
Upplysningar

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

Kursavgiften
2 450 kr exkl. moms. Då ingår konferensprogrammet, 
material, luncher och en trerätters middag på 
torsdagskvällen. 

Hotell
Det finns möjligheter att bo på Mornington Hotel, 
Nybrogatan 53, Stockholm, tel 08-507 330 00. Enkelrum 
kostar 1 090 sek/rum/natt och dubbelrum twin 1 295 
sek/rum/natt. Priset inkluderar full frukostbuffé och 
nu gällande moms. Boka senast 4 januari och uppge 
bokningsnumret G 974 083. Mejla bokningar till christina.
wiberg@mornington.se.

Middag 
Middagen kvällen 14 januari kommer att hållas på  
Syster och Bror, Drottning Kristinas väg 24.

Anmälan 
Ni anmäler er via www.svets.se/slm eller www.svets.se/
marie-louise senast 17 december 2016. Bekräftelsebrev 
med detaljinformation och faktura sänds två veckor 
innan kursstart. Vid återbud senast 4 januari återbetalas 
kursavgiften.

Information
Information kring kursen lämnas av Marie-Louise Enerlöv,       
www.svets.se/marie-louise eller tel 08-120 304 08. 

Anmälan och information, besök www.svets.se/slm.

Castolin Scandinavia AB/C.I Pihl/Elga AB/Force Technology 

Sweden AB/Järnvägsskolan Trafikverket/Yrkesakademin AB/

Liber AB/ScandRail Sweden AB/Lincoln/Svenska Elektrod AB 

Våra huvudsamarbetspartners: Våra samarbetspartners:

Svetslärarmötet
14–15 januari 2016



Svetslärarmötet är ett årligt arrangemang för att 
stimulera och stärka landets svetslärare. Med nya 
tankar och inspiration kan en lärare motivera sina 
elever och framtida svetsare ännu bättre.

Under dagarna kommer vi att få höra mer om den 
modell för validering av industriell baskompetens som 
hela Sveriges industri har ställt sig bakom. Bakgrunden 
och målet är den gemensamma önskan om en bra 
strategisk kompetensutveckling i svensk industri.  
Kompetens ger bättre konkurrenskraft, tankar som förstås 
Svetskommissionen och Svetstekniska föreningen står 
bakom. 

Övriga programpunkter tar bland annat upp varför man 
automatiserar komplex svetsning i industrin, trots att man 
har fåstyckstillverkning, lite om de framtida hjälpmedel 
som det forskas om just nu och ny information om 
standarder som är bra och viktigt att känna till i vardagen.

Fler intressanta presentationen kan du läsa om i 
programmet.

Naturligtvis blir det praktiska demonstrationer och en 
minimässa där leverantörer visar upp sina nyheter.

Välkomna!

Välkommen till årets   
Svetslärarmöte i Stockholm 
14–15 januari 2016

Program
Torsdag 14 januari

09.30–10.00   Registrering och kaffe

10.00–10.05 Inledning 
 Anders Eriksson, ordförande

10.05–10.35 Svetsning i Sverige 
 Lars Johansson, Svetskommissione

10.35–10.45 Därför vill vi ha välutbildade svetsare  
 – ett företags perspektiv 
 Patrik Pettersson, Imtech

10.45–11.15 Kompetens för konkurrenskraft  
 – validering av industriell baskompetens 
 Tomas Petterson, Skärteknikcentrum

11.15–11.30 Motivera och prestera  
 – Yrkes-SM för unga svetsare 
 Fredrik Gunnarsson, Industriarbetsgivarna

11.30–11.45 Svetstekniska föreningen  
 – en bra start i yrkeslivet 
 Morgan Jansson

11.45–12.10 Aktuellt om IW-svetsutbildning 
 Lars Johansson 

12.10–13.15 Lunch

13.15- 13.45 Automatisering av svetsning  
 – exempel från verkligheten 
 Sture Jonsson, IGM Robot

13.45–14.15 Onweld – svetsforskningsprojektet  
 som vann Steel prize 2015 
 Thomas Stenberg, KTH

14.15–14.45 Effektiv förvärmning 
 Bo Williamsson, Aga

14.45–15.15 Kaffe

15.15–15.45 Bensin – en alternativ metod för skärning 
 Jan Götblad, Petrogen

15.45–16.15 Varför ska man använda höghållfasta stål? 
 Pierre Bergsten, SSAB

19.00–  Middag

Fredag 15 januari  

9.00–9.30 Nya ISO 2553  
 – uppdaterade ritnings beteckningar 
 Siv Velander, SIS

9.30–10.00 Om svetsaratt.se  
 – hur ökar vi nyttan i utbildningen? 
 Ann-Beth Antonsson, IVL

10.00–10.30 Kaffe  

10.30–11.00 Standarder är inte statiska – vad är nytt? 
 Mathias Lundin

11.00-11.30 Ultraljud eller röntgen – vad är att föredra?  
 Tomas Tränkner, Force

11.30–12.00 Svetsprocedurer i praktiken

12.00–13.15 Lunch

Demonstrationer     
Bland annat Aga, Elga, Esab, Kemppi och Voestalpine
Böhler Welding.

Med reservation för ändringar



Svetslärarmötet är ett årligt arrangemang för att 
stimulera och stärka landets svetslärare. Med nya 
tankar och inspiration kan en lärare motivera sina 
elever och framtida svetsare ännu bättre.

Under dagarna kommer vi att få höra mer om den 
modell för validering av industriell baskompetens som 
hela Sveriges industri har ställt sig bakom. Bakgrunden 
och målet är den gemensamma önskan om en bra 
strategisk kompetensutveckling i svensk industri.  
Kompetens ger bättre konkurrenskraft, tankar som förstås 
Svetskommissionen och Svetstekniska föreningen står 
bakom. 

Övriga programpunkter tar bland annat upp varför man 
automatiserar komplex svetsning i industrin, trots att man 
har fåstyckstillverkning, lite om de framtida hjälpmedel 
som det forskas om just nu och ny information om 
standarder som är bra och viktigt att känna till i vardagen.

Fler intressanta presentationen kan du läsa om i 
programmet.

Naturligtvis blir det praktiska demonstrationer och en 
minimässa där leverantörer visar upp sina nyheter.

Välkomna!

Välkommen till årets   
Svetslärarmöte i Stockholm 
14–15 januari 2016

Program
Torsdag 14 januari

09.30–10.00   Registrering och kaffe

10.00–10.05 Inledning 
Anders Eriksson, ordförande

10.05–10.35 Svetsning i Sverige 
Lars Johansson, Svetskommissione

10.35–10.45 Därför vill vi ha välutbildade svetsare  
– ett företags perspektiv
Patrik Pettersson, Imtech

10.45–11.15 Kompetens för konkurrenskraft  
– validering av industriell baskompetens
Tomas Petterson, Skärteknikcentrum

11.15–11.30 Motivera och prestera  
– Yrkes-SM för unga svetsare
Fredrik Gunnarsson, Industriarbetsgivarna

11.30–11.45 Svetstekniska föreningen  
– en bra start i yrkeslivet
Morgan Jansson

11.45–12.10 Aktuellt om IW-svetsutbildning 
Lars Johansson 

12.10–13.15 Lunch

13.15- 13.45 Automatisering av svetsning  
– exempel från verkligheten
Sture Jonsson, IGM Robot

13.45–14.15 Onweld – svetsforskningsprojektet  
som vann Steel prize 2015 
Thomas Stenberg, KTH

14.15–14.45 Effektiv förvärmning 
Bo Williamsson, Aga

14.45–15.15 Kaffe

15.15–15.45 Bensin – en alternativ metod för skärning 
Jan Götblad, Petrogen

15.45–16.15 Varför ska man använda höghållfasta stål? 
Pierre Bergsten, SSAB

19.00–  Middag

Fredag 15 januari  

9.00–9.30 Nya ISO 2553  
– uppdaterade ritnings beteckningar
Siv Velander, SIS

9.30–10.00 Om svetsaratt.se  
– hur ökar vi nyttan i utbildningen?
Ann-Beth Antonsson, IVL

10.00–10.30 Kaffe 

10.30–11.00 Standarder är inte statiska – vad är nytt? 
Mathias Lundin

11.00-11.30 Ultraljud eller röntgen – vad är att föredra?  
Tomas Tränkner, Force

11.30–12.00 Svetsprocedurer i praktiken

12.00–13.15 Lunch

Demonstrationer 
Bland annat Aga, Elga, Esab, Kemppi och Voestalpine
Böhler Welding.

Med reservation för ändringar



Upplysningar

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

Kursavgiften
2 450 kr exkl. moms. Då ingår konferensprogrammet, 
material, luncher och en trerätters middag på 
torsdagskvällen. 

Hotell
Det finns möjligheter att bo på Mornington Hotel, 
Nybrogatan 53, Stockholm, tel 08-507 330 00. Enkelrum 
kostar 1 090 sek/rum/natt och dubbelrum twin 1 295 
sek/rum/natt. Priset inkluderar full frukostbuffé och 
nu gällande moms. Boka senast 4 januari och uppge 
bokningsnumret G 974 083. Mejla bokningar till christina.
wiberg@mornington.se.

Middag 
Middagen kvällen 14 januari kommer att hållas på  
Syster och Bror, Drottning Kristinas väg 24. 

Anmälan 
Ni anmäler er via www.svets.se/slm eller www.svets.se/
marie-louise senast 17 december 2016. Bekräftelsebrev 
med detaljinformation och faktura sänds två veckor  
innan kursstart. Vid återbud senast 4 januari återbetalas 
kursavgiften.

Information
Information kring kursen lämnas av Marie-Louise Enerlöv,       
www.svets.se/marie-louise eller tel 08-120 304 08. 

Anmälan och information, besök www.svets.se/slm.

Castolin Scandinavia AB/C.I Pihl/Elga AB/Force Technology 

Sweden AB/Järnvägsskolan Trafikverket/Yrkesakademin AB/

Liber AB/ScandRail Sweden AB/Lincoln/Svenska Elektrod AB/

Voestalpine Böhler Welding 

Våra huvudsamarbetspartners: Våra samarbetspartners:

Svetslärarmötet
14–15 januari 2016


	SLM A3 folder
	SLM A3 folder_2

