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 Kursinformation

MontageledarN

Utbildningen MontageledarN bygger på regler enligt 
EKS (Europiska konstruktionsregler) och regelverk 
för stålbyggnation som EN 1090-1 och EN 1090-2. 
Utbildningen MontageledarN tar även upp visuell 
inspektion av svets (enligt ISO 5817), förbehand-
lingsgrader före ytbehandling (enligt ISO 8501-3) 
och ytbehandlingsklasser (enligt ISO 12944), samt 
tilläggskrav från AMA och Trafikverket. Utbildningen 
tar även upp tilläggskrav enligt AMA-HUS. 

Under utbildningsveckan behandlar utbildningen 
MontageledarN följande:

Allmänna lag- och standardkrav, 8 tim.

¿ Allmänna regelverk för byggnation i Sverige t.ex. 
 BVL, BFS, Eurocoder, EKS, tilläggskrav enligt 
 AMA-HUS, AMA-Anläggning och krav enligt   
 Trafikverket (2 tim)
¿ Utförandeklasser (EXC) enligt EN 1090-2 och krav 
 enligt ISO 3834 (3 tim)
¿ CE-märkning av stålkonstruktioner enligt
 EN 1090-1 (1 tim)
¿ Krav enligt ritningar och svetsbeteckningar enligt 
 ISO 2553 (2 tim)

Svetsmetoder och svetsarprövningar, 8 tim.

¿ Svetsarprövningsintyg enligt EN 287-1 och
 ISO 9606-1 (2 tim)
¿ Allmänt om svetsmetoder MMA och MAG (2 tim)
¿ Materialstandarder för grund- och
 tillsatsmaterial bl.a. EN 10025 och material
 certifikat enligt EN 10204 (2 tim)
¿ Skillnader mellan svetsdatablad (WPS) och svets-
 procedurer (WPQR) (2 tim)

Skruvförband, ytbehandling samt
svets- och montageplan, 8 tim.

¿ Skruvförbandsklasser enligt EN 1090-2, förspän-
 da förband EN 14399, icke förspända förband 
 enligt EN 15048, olika typer av momentdragning, 
 samt vad skall tänkas på gällande skruvförband. 
 (4 timmar)
¿ Förbehandlingsgrader före ytbehandling enligt 
 ISO 8501 och olika ytbehandlingsklasser enligt 
 ISO 12944 (1 timma)
¿ Skrivning av Svets och montageplaner enligt krav 
 i EN 1090-2. (3 timmar)

Oförstörande provning, visuell kontroll samt 
montagetoleranser, 8 tim.

¿ Visuell bedömning av svets med klassificering av 
 svetsdefekter enligt ISO 6520 och visuell inspek-
 tion av svets enligt ISO 5817 (4 tim)
¿ Olika OFP (oförstörande provningsmetoder) och 
 demonstration av penetrant och magnetpulver-
 provning (1 tim)
¿ Toleranser vid montage enligt EN 1090-2 (3 tim)

Montage och kontroll av stålkonstruktioner 
samt tentamen, 8 tim.

¿ Montage och kontroll av stålkonstruktioner
 (4 timmar)
¿ Tentamen (4 tim)

Innehållet i kursen kan komma att justeras
marginellt. Schema skickas ut före kursstart.

Kursen riktar sig till personer, som leder montage, montörer, tillverk-
ningsledare eller projektledare av stålkonstruktioner enligt EN 1090-2. 

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Dag 5



Utbildningstider och plats:
Tiden för utbildningen är måndag-fredag
08:00-17:00. För startdatum och kursort,
se hemsidan.

Boende i samband med kursen kan ordnas. 

Utbildningsintyg och diplom:
Efter genomgången kurs erhålls ett kursintyg. För 
personer med minst 75% rätt vid tentamen samt 
minst 75% närvaro erhålls kursdiplom.

Pris:
Priset inkluderar, frukost, lunch, fika, elektrodkatalo-
ger och examensdiplom. 14 700 kr

Övrigt kursinformation: 
Kursdeltagaren tar själv med standarden EN 1090-1 
och EN 1090-2 samt SIS handböcker 530 och 531 
(eller motsvarande lösa standarder). Det är även 
lämpligt att ta med AMA-HUS (men ej krav).

Extra litteratur till kurserna:

SIS Handbok 530
– Personal och procedurer
SIS Handbok 531 – Kvalitet, Konstruktion och
svetsbeckningar

Fakturering
Moms tillkommer på samtliga priser.
Betalningsvillkor 30 dagar. 

Avbokning/återbetalning
Avbokning senast 10 arbetsdagar före
kursstart, ingen kostnad.
Avbokning 10 till 5 dagar före kursstart,
50% av kursavgiften faktureras.
5 dagar eller mindre före kursstart,
75% av kursavgiften faktureras.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen 
med 10 arbetsdagars varsel. 

Kontakta oss för mer information samt
anmälan på nedanstående adress
utbildning@svetsansvarig.se



Svetsansvarig i Sverige AB
Gravanäsvägen 11
342 93  HJORTSBERGA
0721-60 57 00

Jag önskar gå kursen MontageledarN:

Kursort: ...............................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

Postnummer: ...........................................................Postadress: ..............................................................................................................

Land: ....................................................................................................................................................................................................................

Faktureringsadress: ......................................................................................................................................................................................

Postnummer: ...........................................................Postadress: ..............................................................................................................

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

Födelsedatum: ........................................................................Org. Nr/VAT nr:.....................................................................................

Fakturamärkning: .................................................................. Krav på speciell kost: .........................................................................

E-post admin: ..................................................................................................................................................................................................

Önskar boende: ......................................................................Övrig information: ...............................................................................

Önskar få följande facklitteratur levererad vid utbildningen:

HB 530: ...................... st   HB 531: ...................... st   

Ifylld anmälan med märkning ”MontageledarN” skickas till ett av följande alternativ:

I första hand: utbildning@svetsansvarig.se 
I andra hand: Svetsansvarig i Sverige AB, Gravanäsvägen 11, 342 93 HJORTSBERGA

Ansökan


