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Svetskontrollanter genomgår en omfatt
ande utbildning innan de är redo att bedriva 
svetsövervakning av svetsarprövningar  
enligt EN 287 och EN ISO 9606. Vi får följa 
med Andreas Hansson under en dag som 
svetskontrollant på Force.

Force Technology har tagit fram ett omfattande 
kursmaterial som ligger till grund för utbildning av 
svetskontroll anter. Kursen pågår under fyra dagar, 
och de två första dagarna går man igenom stand
arder, svetsmetoder, skyddsgaser, tillsats material 
och ljusbågsfysik. Under dag tre tar man upp 
provläggning, övervakning, syning och klassning 
av svetsprover. Dag fyra sker examineringen av 
praktiska och teoretiska kunskaper. 

ÅRLIG UPPFÖLJNING AV KUNSKAPER
För att upprätthålla sin behörighet görs en årlig, 
obligatorisk uppföljning av svetskontrollanterna, 
genom utbildning inom svetsområdet och upp
dateringar av regelverket.

Målet är att alla svetskontrollanter ska vara 
IWSutbildade. Företaget är ackrediterat av 
Swedac för personcertifiering av svetsare och 
svetsoperatörer. En nyexaminerad svetskontrollant 
utför svetsövervakning med en erfar en och ruti
nerad svetskontrollant första tiden. 

Vi träffar svetskontrollanten Andreas Hansson. 
Han berättar för oss hur en vanlig dag på jobbet 
kan se ut.

Andreas har denna dag uppdraget att utföra en 
svetsövervakning av en svetsare hos ett industri
företag. Innan dess har Andreas varit i kontakt 
med svetsansvarig på företaget om upplägget kring 
svetsarprövningen samt datum för provläggning. 

En svetskontrollants vardag
När Andreas kommer till företaget ska svetsaren 
kunna visa upp giltig legitimation, den WPS som 
ska användas vid provläggningen samt ett prov
objektet som är uppmärkt på rätt sätt. Andreas 
informerar svetsaren hur provläggningen kommer 
att gå till och svetsaren har möjlighet att ställa 
frågor innan provläggningen startar. 

NOGGRANN KONTROLL I ALLA STEG
Efter att svetsaren häftat upp provbitarna i aktuellt 
provläge synar Andreas dessa och ger klartecken 
att fortsätta. 

Andreas kontrollerar under svetsningens gång 
roten och fyllnadssträngarna. Svetsaren har alltid 
möjlighet att träna före själva provläggningen. 
Under provläggningen ska Andreas kontrollera att 
svetsparametrarna i den aktuella WPS:en följs. En 
svetsreparation är tillåten men det är svetsarens 
bedömning som avgör detta, inte Andreas. 

Efter slutförd provsvetsning synar Andreas 
provobjektet och gör en bedömning om provet är 
godkänt eller inte. Innan definitivt godkännande 
av provet görs en oförstörande eller förstörande 
provning, beroende på svetsmetod och provets 
beskaffenhet. 

Efter godkänt prov skrivs ett svetsarprövnings
intyg ut som är giltigt i två eller tre år, förutsatt att 
den svetsansvarige var sjätte månad intygar att 
svetsaren arbetat inom området för den ursprung
liga kvalificeringen med fullgott resultat. 
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Det är mycket som händer i vårt kompletta laboratorium. Det är här vi utför 
förstörande provning och skadeundersökningar, men också utredningar och 
analyser av metalliska material, byggmaterial, mark- och vattenprov. 

Vi säkerställer svetsprocedurer enligt SS-EN 1090-1 och kontrollerar kapade 
ytor enligt SS-EN 1090-2. 

Hur mycket kan vi göra för dig?

Vi både förstör och förstår

– Jobbet som svets-
kontrollant är roligt och 
omväxlande, tycker 
Andreas. En dag är inte 
den andra lik och att träffa 
människor i olika typer 
av företag och skolar är 
mycket inspirerande.

 UTBILDARE
Här får Force komma 
till tals, men det finns 
flera utbildare. De som 
är godkända hittar du 
på: www.svets.se/
godkanda


