EL-ansvar
2018
Seminarium på Konsert och Kongress i
Linköping tisdag 13 november 2018

Grundbulten - Elsäkerhetsarbete
Nya lagstiftningen ändrar
ansvarsfördelningen!
– Vem har numera ansvar?
– Vilka roller ska vi ha?
– Vilka krav ställs på innehavaren?
– När måste vi ha egenkontrollprogram?
– När krävs registrering?
– Hur uppfölja egenkontrollprogrammet?
– Vem kan vara elinstallatör för regelefterlevnad?
– Vad gäller vid skötsel av elanläggningar?
– Är Eldriftsledaren överordnad Elsäkerhetsledaren?
– Vad ingår i rollen som elsäkerhetsledare?
– Hur kan vi utse elsäkerhetsledare?
– När övertar projektledare chefsansvar?
– Elanläggningsansvarigs uppgifter?
– Hur utforma delegeringsblanketter och vad måste de
innehålla?

– Vem ansvarar för att delegerade uppgifter utförs?
Intensivutbildning där deltagarna får underlag för delegeringar inom
egna företaget.
Dagen är aktuell även för Dig som gått liknande utbildningar.
Delegeringshandlingar är en färskvara och måste underhållas.
Antalet deltagare är begränsat.
Deltagare som så önskar får på kursintyg begäran!
Målgrupp
– chefer/arbetsledare alla kategorier
– elektriker
– elansvariga
– behörighetsansvariga
– elanläggningsansvariga (innehavare)
– skyddsombud
– fackliga företrädare
Utbildningsmål
Deltagarna skall efter kursen:
- kunna utföra delegering inom hela
företaget
- förstå innebörden av elansvarets olika
delar
- ha kompetens för att sköta olika
uppgifter ingående i elansvaret
- kunna vara företagets expert på
elansvar och delegeringar
Innehåll
Elsäkerhetslagstiftningen
- Lagar, förordningar och föreskrifter

- Relevanta standarder och varför de bör
följas
Elansvarets fyra ansvarsområden

- Personsäkerhetsansvar
- Innehavaransvar
- Ansvar för elektriska installationer
- Ansvar för elektrisk utrustning
Personsäkerhet vid arbete med
elektrisk fara
- God elsäkerhetsteknisk praxis
- Kunskap och utbildning
- Elsäkerhetsplanering
- Säkerhetsåtgärder
- Förslag på organisation

Elsäkerheten vid elektriska
anläggningar
- Innehavaren – reella inflytandet
- Innehavarens kontroll
- Skötsel av starkströmsanläggning
- Förslag på organisation
Ansvar för elektriska installationer
- Elinstallationsarbete
- Olika typer av elinstallationsarbete
- Från överinseende till företagsansvar
- Krav på elinstallationsföretaget
- Relationen med innehavaren
- Elinstallatörens ansvar och skyldigheter
- Yrkesmannens ansvar och skyldigheter
Egenkontrollprogrammet
- Ansvar
- Rollfördelning
- Innehåll
- Uppföljning
Registrering av verksamheten
- Arbete på annans anläggning
- Elinstallatör för regelefterlevnad
Elektrisk utrustning
- Ansvar för underhåll
- Användarens ansvar
Tider:
08:30 Registrering och kaffe
12:00 Lunch
14:30 Kaffe
16:30 Dagen avslutas

Bengt Loord

Föreläsare: Bengt Loord, Mälaruniversitetet.
Med mer än 30 års erfarenhet av delegeringar inom olika företag
och förvaltningar, samt mer än 40 års praktisk erfarenhet av
elektriskt underhåll inom industri och förvaltning.

Pris 5 450:- exkl moms inkl. kaffe, lunch och dokumentation.
Betalning sker mot faktura 15 dagar netto, dock före seminariet. Anmälan är bindande. Vid avbokning
senare än två veckor före seminariedagen debiteras full avgift. Eventuell avbokning skall ske skriftligt.

- för industriell och offentlig utveckling
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