
         RISE Certifiering Frågor? 2021-03.02 fragor.person@ri.se Brunnsborrare, utbildningskrav Till grund för certifiering ligger RISE Certifieringsregler för brunnsborrare.  Utbildningskraven är olika för de två olika nivåerna. All utbildning ska styrkas med betygskopior eller motsvarande. Ytterligare krav som ska vara uppfyllda framgår i gällande certifieringsregel. Avlagt och bevittnat svetsprov.  Kravet behövs ej uppfyllas på AB-nivå men det ska finnas någon med godkänt svetsprov inom företaget.  Fullt genomsvetsad stumsvets som minst uppfyller kvalitetsnivå D enligt SS-EN-ISO 5817:2014 Svetsning – Smältsvetsförband i stål, nickel, titan och desslegeringar (strålsvetsning undantagen) – Kvalitetsnivåer för diskontinuiteter och formavvikelser, dock med avsteget att sammanlagt 50% rotfel är tillåtet.  Svetsutbildad person som blivit godkänd enligt svetsarprövning SS-EN 9606-1:2013 (eller SS-EN ISO 9606-2:2005 aluminium) eller motsvarande behöver inte avlägga svetsprov. Det fysiska provet ska skickas till valfritt Provningsorgan i Sverige som röntgar och testar liknande prov enligt SS-EN-ISO 5817:2014 eller SS-EN 9606-1:2013. Finns redan giltig svetsarprövning enligt SS-EN-ISO 5817:2014 behöver inget nytt svetsprov lämnas in. Ackrediterade provningsorgan finns på www.swedac.se  Gällande intyg från kurs Heta arbeten.  Utbildaren ska vara godkänd av Brandskyddsföreningen Sverige. Gällande utbildningsintyg från kurs ”Arbete på väg”.  AB: Motsvarande Trafikverkets kompetenskrav på väg, APV, Steg 1 Grundkompetens (kompetensintyg) och Steg 2 Kompetenskrav APV utförare (certifikat). Både kompetensintyg och certifikat ska finnas.  B: Motsvarande Trafikverkets kompetenskrav på väg, APV, Steg 1 Grundkompetens (kompetenssintyg).   



    Hur går certifieringen till? 1. Ansökan gör du via vår hemsida, http://www.ri.se/personcertifiering/ansokan.   Om du inte vill ansöka via hemsidan kan du fylla vår ansökningsblankett och skicka den med vanlig post till Box 553, 371 23 Karlskrona, eller genom att  e-posta den till ansokan.person@ri.se.   2. När din ansökan har blivit registrerad så får du, via mail, användaruppgifter och lösenord till din sida på kundwebbportalen. Där kan du ladda upp de dokument som krävs för certifiering.  3. Din handläggare granskar de dokument som du har sänt in. Eventuellt så kommer du att få kompletteringsbrev i vilket handläggaren ber dig att komplettera din ansökan med ytterligare dokument eller ber dig om ett förtydligande av de dokument du tidigare skickat in. 4. Om du uppfyller kraven för certifiering får du ditt certifikat. Certifikatet finns alltid tillgängligt  för utskrift på din sida på kundwebbportalen. Om du vill så får du det hemskickat i form av ett diplom med posten. 5. Varje år måste du årsrapportera, dvs skicka en rapport till RISE där du redovisar arbetslivserfarenhet som brunnsborrare samt information om eventuell fortbildning. Vanligtvis påminner RISE dig om när det är dags att skicka in rapporten och tillhandahåller mall för detta. 6. Certifikatet är giltigt i fem år under förutsättning att rapportering sker varje år. Efter fem år kan certifikatet förnyas enligt gällande certifieringsregler.      


