forespørsel
• Større interesse for samarbeidsprosjekt med 

kunde





Takk


