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Innehållet i kursen
Kursen är uppdelad i en Svetsteknologi – WT 
(Weld Technology) och Svetsinspektion – WI 
(Weld inspection). 
 
WT - Svetsteknologi
Utbildningen är uppdelad på 4 veckor.
Både S-nivå och C-nivå samkörs. 

MODUL 1
Utbildning om Svetsmetoder
(13 tim (S-nivå)/25 tim (C-nivå)) 

MODUL 2
Utbildning om Materiallära
(41 tim (S-nivå)/52 tim (C-nivå))

MODUL 3
Utbildning om Konstruktionsteknik
(17 tim (S-nivå)/21 tim (C-nivå))

MODUL 4
Utbildning om Tillverkning
(23 tim (S-nivå)/24 tim (C-nivå)) 

WI – Svetsinspektion 
Utbildningen är uppdelad på 2 veckor för S-nivå 
och 2,5 veckor för C-nivå.
Utbildningen innehåller oförstörande och förstö-
rande provning samt inspektörens arbetsroll 
(63 tim (S-nivå)/97 tim (C-nivå)).

Förkunskaper
För att ansöka och bli antagen till kursen finns 
flera vägar att gå för att bli godkänd av svets-
kommissionen.

1. Minst högskoleingenjör till högsta nivån
 IWI-C
2. 3 års studier på gymnasiet motsvarande Plåt 
 och svets eller IW-utbildning + 3 års praktisk 
 erfarenhet av svetsarbeten till normal nivå 
 IWI-S 
3. 5 års praktisk erfarenhet av svetsarbeten till 
 normal nivå IWI-S. Uppvisande av erfaren-
 het krävs samt inträdesprov. 

Endast WI delen. 
1. Personer med diplom IWS (Internation
 Welding Specialist) kvalifierar att gå
 IWI-S nivå

Utbildning av produktionspersonal/inspektionspersonal för 
att klara kraven, som  Svetsinspektör – IWI (International 
Welding Inspector). Utbildningen bygger på de krav som IIW 
(International Institute of Welding) har satt upp. Omfattningen och 
målet med kursen är samma oavsett var i världen kursen bedrivs. 
Kursen delas upp i högsta nivån IWI – C (Comprehensive) och nor-
mal nivå IWI – S (Standard).

 Kurs för svetsinspektörer

IWI



2. Personer med diplom IWT (International 
 Welding Technologist) samt IWE
 (International Welding Engineer) kvalificerar 
 att gå IWI-C nivå.
3. Personer med diplom IWI-S (international 
 Welding Inspector nivå S) kvalificerar att läsa 
 IWI-C nivå efter erlagt prov samt erforderlig 
 erfarenhet inom området.

Efter avslutad modul avläggs ett teoretiskt prov, 
som rättas av svetskommissionen. Normal rätt-
ningstid är 15 arbetsdagar.

Kursstart
För startdatum och kursort, se hemsidan.

Utbildningen sker måndag till fredag start kl. 
08:00 och avslut ca kl. 17:00. WI-delen av ut-
bildningen är förlagd till Karlskoga. Kursdeltaga-
ren får själv bekosta för boende och transport.

Intresseanmälan samt övrig information
Intresseanmälan görs på anmälningsblanketten. 
Anmälan skickas till
utbildning@svetsansvarig.se

Vad ingår i utbildningen:
I utbildningen ingår följande material: 

¿ Utbildningspärm till varje modul, med 
 samtliga powerpointpresentationer från
 föreläsningen, övningsuppgifter och annat 
 användbart material för den intresserade.
¿ Tillsatsmaterialkatalog
¿ Karlebo svetshandbok
¿ Materiallära för svetsare
¿ Övrig kurslitteratur får lånas eller köpas till 
 självkostnadspris

I utbildningen ingår även måltider så som för-
middagsfika, lunch och eftermiddags fika.

Pris: 
Minimalt antal deltagare är 6 st och max antal 
deltagare är 15 stycken/kurstillfälle. 
64 900 kr/kursdeltagare.

För endast WI delen nivå S 29 900 kr/kurs-
deltagare och för nivå C 38 700 kr/kurs-
deltagare. Priset inkluderar diplom. 

Moms tillkommer på samtliga priser. Betalnings-
villkor 30 dagar netto. 

Avanmälan:
Avbokning senast 10 arbetsdagar före kursstart, 
ingen kostnad. Avbokning 10 till 5 dagar före 
kursstart 50% av kursavgiften faktureras. 5 da-
gar eller mindre före kursstart, 75% av kursav-
giften faktureras.

Administration/ekonomi: 
E-post: admin@svetsansvarig.se

Utbildningsanmälan: 
Utbildning@svetsansvarig.se

Adress: 
Svetsansvarig i Sverige AB
Åredavägen 21
342 93 Hjortsberga

Kursdeltagarens namn: ....................................................................................................................................................................................

E-post kursdeltagare: ........................................................................................................................................................................................

Företagsnamn: ........................................................................................................................................................................................................

Besöksadress: ..........................................................................................................................................................................................................

Postnummer: ..............................................................................Postort: ..........................................................................................................

Telefon växel: .............................................................................Telefon direkt: ..........................................................................................

Övrig information: ................................................................................................................................................................................................

Intresseanmälan till svetsinspektör - IWI

Ansök nu!

Ifylld anmälan märks ”SVETSINSPEKTÖR” skickas till utbildning@svetsansvarig.se 



svetsansvarig.se
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Svetsansvarig i Sverige AB
Gravanäsvägen 11, 342 93 Hjortsberga

Tel. 0721-60 57 00

Samarbetspartners:

D i n   k o m p l e t t a   s v e t s l e v e r a n t ö r

SVETSMASKINSERVICE AB
Din kompletta svetspartner


