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Nordisk Svejse Kontrol A/S

Landsdækkende specialvirksomhed
Nordisk Svejse Kontrol A/S, i daglig
tale NSK, er en landsdækkende
virksomhed, der gennem de senere
år, har markeret sig som landets
førende leverandør af ikke destruktiv prøvning (NDT), Svejseteknisk
arbejde, destruktiv prøvning og
tankinspektion. Derudover har vi
en samarbejdspartner, så vi kan
rådgive samt certificere iht. standarderne EN 1090 og ISO 3834.

En økonomisk stærk og velfunderet virksomhed, der startede
i 2000 med at udbyde NDT og sidenhen har udvidet sit forretningsområde med blandt andet en afdeling der varetager svejsetekniske opgaver som udarbejdelse af svejsespecifikationer samt
personcertificering. Disse opgaver kræver udførsel af destruktive
prøvninger, hvorfor NSK i dag også råder over et moderne materiale laboratorium med tilhørende værksted.

Vi er en meget specialiseret samarbejdspartner, der beskæftiger
en række højt uddannede medarbejdere, der altid er ajourført
med de krævede certifikater og uddannelser indenfor specifikke
områder, udtaler direktør Niels E. Madsen.
Den nyeste udvidelse af NSK forretningsområde, er at vi nu udbyder DANAK akkrediterede uddannelser/certificeringer af NDT
teknikere i henhold til EN ISO 9712. NSK arbejder også hen imod,
at kunne certificere virksomheders kvalitetsstyringssystem iht.
ISO 9001, hvilket forventes, at blive godkendt inden for den nærmeste fremtid.

KOMMUNE fokus

Da kravene fra vore kunder er høje, er alle vore ydelser naturligvis akkrediteret af Dansk Akkreditering (DANAK) understreger
Niels E. Madsen, hvilket medfører at de minimum årligt kommer
og gennemgår systemerne og verificerer, at vi har styr på de forskellige arbejdsprocesser.
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De primære kunder er indenfor Olie og Gas, hvor der i dag sidder
svejsninger kontrolleret af NSK på samtlige produktionsplatforme
i den danske del af Nordsøen. NSK kontrollerer dagligt vindmølletårne, der produceres til bl.a. Siemens og Vestas. Kraftværker og
deres underleverandører af fjernvarmerør er også en stor del af
vor kundekreds.
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