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Välkommen till årets  
Svetslärar möte 2019, 
10–11 januari i Stockholm 

Svetslärarmötet, som är ett samarbete 
mellan Svetskommissionen och Svetstekniska 
föreningen, arrangeras årligen för att stärka 
och stimulera landets svetslärare. Med nya 
tankar, inspiration och erfarenhetsutbyten får 
en lärare större möjligheter att motivera sina 
elever och framtida svetsare ännu bättre. 

Under dagarna kommer vi att bland annat att få lära mer 
om svetsning av rostfria stålkvaliteter, tillverkning av 
broar i duplexa rostfria stål och NAW-inspektion.
Kunskap om den senaste tekniken ger ökad kompetens 
och bättre konkurrenskraft, tankar som förstås Svets-
kommissionen och Svetstekniska föreningen står bakom. 

Övriga programpunkter tar upp ämnen som oförstörande 
provning och val av metod för att upptäcka svetsdefekter, 
reparationer och underhåll med termisk sprutning och 
hur yrkeslärarprogrammet är en investering för fram tiden.

Vi får också höra det senaste om IW-utbildningar och 
standarder som är både bra och viktigt att känna till. Fler 
intressanta presentationer kan du läsa om i programmet. 
Vi kommer även att få veta mer om yrkestävlingar för 
svetsare – Yrkes-SM, -EM och Worldskills. 

Som vanligt blir det också minimässa där leverantörer 
visar sina nyheter, praktiska demonstrationer och en 
trevlig, gemensam middag.

Välkommen!



Program
Fredag 11 januari

09.00–09.25 Yrkeslärarprogrammet – en pedagogisk   
  investering för framtiden 
  Eva Eliasson och Helena Rehn,  
  Stockholms universitet

09.25–09.50 Manliga myter och möjligheter  
  – mäns utmaningar 
  Svante Tidholm, Män för jämställhet

09.50–10.10 AR-teknik här för att stanna 
  Pia Borg, Swerim

10.10–10.50 Kaffe och minimässa 

10.50–11.20 NAW-inspektion – avancerad metod  
  för att kvalitetssäkra industrin  
  Kristian Haller, Acoustic Agree AB

11.20–11.50 Oförstörande provning – val av metod  
  för att upptäcka svetsdefekter  
  Ulf Krouthén, NDT Training Center AB 

11.50–12.30 Lunch och minimässa

12.30–15.00 Demonstration:  
  Kemppi Sverige AB 
  – MIG-svetsning av aluminium

  Esab Sverige 
  – Rebel 320 i ny multiprocessmaskin

  Migatronic svetsmaskiner AB 
  – Svetsassistent CoWelder

  Axson teknik AB 
  – Easy AutoWelder

  Voestalpine Böhler Nordic AB 
  – Två nyutvecklade rörtrådar

  Pferd-VSM AB 
  – Nya och innovativa slipverktyg – före  
  och efter svetsning

Med reservation för ändringar

Torsdag 10 januari

09.30–10.00 Registrering och kaffe

10.00–10.05 Inledning 
  Mats Öhman, ordförande SLM

10.05–10.30 Senaste nytt om IW 
  Elisabeth Egerblom, Svetskommissionen

10.30–10.45 Yrkestävlingar för svetsare – senaste nytt om  
  Yrkes-SM, -EM och WorldSkills  
  Peter Norman, Svetskommissionen

10.45–11.00 Insatser för kompetenssäkrad industri  
  – Svetskommissionens projekt respektive  
  branschöverskridande samarbeten 
  Peter Fransson, Svetskommissionen

11.00–11.30 Arbetsmiljörisker vid svetsning 
  Bengt Sjögren, Karolinska institutet

11.30–11:50 Nyheter om standarder för svetsning   
  Mathias Lundin, Svetskommissionen

11.50–12.05 Utdelning av utmärkelse och stipendier till  
  årets IW-elev, årets lärare och årets IW-skola  
  Mathias Lundin, Svetskommissionen och 
  Stephan Boethius, Svetstekniska föreningen

12.05–13.15 Lunch och minimässa

13.15–13.45  Svetsning av rostfria stålkvaliteter  
  och deras användningsområde 
  Mette Ramberg Frodigh, Sandvik 

13.45–14.15 Aluminiumsvetsning och skeppsbygge 
  Wilhelm Boghammar, Boghammar Marin

14.15–14.45  Tillverkning av broar i duplexa rostfria stål 
  Ronny Södergren eller Anders Finnås,  
  Stål & Rörmontage AB  

14.45–15.15 Kaffe och minimässa

15.15–15.45 Reparation och underhåll  
  med termisk sprutning 
  Per Brännström, Svenska Elektrod

15.45–16.15  Undervattenssvetsning 
  Peter Eriksson, Equinor ASA (Statoil ASA)

19.00–  Middag med uppträdande av Showsisters  
  samt prisutdelning efter tipspromenaden 
 

Under dagen: tipspromenad med fina priser



Plats
Lustikulla Konferens & Event, Liljeholmsvägen 18, 
Stockholm, 08-556 321 60, www.lustikulla.se.

Kursavgiften
2 450 kr exkl. moms. I det ingår konferensprogram-
met, material, luncher och en trerätters middag på 
torsdagskvällen.

Hotell
Det finns möjligheter att bo på Mornington Hotel, 
Nybrogatan 53, Stockholm, 08-507 330 00. Pris (inkl. 
moms) för enkelrum är 1 090 kr/rum/natt och dubbelrum 
1 290 kr/rum/natt. Priset inkluderar full frukostbuffé.  
 
Boka senast 17 december och uppge 190109 
Svetskommissionen. Boka via 08-507 330 00 eller 
groupandevents@mornington.se.

Middag
Middagen på kvällen 10 januari hålls på restaurang Syster 
O Bror, Drottning Kristinas väg 24.

Anmälan
Anmäl dig via www.svets.se/slm senast 19 december. 
Bekräftelse med detaljinformation och faktura sänds två 
veckor innan kursstart. Vid återbud efter 20 december 
återbetalas inte kursavgiften.

Information
Om du har fler frågor kring dagarna, kontakta Madelene 
Nordenström, www.svets.se/madde eller 08-120 304 07.

För anmälan och information, www.svets.se/slm.

Våra huvudsamarbetspartners:

Arrangörer:

Våra samarbetspartners:
GasIQ AB
Lundqvist Maskin &Verktyg AB
Praxair Sverige AB


