


Vår virksomhet

• SPOT AS ble etablert i 2012 og har siden den gang opparbeidet 
seg en ikke ubetydelig kundeportefølje innenfor næring, 
oljeservice og prosess industrien i Norge. SPOT er en 
kostnadseffektiv leverandør av installasjon, produksjon og service 
tjenester knyttet til kritiske gass og væske systemer. Herunder rør, 
tubing og industriell skid og modul løsninger.

• Bedriften har tariffavtale, sentral godkjenning og arbeider under 
et ISO 9001-basert kvalitetssikringssystem.
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SPOT AS
• Høy kompetanse innenfor rørfaget

• Bred erfaring

• Dyktige arbeidere innenfor rør og rørsveis

• Lavt kostnads basert

• Gode produksjonsfasiliteter

• Stort nettverk av pålitelige underleverandører og 
samarbeidspartnere

• Hands-on

• Fleksibel organisasjon



Produksjonsfasiliteter Rødmyr
Rødmyr Skien:

• Produksjonshall 600 m2, høyde 6,9m
• Kontorfasiliteter 144 m2
• Produksjon av 304/316, Duplex, super 

Duplex osv.
• Avlukke for fug, slip o.l.
• Rent verksted



Instrumentering & Hydraulikk

• Trykktesting og flushing

• OLF-godkjenning obligatorisk

• High and medium pressure:
Montering av høytrykk hydraulikk rørsystemer/aggregater, pumper, 
ventiler og motorer
Service/feilsøking

 High and medium pressure:
• Montering av høytrykk hydraulikk rørsystemer/aggregater, pumper, ventiler og motorer
• Service/feilsøking



Rør systemer
Vi leverer rørledninger industri og offshore markeder.



ORBITAL SVEISING

 Perfekt resultat
 Raskere enn håndsveising
 Redusert gassforbruk
 Fornøyde kunder

Presisjons sveising på høylegert stål
Mikroprosessorkontrollert orbital TIG-sveising av rør 

Våre dyktige instrumentrørleggere har gyldig opplæring  i orbitalsveising



Modifikasjoner

• Vi utfører små og store modifikasjoner og 
vedlikeholdsarbeider i industrien.



Flange Management
• Hensikt:

Tilbakelevere et tett anlegg til driftsorganisasjon, uten risiko for lekkasjer under oppkjøring.

Inspeksjon/ kontroll:
Flange Management Inspektører fra Spot AS er kvalifisert personell,
med formell opplæring og solid erfaring  med inspeksjon og kontroll
fra en rekke revisjonsstanser i Norge og Sverige.

Det gjøres Random-sjekker av systemer etter avtale med oppdragsgiver,
kritiske systemer vies særskilt oppmerksomhet.

Fullstendig rapport utarbeides og oversendes klient.

• Effekt:
– Forbedret sikkerhet og miljøytelse. 
– Optimal fremdrift/ ferdigstillelse. 
– Reduserte ressurskrav og kostnader.
– Reduserte kostnader for testing / integritet.
– Økt produktivitet. 
– Forbedret lønnsomhet.



Referanse kunder



Referanse prosjekter
• INOVYN Felt instrumentering, etylen, propylen gass 
• Eramet Norway Gass installasjon. Service avtale på gassanlegg
• NORNER AS Design, produksjon av test container, lab gass  
• BILFINGER Prosess gass,  felt instrumentering
• FMC tubing og orbitalsveising
• AKER SOLUTION-Sub Sea AS Orbital sveising og instrumentering
• National Oilwell Varco rørsystem 20 000 psi 
• IKM Diverse veske og gass systemer
• WOODGROUP MUSTANG NORWAY AS Utlei av personell 
• HITEC PRODUCTS AS Produksjon av prosess utstyr 
• FIRE PROTECTION ENGINEERING AS Produksjon av prosess utstyr 
• MODULE SOLUTIONS & SYSTEMS AS Process containers.
• PUMPTECH AS Produksjon av gass (N2) moduler
• ROXEL AANESTAD AS Produksjon av kritiske væske systemer 
• AMFLOW NORGE AS Kjemikalie injeksjons systemer 
• EXOVA  AS Laboratory gass. H2S
• PRAXAIR AS Produksjons gass. Orbital sveis
• HOLTA & HÅLAND SAFETY AS produksjon av gass kabinetter
• AGA\Linde Laboratory gass og energi gasser. Orbital sveis 
• Dresser Rand Gass turbiner 
• SINTEF spesial gass installasjoner
• Primagaz installasjon av propan anlegg 
• Air Liquide installatør av medisinske  gass-anlegg 
• Tee-Kay leverandør av sampling-kabinetter for gass.  
• Caverion instrumentering
• Jotun sentralgassanlegg 
• Bandak hydraulikk
• Inova Instrumentering 
• Tess subsea subsea utstyr-sveis 
• PNC-Norway kjemikalie systemer- rør 
• Bravida instrumentering 
• NLI Grenland piping og tubing 


