Information, kunskap och samverkan
Varför behövs Svetskommissionen?
Svetsning är komplicerat – användare, kontrollorgan,
myndigheter och tillverkare behöver samarbeta. För
att fungera som de är avsedda måste reglerna tolkas på
samma sätt i alla led.

Hos Svetskommissionen får du

Mer då?
Vi arbetar för bra fogningsutbildning på alla nivåer – så
att ert företag kan växa. Vi ägnar kraft åt att rekrytera
ungdomar till branschen, för framtiden. Vi är referens
när Skolverket tar fram nya utbildningsriktlinjer. Vi
håller egna kurser och flera av våra arbetsgrupper har
tagit fram kurser.

• experthjälp,

För Sveriges räkning följer vi det internationella
standardarbetet. Ni får snabb information inför för
ändringar, kan påverka samt får hjälp med tolkningar.
Där har AG 48 Kvalitetsteknik tagit fram en vägledning
för hur man använder standardsvetsprocedurer.

• rabatt på publikationer och kurser och

• tidig information om standarder,
• dagsaktuell utbildning,
• rådgivning om hur du ska gå vidare
med en fogningsrelaterad fråga,
• tidningen Svetsen,
• mallar och vägledningar på hemsidan,
• verktygslådan på hemsidan,
• information från arbetsgrupper,
• tillgång till forskningsrapporter,
• möjlighet att få effektiv rekryteringshjälp.

Du är Svets
kommissionen!

Vi är en samlingspunkt för forskning och utveckling,
och för ut resultaten till industrin. Vi värnar om hälsa
och säkerhet, för en hälsosam och modern industri.
Till exempel har AG 42e Säkerhet vid gashantering
tagit fram Regelguide för säker gashantering och AG 34
Flexibel automatisering i svetsverkstäder har tagit fram
råd om robotsäkerhet.
Vi har kontakt med andra branschorganisationer och
med myndigheter så att industrier med fogning som
viktig verksamhet får bästa möjliga förutsättningar, om
det så gäller utbildning, forskning eller arbetsmiljö. AG
60 Rälssvetsning samlar entreprenörer, myndigheter,
kontrollorgan och leverantörer som samarbetar för
att lösa tekniska problem, samsyn om regler och
samordning av insatser för en väl fungerande och säker
infrastruktur.
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Vilka är vi?

Vad får du ut av det? Och vad kan du ge oss?

Svetskommissionens medlemsföretag

Vad får du ut av medverkan?
Nätverk
Som deltagare i en arbetsgrupp får du ett fantastiskt
nätverk av kunniga personer. Perfekt om du är ensam
på företaget om ditt arbetsområde och vill ha tekniskt
kvalificerat utbyte eller kanske om du är nyanställd och
snabbt behöver ett nätverk.

Antal anställda
<10: 17%
10-100: 31%
100-1000: 32,8%
>1000: 19,5 %

Kunskap
I arbetsgrupperna diskuteras de mest aktuella frågorna
runt gruppens verksamhet – nya tekniska lösningar,
internationella erfarenheter, myndighetskrav eller
utbildningsbehov.
Bransch
Svetsande företag 24,1%
Förnödenheter 13%
Stål och material 6,8%
Konsult 5,9%
Kontroll och
certifiering 5,3%
Forskning och
utveckling 4,3%
Myndighet/organisation 3,7%
Utbildning 15,2%
Annat 22%

Följ oss!
• www.svets.se
• www.facebook.com/Svetskommissionen
• twitter.com/Svetskom

Merit
Det är en fin erfarenhet att ha – att tillsammans med
Sveriges främsta personer inom området bidragit till att
aktuella frågor drivits framåt. Kontakta oss om du vill ha
ett intyg på din medverkan.
Information
Vad händer i branschen? Du får veta det först och missar
inte något.

Vad önskar vi av dig?
Omvärldsbevakning
Din vardag är intressant för oss – den påverkar
fogningsvärlden. Vilka frågeställningar, framgångar
och problem dyker upp? Finns det fler med liknande
tankar?
Utbildningsbehov i branschen: internt och externt
Du som är mitt i verkligheten ser bäst vad som behövs
just nu. Vilka utbildningsbehov har ni inom företaget?
Vilka kunskaper skulle era kunder eller leverantörer
behöva?
Informationsspridning:
Vissa saker måste man hålla inom företaget, men
mycket kan man dela med andra. Vad gjorde det där
projektet så lyckat? Vad ska man undvika i just den
processen? Undvik att uppfinna hjulet flera gånger.
Sprida Svetskommissionens information:
Vi tror på er, vi tror på Svetskommissionen och vi
tror på att vi gemensamt kan underlätta för andra
i industrin. Därför är det bra att aktivt sprida
information från Svetskommissionen. Vi informerar
via olika kanaler: protokoll från arbetsgrupper, vår
hemsida, sociala medier, nyhetsbrev och sist med inte
minst Svetsen. Där kan du även bidra med artiklar om
ditt företags verksamhet – lyckade projekt, problem ni
löst eller produktiva samarbeten.
Tipsa om potentiella AG-medlemmar.
Tipsa oss om duktiga personer som borde vara
med i gruppens arbete, och tipsa intresserade om
arbetsgruppen. Win-win!

