
Kiwa
Din leverandør av testing,  
inspeksjon og sertifisering



Under vårt slagord Trust, Quality &  
Progress skal Kiwa bidra til å skape  
kvalitet, tillit og utvikling til og for våre 
kunder. Som selskap skal vi være en 
upartisk, innovativ og engasjert partner 
som bygger langsiktige relasjoner basert 
på faglig integritet.

Med 100 års fartstid i norsk industri  
og næringsliv har Kiwa etablert seg  
som en ledende leverandør av testing, 
inspeksjon, sertifisering og relaterte kurs 
i Norge. Selskapets største kunder er 
ledende innen olje, gass og energi,  
produksjon, fly- og romfart, infrastruktur, 

bygg og anlegg, transport og telekom. 
Med internasjonal tilhørighet og lokal  
forankring tilbyr selskapet et bredt  
spekter av tjenester innenfor mange 
bransjer.

Global aktør med lokal forankring
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Våre tjenester
Kiwa er et globalt ledende selskap innen testing, inspeksjon og sertifisering (TIC). Selskapet har  
aktiviteter i flere enn 50 land og har mer enn 4600 ansatte. Vi tilbyr våre kunder et bredt spekter av tjenester. 

Våre bransjer
Vår største styrke er at vi kjenner det norske markedet. Bred bransjeerfaring og ekspertise  
innenfor flere fagområder gjør vårt selskap i stand til å bistå et stort antall bedrifter. 

Testing Inspeksjon Sertifisering Kalibrering Kurs og rådgivning

Infrastruktur Telekommunikasjon Transport Bygg og anlegg Fly- og romfart Olje, gass og energi

Kjemikalier Myndigheter og 
institusjoner

Produksjon og
teknikk

Renovasjon og
gjenvinning

Næringsmiddel Eiendom
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Testing og kalibrering 
Vi tilbyr ledende ekspertise innen akkreditert ikke-destruktiv 
testing (NDT) og destruktiv testing (DT). Våre kunder reduserer 
risiko for feil, tilbakekallinger, nedetid og økonomiske tap  
gjennom riktig testing av materialer, produkter og løsninger. 

Noen velger oss i forbindelse med produktutviklingsfasen, 
andre underveis i produksjonen. Flere benytter oss også i  
forbindelse med skade- og havariundersøkelser. Vi har godt 
utstyrte laboratorier for materialtesting som er akkrediterte  
iht. NS-EN ISO/IEC 17025. Dette betyr at selskapet kan utføre 
uavhengig tredjeparts testing av materialer og produkter

iht. nasjonale og internasjonale standarder og kunde-
spesifikasjoner. Vi har avansert testutstyr og utfører flere 
akkrediterte tester. 

Regelmessig kalibrering er en investering i kvalitet. Som  
en ledende leverandør av kalibrering i Norge kan vi bidra  
til at din bedrift styrker sin konkurransekraft gjennom en  
bekymringsfri instrumenthåndtering. 

Kiwa er en totalleverandør av testing, inspeksjon og kontroll-
tjenester, utført av kompetente metallurger og teknikere. 

Vårt tilbud i Norge
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Inspeksjon 
Våre inspeksjonstjenester gjør deg i stand til å dokumentere  
at produkter oppfyller aktuelle bransje- og myndighetskrav til  
kvalitet, risiko og sikkerhet. Vi leverer inspeksjonstjenester  
som gir kundene trygghet og kontinuitet med fokus på tillit  
og kvalitet. Kiwa gjennomfører inspeksjoner gjennom alle faser 
av produktets levetid – fra konstruksjonsevaluering, installasjon, 
produksjon og modernisering til vedlikehold og service. 

Flere inspeksjoner er obligatoriske og krever en formell  
registrering. Andre er kommersielt motivert for å oppfylle  
spesifikke kundebehov. Både obligatoriske og frivillige  

inspeksjoner må gjennomføres av inspektører med  
riktig kunnskap og erfaring. Kiwa er autorisert for flere  
EU-direktiver. Det betyr at vi er utnevnt av en nasjonal  
akkrediteringsinstans til å gjennom føre inspeksjoner som  
er i samsvar med internasjonale standarder. 

Sertifisering 
For å imøtekomme lovkrav, bransjekrav og markedets  
forventninger på best mulig måte er systematiske arbeids-
metoder, riktige holdninger og god adferd nødvendig. Behovet 
for å ha et godt og sertifisert ledelsessystem blir stadig 
viktigere. Ledelsessystemer er alle systemer og verktøy din 
bedrift benytter for å sikre at de ansattes atferd og avgjørelser 
er i tråd med organisasjonens mål og strategier. Et sertifisert 
ledelsessystem etter en inter nasjonal ISO-standard sikrer at 
alle ansatte i organisasjonen er klar over hva de skal gjøre og 
hvordan, samt når og hvorfor de gjør det. Dette gir effektive 
arbeidsprosesser, engasjerte ansatte, høyere kvalitet på  
produkter og tjenester og en bedre risikostyring. Vi tilbyr også 
sertifisering av produkter, foretak og personell innen en rekke 
nasjonale og internasjonale metoder og standarder. Eksempler  
på slike standarder er ISO 9001 for kvalitet, ISO 14001 for  
miljø og ISO 45001 for arbeidsmiljø. 
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Kiwa er en globalt ledende aktør med testing, inspeksjon  
og sertifisering som sin kjernevirksomhet. Selskapet har  
mer enn 4600 medarbeidere og aktivitet i 50 land. Vårt  
formål er å skape kvalitet, tillit og fremgang for våre kunder, 
deres kunder og alle våre øvrige interessenter. Dette gjør  
vi gjennom et bredt utvalg av tjenester. Formålet vårt er å 
utvikle langsiktige relasjoner basert på likeverd med fokus  
på å hjelpe din bedrift med å forbedre organisasjonen,  
prosesser, produkter, tjenester, styringssystemer og 

personell. Kiwa arbeider for kunder innenfor en rekke  
markedssegmenter. Vi er et stort internasjonalt selskap  
med lokal tilstedeværelse og bred tjenesteportefølje. 

Kiwa internasjonalt 

 

Kurs og opplæring 
Mange bransjer og fagfelt setter spesifikke krav til opplæring. 
For at våre kunder skal opprettholde og forsterke sin posisjon 
i markedet, gjennomfører vi en rekke kurs som kvalifiserer 
deltakerne innenfor ulike fagområder. Vi holder relevante kurs 
og seminarer som styrker våre kunders fagkompetanse innen 
blant annet kvalitet, miljø, risiko og materialteknologi. 

Kiwa har flere opplæringstilbud som er samlet i ferdige pakker. 
Skolene gir deg en bred kompetanseheving innen spesifikke 
fagområder. Alle våre kurs kan gjennomføres bedriftsinternt.  
Vi tilpasser opplæringen til deg og din bedrift.
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Her finner du oss

Trondheim

Ågotnes

Haugesund

Stavanger

Kongsberg
Oslo

Tønsberg
Rygge 7
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Kiwa

Postboks 141 Økern

0509 Oslo

Tlf:  +47 22 86 50 00

firmapost@kiwa.com

Trust, Quality & Progress

Vårt formål er å skape kvalitet, tillit og fremgang for våre kunder, 
deres kunder, samt våre øvrige interessenter. Det gjør vi gjennom 
å tilby et bredt utvalg av tjenester innen testing, inspeksjon og 
sertifisering. Vi er en upartisk, innovativ og engasjert leverandør 
som tar sikte på å bygge langsiktige og gjensidig verdiskapende 
relasjoner med våre kunder.

For mer informasjon om våre tjenester se www.kiwa.no

www.kiwa.no
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