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Sveisekoordinering og kvalitetskrav
• NS-EN ISO 14731 Sveisekoordinering. Oppgaver og 

ansvarsområder 
• NS-EN ISO 3834 

• NS-EN ISO 3834-1 Kriterier for valg av aktuelt nivå av kvalitetskrav 
• NS-EN ISO 3834-2 Omfattende kvalitetskrav 
• NS-EN ISO 3834-3 Standard kvalitetskrav 
• NS-EN ISO 3834-4 Elementære kvalitetskrav 
• NS-EN ISO 3834-5 Normative referanse for kravene (Del 2, 3 og 4)



Sveisekoordinator  
NS-EN ISO 14731

• Sveisekoordinator er ingen stillingsbenevnelse, men benyttes som en 
betegnelse på kompetent personell som utfører en eller flere 
koordinasjonsoppgaver. (Merknad; Det kan bli behov for å nominere ulike 
sveisekoordinatorer for ulike oppgaver) 

• Alle sveisekoordinatorer skal ha en stillingsinstruks som beskriver; 
• Funksjon og rapporteringslinje 
• Oppgaver  

• Spesifisering og forberedelse 
• Styring 
• Inspeksjon – kontroll - overvåking 

• Ansvar 
• Myndighet. (Sveisekoordineringspersonell skal ha tilstrekkelig myndighet til å 

iverksette nødvendige tiltak. Se NS-EN ISO 3834-2, kap. 7.3) 
• Krav til teknisk kunnskap. 3 nivåer. (Personell skal være kvalifisert for hver 

koordineringsoppgave)



Teknisk kunnskap med referanse til  
EN ISO 14731
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ISO 14731 
Section 6.2c 

IWS 
International 

Welding 
Specialist



Teknisk kunnskap  
(Norsok, EN 1090-2, EN ISO 14731)



Hvem er sveisekoordinatorer?  
Se eksempel fra Norsok M-601
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Opplæring 
 (Norsok, EN 1090-2)

Bedriften må ha en plan for opplæring av sveisekoordinatorer



Kunnskap – Ferdigheter, men hva med 
holdninger?



EN-ISO 3834-2 inneholder:
Chapter 5: Review of requirements and technical review 
Chapter 6: Sub-contracting 
Chapter 7: Welding personnel 

Chapter 8: Inspection and testing personnel 
Chapter 9: Equipment 
Chapter 10: Welding and related activities 
Chapter 11: Welding consumables 

Chapter 12: Storage of parent materials 
Chapter 13: Post-weld heat treatment  
Chapter 14: Inspection and testing 
Chapter 15: Non-conformance and corrective actions 

Chapter 16: Calibration and validation of measuring, inspection and testing equipment 
Chapter 17: Identification and traceability  
Chapter 18: Quality records



Sveisekoordinering på tvers av disipliner/
avdelinger (NS-EN ISO 3834-2)

Eddie Flatås  10

Sveiseteknisk fagområde: 
• Bedriftens ansvarlige sveiseingeniør - IWE 

Ansvarlig for NS-EN ISO 3834-2 
• Annet sveiseteknisk personell – IWE, IWT 
• Sveiseinspektører - IWI 

Innkjøp

Underleveranse

QC

Engineering
/metode

QA

Fabrikasjon
Opplæring

3de part

Kunde
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Design Eng.Tilbud 
gjennomgang

Kontrakt 
gjennomgang

Dokumentasjon



Check-list for pre-qualification of subcontractors and joint venture 
partners – EN ISO 3834-2, EN ISO 14731 and PED/CE-marking
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Valg av sveiseprosedyre  - WPS
• Vanskelig å velge rett WPS og 

ikke minst følge 
sveiseparameter og instrukser 
når alle WPS henger på en 
veggtavle nede på kaien langt 
borte fra sveisestedet.
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Arbeidstegninger
Norsok M-101 
6.2 Drawings for fabrication 
Symbolic presentation of welds shall be according to ISO 2553. 
Welds in inspection category A and B shall have unique weld number. Welds in 
inspection category C,D and E may be group numbered, but only within the same 
node/essential member and same drawing sheet. 
The shop drawing shall have enough information to enable correct selection of 
WPS. The following information shall be used as relevant: 
• material type/grade and grouping number (ISO/TR 15608); 
• dimension (outside diameter and wall thickness); 
• PWHT requirements, if relevant; 
• required toe grinding; 
• etc
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Hva sier Norsok?
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Hvordan velge rett WPS og rett  
sertifisert sveiser? (Arbeidsleder - IWS)

• Arbeidstegning 
• WPS 
• Sveisesertifikat

 16



Sveisesymboler

NS-ISO 2553 
Sveiste og loddede forbindelser 
Symboler for angivelse på 
tegninger
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Fullfør sveisesymbolet
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 19

ISO Tegning 
med tabell 
for 
material-
gruppe
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Viktig informasjon på tegning
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WPS

Material gruppe, 
ISO/TR 15608 
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Materialgruppe på sveisesertifikat  
(ISO/TR 15608)
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Hva er sveiseinspeksjon?



Ukerapport fra 
Sveiseinspeksjon.  
 
Sveiseinspektør 
rapporterer til ansvarlig 
sveiseingeniør i 
prosjekt. 
 
Rapporten presenteres 
på fabrikasjonsmøtet pr. 
uke.  
 

 25



Håndtering av sveisesertifikat og site-testing 
godkjenning



God sveisekoordinering gir god;
• Oversikt 
• Kvalitet 
• Produktivitet


