
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ydelser 

 Svejsekoordination EXC 2. 

Du kan anvende AdVisio Welding til at 

være ansvarlig svejsekoordinator i EXC 

2, hvor al svejsekoordination udføres i 

samarbejde med AdVisio Welding. Som 

minimum skal AdVisio Welding deltage 

på de eksterne audits og løbende deltage i 

svejsekoordineringsopgaverne. 

Svejsekoordination EXC 3 og 4 

Er du allerede godkendt til selv at foretage 

svejsekoordination i EXC 2, vil du med fordel 

kunne indgå en aftale med AdVisio Welding 

omkring Svejsekoordination i EXC 3 og EXC 4. 

AdVisio Welding bidrager til opgaven med 

kompetencer der er i tråd med kravene der 

stilles. 

Aftalen indebærer at konsulenten fra AdVisio 

Welding påføres certifikatet fra det notifice-

rede organ, og vil derfor være ansvarlig svej-

sekoordinator for virksomhedens EXC 3 og 4 

opgaver. Dette medfører, at 

• Alle ordrer der leveres som EXC 3 eller 4, 

skal gennemgås og godkendes af svej-

sekoordinatoren. 

• Svejsekoordinatoren skal deltage i op-

følgningsaudits fra det notificerede or-

gan, og derudover foretage løbende 

kontrol af systemet. 
 

Fordele 

Du vil blive godkendt som leverandør i klas-

serne uden problemer, og du vil sikre dig at 

krav til standarderne vil blive overholdt. Da 

kommunikationen med leverandører inden 

for svejseteknik og kontrol, foretages af svej-

sekoordinatoren, vil det være muligt at redu-

cere omkostninger til certifikater, WPQR etc., 

da der sikres den mest fordelagtige løsning. 

Lej en svejsekoordinator - IWE  
 

AdVisio Welding ApS tilbyder hjælp til 

svejsekoordination indenfor maskin-, 

bygge-, vind- og offshorebrancherne. 

 

Der vil ganske ofte foreligge et krav om 

at virksomhederne skal have en svejse-

koordinator til at planlægge og kontrol-

lere svejsearbejdet i virksomheden. 

AdVisio Welding tilbyder svejsekoordi-

nering på alle niveauer.  

 

EN 1090 

I forbindelse med godkendelsen skal 

der være en svejsekoordinator til rå-

dighed. Kravene til svejsekoordinato-

rens baggrund er stigende i forhold til 

EXC Klasserne. Til EXC 2 kan man som 

udgangspunkt klare sig med en Natio-

nal svejsekoordinator uddannelse eller 

tilsvarende. For at blive godkendt til 

EXC 3, skal man som minimum engage-

re en IWT (svejsetekniker), eller en IWE 

(svejseingeniør). 

 

Få hjælp til din svejsekoordinering! 

 

 

AdVisio Welding 
Allan Vester, Tlf.: 24 26 20 98 

av@advisiowelding.dk 

 

Få en kompetent svejse-
koordinator ved at samar-
bejde med AdVisio 
Welding. 
 
 

 

FAKTA: 
EXC 2 

- Svejsekoordinatoren kan skrives 

på certifikatet. 

- Svejsekoordinatoren kan fore-

tage al svejsekoordinering for 

virksomheden. 

- Svejsekoordinatoren skal fore-

tage løbende kontrol efter afta-

le. 

- Svejsekoordinatoren skal delta-

ge på opfølgningsaudit. 

 

EXC 3 og 4: 

- Der stilles et IWE certifikat til 

rådighed for at blive godkendt 

til at levere i EXC 3 og 4. 

- IWE deltager på opfølgnings-

audit fra det notificerede or-

gan. 

- IWE skal udføre svejsekoordina-

tionen på alle exc 3 og 4 opga-

ver. 

- Der vil være et gebyr for leje af 

IWE certifikat, der er afhængig 

af omfang og brug af aftalen. 

  

 

Priser fra 6.900,- 
 

EXC 2: 

Leje af svejsekoordinater til at stå 

på certifikat: 6.995 / år. 

Udførelse af svejsekoordinator op-

gaver afregnes på timebasis, og 

efter tilbud.  

 

EXC 3 og 4: 

Leje af IWE / IWT til at stå på certifi-

katet for at opnå og opretholde 

godkendelse: 10.000/ år.  

 

Udførelse af svejsekoordinator op-

gaver, afregnes på timebasis til 

markedspris (herunder, certificering 

og opfølgningsaudit). 


