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Förkunskap:
För att ansöka om kursen finns två vägar för att 
få godkännande av Svetskommissionen: 

1. 3 års studier på gymnasiet motsvarande  
 plåt och svetsutbildning + 3 års
 praktisk erfarenhet av svetsning. 
2. 5 års erfarenhet av svetsning.
 Uppvisande av erfarenhet krävs samt 
 inträdesprov. 

Datum och tider för utbildningen:
Utbildningen är uppdelad på 6 veckor och 4 
stycken moduler. 

MODUL 1
Utbildning om svetsmetoder (48 timmar) 

MODUL 2
Utbildning om materiallära (56 timmar)

MODUL 3
Utbildning inom konstruktion (24 timmar)

MODUL 4
Utbildning inom produktion (54 timmar) 

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

I tillägg till detta krävs förevisning av ovanliga 
svetsmetoder. Därför kommer ett antal stu-
diebesök att göras för att förevisa detta samt 
videoförevisning. 

För att öka förståelsen inom de vanligast 
förekommande svetsmetoderna krävs också 
praktisk svetsning för de personer som INTE 
tidigare kommit i kontakt med dessa. 

¿ Gassvetsning 6 timmar.
¿ Svetsning med belagd elektrod (MMA)
 10 timmar.
¿ Svetsning med TIG 10 timmar
¿ MIG/MAG 14 timmar. 

Om ansökaren tidigare har haft kontakt med 
dessa metoder skall intyg från arbetsgivare och 
om möjligt svetsarprövning lika EN 287-1 eller 
ISO 9606 medskickas vid ansökan. 

Kursstart:
Se hemsidan för aktuella kurser.

Utbildning av produktionspersonal för att klara kraven,
som svetsansvarig/svetskoordinator. Utbildningen bygger på 
de krav som IIW (International Institute of Welding) har satt upp. 
Omfattningen och målet med kursen är samma oavsett var i värl-
den kursen bedrivs.

 Kurs för svetsspecialister

IWS



Utbildningen sker måndag till fredag. Start 
08:00 och avslut ca 17:00. Ett par dagar av 
utbildningen kan vara förlagd till annan ort där 
resa och boende ingår i kursavgiften. Schema 
för respektive dag se separat dokument.  

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

Vad ingår i utbildningen:
I utbildningen ingår följande material:

¿ Utbildningspärm för varje modul, med  
 samtliga powerpointpresentationer från  
 föreläsningen, Övningsuppgifter och annat  
 användbart material för den intresserade. 
¿ Tillsatsmaterialkatalog/er från olika
 tillverkare.
¿ Checklista för internrevision av SS-EN
 ISO 3834 och SS-EN 1090.
¿ Digitala mallar för WPS (mailas i samband  
 med utbildningen).
¿ Karlebo svetshandbok.
¿ Materiallära för Svetsare.
¿ Övrig kurslitteratur får lånas eller köpas till  
 självkostnadspris.

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

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

Moms tillkommer på samtliga priser.
Betalningsvillkor 30 dagar. 

Övernattning:
Se hemsida för rekommendation av hotell.

Övrigt:
Moms tillkommer på samtliga priser.
Kredittid 30 dagar netto. 

Avanmälan: 
Görs avanmälan senast 10 arbetsdagar före 
kursstart utgår ingen kostnad för kursen. Om 
avanmälan sker 10 till 5 dagar för kursstart 
faktureras kursbelopp med 50%. Görs avanmä-
lan senare än 5 dagar före kursstart faktureras 
75% av kursavgiften.

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

Utbildningsanmälan:
utbildning@svetsansvarig.se

Adress:
Svetsansvarig i Sverige AB
Gravanäsvägen 11
342 93 Hjortsberga

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

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

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

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

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

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

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

Intresseanmälan till svetsspecialist - IWS

Ansök nu!

Ifylld anmälan märks ”SVETSSPECIALIST” skickas till utbildning@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


