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INFORMASJON OM VÅR KURSVIRKSOMHET 
 

Megger AS legger stor vekt på opplæring i bruken av vårt måleutstyr og derfor er kurs- og 
seminarvirksomhet en prioritert oppgave fra vår side. Vi i Megger holder årlig mange kurs 
på forespørsel fra norske elverk, kommuner, jernbaneverket og ulike private bedrifter og vi 
kan gjerne komme til din bedrift og gjennomføre et skreddersydd fagseminar.  
 
Megger AS tilbyr igjennom våre mange fagkurs og seminarer en viktig utdannelse av 
måleteknisk personell. En utdannelse som ikke tilbys ved noen videregående eller ved 
noen høyskoler og hvor den praktiske utførelsen av måletekniske operasjoner er i fokus. 
 
Omkring 80% av de kursene vi gjennomfører årlig er ute hos kunder landet rundt med 
skreddersydd agenda etter den enkeltes behov. Hvert år kurser vi flere hundre personer 
innen norske energiverk, Jernbaneverket, Avinor, Forsvaret, kommuner m.fl. Ta kontakt for 
en uforpliktende samtale vedrørende deres behov for faglig kompetanse eller send en 
epost til adressen: post@megger.no . 
 
Våre kursopplegg er gir god detaljert faglig innsikt i ulike målemetoder og er ingen "ren 
produktreklame" for hva vi forhandler. Kompetansen er generell og opplegget er godt 
gjennomarbeidet. 
 
I dag er det helt nødvendig for elektrobransjen i Norge å følge med i utviklingen. 
Fagpersoner med ansvar for feilsøking o.l. må få anledning til å videreutdanne seg og 
holde sine tekniske kunnskaper ved like og ledere innen bransjen må være oppdatert 
innen moderne måleteknikk som faktisk gir store besparelser. Dagens krav til effektivitet 
og kortest mulig tidsavbrudd i strømforsyningen ved feilsituasjoner er viktig for alle parter. 
 
Sommeren 2008 bygget vi vårt eget kabeltestfelt ved våre lokaler i Bjørnstadmyra, nord for 
Sarpsborg, i samarbeid med Nexans og Fortum Service. Her har vi nå ulike kabelfeil 
konstruert; kappeskader (TSLF kabel), lavohmige og høyohmige kabelfeil samt at vi har 
gode muligheter for å trene kabelpåvisning induktivt så vel som konduktivt. 
 
Sommeren 2014 utvidet vi vårt testfelt til også å kunne trene vannlekkasjesøking med 
marklytter. Ulike rørmaterialer og lekkasjestørrelser trenes på: PVC-150mm, PE-120mm, 
Stål-100mm og Duktil-150mm. 
 
Ring oss gjerne for mer informasjon om våre seminarer på telefon 22 28 00 40 eller send 
oss en e-post på adressen: post@megger.no . 
 
Vi tilbyr kurs på norsk eller engelsk og tar også ta oppdrag utenfor Norge. 
 
For kurs ved våre lokaler på Grålum, og behov for overnatting, kan vi anbefale Quality 
Hotell og Superland (tlf. 69101500) nær vårt kontor ved det nye Science Centeret Inspiria.  
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(Finner du ikke opplæring i den måleteknikk du ser etter, ring oss og spør om vi kan hjelpe 
til. Informasjonen vist her er et utdrag av våre viktigste områder.) 
Her er noen av de firmaer vi har gjennomført omfattende fagkurs og opplæring av 
mannskap for: 

 
Statoil 
Shell 
Nexans 
Aker Solutions 
IKM Laboratorium 
Parker Scanrope 

BKK 
Eidsiva 
Fortum 
Hafslund 
Infratek 
Skagerak  

Jernbaneverket 
Avinor 
Ahlsell 
Geomatikk 
Draka Kabel 
Store Norske Spitsbergen Kullkompani 

 
samt de fleste energiverk omkring det ganske land, Varanger Kraft, Hammerfest Elverk, 
Alta Kraftlag, Troms Kraft, Hålogaland Kraft, Narvik Energi, Bodø Energi, Lofotkraft, 
Helgelandskraft, Rødøy-Lurøy kraftverk, NTE, Trondheim Energi, Nordmøre Energi, BKK, 
Odda Energi, Kvinherad, Tussa, Haugaland Kraft, Lyse, Otera, Skagerak, Hafslund, 
Infratek, Fortum, Nettpartner, Eidsiva og Fortum for å nevne noen. 
Vi har også kjørt kurs for mange ulike bedrifter, Forsvaret og industri samt i tillegg har vi 
kjørt kurs i vannlekkasjesøk og rørdeteksjon for flere kommuner omkring i landet. 
Ved påmelding, husk å oppgi navn på deltakere, telefonnummer og firmanavn. MERK 
påmeldingsfristene og at påmeldinger er bindende, dvs. at eventuelle avbestillinger må 
skje i god tid før arragmentet. Vi forbeholder oss retten til å avlyse eller flytte på planlagte 
kurs hvis det skulle bli for få deltakere eller hvis det av andre grunner skulle bli nødvendig. 
Vi holder mange ti-talls kurs omkring i landet hvert år i tillegg til våre faste oppsatte kurs i 
Sarpsborg og i Tyskland og vi kan gjennomføre kurs på engelsk eller norsk med tilhørende 
utarbeidet teorimateriell.  
 
 
 
Med vennlig hilsen, 
Leif Bjørge Pedersen 
Daglig leder i Megger AS 
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