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Høy aktivitet tross 
nedgangstider

- I vår avdeling jobber vi på ganske kort sikt, 
gjerne fra en til to uker, og det meste haster. Da 
gjelder det å ha is i magen. Vi har svært mange 
kunder og er tidlig inne i deres prosjekter. De får 
gjerne ikke påbegynt prosjektene sine før vi har 
testet materialene ferdig og sendt inn rapportene, 
sier Lund. 

- Vi er en ekstremt viktig partner for våre kunder. 
Vi er deres garanti og trygghet for at materialene de 
bruker holder til det de skal, og at alt er analysert 
på riktig måte.
Vi tester på for eksempel rørgater som skal ligge på 
havbunnen i mange tiår, og vi dokumenterer at ma-
terialene holder sine spesifikasjoner med hensyn til 
korrosjonsbestandighet og styrke, slik at dette er 
trygt. Om noe er galt, så finner vi det ut, og svært 
ofte er inspektørene fra de store oljeselskapene til-
stede for å bevitne testingen i forbindelse med de-
res prosjekter. De skal bevitne at det vi gjør er etter 
standarden som er påkrevd, avslutter  Kjell Arne 
Hansen ved SINTEF Molab AS.

Kvalitet i arbeid

De beste velger ofte det beste
Derfor kan det tenkes at de som er opptatt av å levere kvalitet i sitt eget arbeide 
også er opptatt av å velge den nyeste kvalitetsbilen på varebilmarkedet.
 Helt nye Vito er et stort skritt fremover for alle som setter høye 
krav. Dufårråkomfort,imponerendedrivstofføkonomiogoverlegen 
driftssikkerhet.Dufølerdeglangttryggereienbilmedbl.a.COLLISION 

PREVENTIONASSIST,CrosswindAssist,LaneKeepingAssistog 
ATTENTIONASSIST.Dukandessutenvelgemellom4x4,bakhjulsdrift 
ellerforhjulstrekk!  Nye Vito fra kr 289.900,- eks. mva.

Pris inkl. lev. Mo i rana. 4x4 tilgjengelig fra mars 2015. Forbruk blandet kjøring  
(med bakhjulsdrift): 0,58 liter pr/mil. CO2 utslipp: 163 g/km. Importør: Bertel O. Steen AS.

Nyhet!

facebook.com/MBvarebil

Molab AS blir 
til SINTEF Molab AS
- Vi tar navneendringen som et 
uttrykk for tillit fra eier til den 
kvalitet vi står for. Vi skal fort-
sette å levere konkurranse-  
dyktige tjenester til norsk indu-     
stri og andre kunder innen privat 
og offentlig virksomhet over 
hele landet, sier adm. dir. Eigil      
Dåbakk i SINTEF  Molab AS.

Beslutning om navneendring ble tatt på årets 
generalforsamling i Molab AS, 8. juni. Navne-
endringen er et uttrykk for et økt engasjement 
fra hovedeier SINTEF.
- Navneendringen er også begrunnet i å ville 
uttrykke vår posisjon som hovedeier på tilsva-
rende måter i alle våre datterselskap, sier Jack 
Ødegård, som henviser blant annet til SINTEF 

Raufoss Manufacturing som eksempel.
-SINTEF Molab er en av Norges største labo-
ratoriebedrifter med over 70 ansatte. Selskapet 
er lokalisert i Mo i Rana, Glomfjord, Oslo og 
Porsgrunn, og betjener kunder fra industri og 
annen privat og offentlig virksomhet i hele 
Norge. Virksomhetsområder er miljømålinger, 
kjemiske analyser og materialtesting. I tillegg 
til et bredt analysespekter og tekniske tjenes-
ter innenfor våre kjerneområder yter selskapet 
også prøvetaking og rådgivningstjenester.

Fra etableringen i 1989 var navnet Molab AS. 
Da SINTEF ble hovedeier i 1991 ble selska-
pets navn endret til SINTEF Molab AS. Så ble 
navnet igjen endret til Molab AS, fra 1. januar 
1997. Nå er navnet endret tilbake til SINTEF 
Molab AS.


