Sertifisering av plastrørsveisere- Operatører for sveising
av rør og rørdeler, tråd- og ekstruder og plastmembraner
Norsk Standard NS 416 for ”Operatører for sveising av rør og rørdeler av polyetylen (PE) og polypropylen (PP) omfatter
sertifisering (Del 1) og opplæringsplan (Del 2), og den beskriver sammenhengen mellom disse to aktivitetene.
For å bli sertifisert er det krav om at kandidaten skal ha gjennomført godkjent kurs og bestått teoretisk og praktisk eksamen.

Krav/ dokumenter til sertifisering Plastrørsveis
Underskrevet søknadsblankett, underskriften i håndskrift
Bestått eksamen, denne tas på kurset
Bilde til sertifikatet

Krav til resertifisering
Underskrevet søknadsblankett, underskriften i håndskrift
Dokumentere 50 sveis i året, alternativt 150 sveis på 3 år for hver sveisetype. Dersom du ikke har oppnådd kravet om
antall sveis må du ta et resertifiseringskurs i tillegg.
Sveiseoperatøren skal i tillegg hvert 6. år av en kontinuerlig gyldighetsperiode for sertifikatet, gjennomføre og dokumentere
resertifiseringskurs etter NS 416-2:2008 (4.2.4.)

Søknad
Dersom både søknad og dokumentasjon sendes inn i forkant av eksamen, vil det forkorte saksbehandlingstiden etter
gjennomført eksamen.
Hit kan du sende søknadsblankett og øvrig dokumentasjon: sveis@nemko.com [1]
Du kan også søke elektronisk ved å klikke HER [2].
Eller du kan sende søknad med dokumentasjon pr. post til:
Nemko AS, Postboks 91, 1325 Lysaker
Related documents
Sertifiserte Operatører for sveising av rør og rørdeler [3]
Sertifiserte sveisere tråd- og ekstruder og plastmembraner [4]
Søknadsblankett plastsveiser [5]
Spesielle bestemmelser (SBC NO 602) Tråd- og ekstruder [6]
Spesielle bestemmelser SBC NO 608 Operatører for sveising av rør og rørdeler[7]
Spesielle Bestemmelser (SBC NO 615) Plastmembarner [8]
Praksisdokumentasjon/egenerklæring [9]
Praksisdokumentasjon/egenerklæring- Tråd- og ekstruder, plastmembraner [10]
Kursholdere plastsveising [11]
Prosedyre for utvidelse av sveisesertifikater [12]
Avgifter 2021 Plastsveis [13]
Source URL: https://www.nemko.com/node/1399
Links
[1] mailto:sveis@nemko.com
[2] http://q37142.questionwritertracker.com/D37R2T8Q/
[3]
https://www.nemko.com/sites/nemko/files/users/Operatoerer%20for%20sveising%20av%20roer%20og%20roerdeler_95.xlsx
[4] https://www.nemko.com/sites/nemko/files/users/Plastsveisere_40.xlsx
[5] https://www.nemko.com/sites/nemko/files/users/S%C3%B8knadsblankett%20Personellsert%20plastsveis.doc
[6] https://www.nemko.com/sites/nemko/files/users/SBC%20NO%20602%201.%20utgave%20januar%202013.pdf
[7] https://www.nemko.com/sites/nemko/files/users/SBC%20NO%20608%202.%20utgave%20juli%202019%20www.nemko.com

1

%20Plastsveising.pdf
[8] https://www.nemko.com/sites/nemko/files/users/SBC%20NO%20615%201.utgave%20januar%202013.pdf
[9] https://www.nemko.com/sites/nemko/files/users/Praksisdokumentasjon%20-%20Plastsveising.doc
[10] https://www.nemko.com/sites/nemko/files/users/Praksisdokumentasjon%20-%20Tr%C3%A5d%20og%20ekstrudersveising.doc
[11] https://www.nemko.com/sites/nemko/files/users/Kursholdere%20plastsveising%20ny.pdf
[12] https://www.nemko.com/sites/nemko/files/users/Prosedyre%20for%20utvidelse%20av%20sveisesertifikater.pdf
[13] https://www.nemko.com/sites/nemko/files/users/SBC%20NO%20608%20Avgifter%202021%20Plastsveis.pdf

www.nemko.com

2

