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 Kursinformation

Förberedande
SvetsansvariG

Utbildningen bygger på de delar, som en person
måste ha för att klara kraven för att kunna gå in i 
rollen som svetsansvarig på ett företag eller i ett 
projekt.

Målet med kursen
Att självständigt kunna utforma produktionsanpas-
sade WPS:er/svetsdatablad, beräkna sträckenergi 
vid svetsning. Skriva och utforma svetsplaner, läsa 
ut och beräkna kolekvivalent på material utifrån 
materialcertifikat, läsa svetsarprövningar enligt
EN 287-1 och att kontrollera/bedöma färdig svets 
före leverans.

¿ Svetsansvarigas/koordinatorns arbetsuppgifter 
 enligt ISO 14731 (2 tim)
¿ Introduktion till materiallära samt stålkvalitéer
 (4 tim)
¿ Introduktion till läsning av svetsarprövningar 
 enligt EN 287-1 och ISO 9606-1 (2 tim)

¿ Svetsmetoder: MMA, MAG och TIG (4 tim)
¿ Introduktion kvalitetssäkring vid svetsning enligt 
 ISO 3834 och stålbyggnation EN 1090 (2 tim)
¿ Skillnad på pWPS:er/preliminärt svetsdatablad 
 enligt ISO 15609, WPQR/Svetsprocedur enligt 
 ISO 15610-15614 och WPS/Svetsdatablad (2 tim)

¿ Introduktion till svetsbeteckningar på ritningar 
 enligt ISO 2553 (4 tim)
¿ Att kontrollera före, under och efter svetsning
 (1 tim)
¿ Framtagning av svetsplaner (3 tim)

¿ Introduktion till oförstörande provningsmetoder 
 (2 tim)
¿ Visuell inspektion enligt ISO 5817 och ISO 6520 
 (4 tim)
¿ Tentamen (2 tim)

Kursen riktar sig till personal inom arbetsledning, kvalitetsansvariga, 
montageledare, projektledare, inom området svets för att förstå kraven 
för EXC2 enligt EN 1090-1.

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4



Utbildningstider och platser
Utbildningen sker måndag till torsdag start kl. 08:00 
och avslut senast kl. 17:00.
För startdatum och kursort, se hemsidan.

Anmälan, utbildningsintyg och
övrig information:
Anmälan görs på anmälningsblanketten på sista 
sidan. 

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 
75% närvaro erhålls kursdiplom. 

Pris: 
12 535 kr/kursdeltagare.
Priset inkluderar frukost, lunch, fika,
elektrodkataloger och examensdiplom.

Övrig kursinformation:
Kursdeltagaren får själv medtaga standarden EN 
1090-1 och EN 1090-2 samt SIS handböcker HB 530 
och HB 531 (eller motsvarande lösa standarder).

Extra litteratur till kurserna: 
SIS Handbok 530 – Personal och procedurer
SIS Handbok 531 – Kvalitet, konstruktion och 
svetsbeteckningar

Fakturering
Moms tillkommer på samtliga priser. Betalningsvillkor 
30 dagar netto. Företagsspecifika utbildningar går 
även att anordna. 

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

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 Förberedande SvetsansvariG:

Kursort: ............................................................................................................................................Vecka: ....................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

Födelsedatum: ........................................................................Org. 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 ”SVETSUTBILDNING FÖRBEREDANDE SVETSANSVARIG”
skickas till ett av följande alternativ:

I första hand: utbildning@svetsansvarig.se 
I andra hand: Svetsansvarig i Sverige AB, Åredavägen 21, 342 93 HJORTSBERGA

Ansökan


