- för industriell utveckling

Elsäkerhet på arbetet för elektriker m.fl.
Linköping Konsert & Kongress torsdag den 7 mars 2019
UTBILDNINGSMÅL

Uppfylla Elsäkerhetsverkets krav på utbildning för alla som riskerar att skadas
av elektrisk ström.
Utbildningen ska upprepas med MAX tre års mellanrum.
Kursen innehåller bl.a. förebyggande av olycksfall och NYA reglerna och råden för att höja elsäkerheten.
MÅLGRUPP
Utbildningen är nödvändig för samtliga personalkategorier som riskerar att skadas av elektrisk ström men
speciellt riktad till t.ex. elektriker och personal med motsvarande kompetens eller arbetsuppgifter.
INNEHÅLL:
08.30 Registrering.

NYA elsäkerhetslagstiftningen, reglerna för elarbeten.

Genomgång av:
▪ Allmänt om nya ESA industri och installation
▪ Senaste utgåvan av standarden för säkert elarbete
och nya rollerna
▪ Senaste regelverket (vad får vi göra med och utan
auktorisation (behörighet)

▪ Föreskrift ELSÄK-FS 2006:1 samt standard för skötsel
av elektriska anläggningar
▪ Anläggningars uppbyggnad och skyddsåtgärder t.ex.
TN-C, TN-S, TN-C-S, skyddsjordning m.m.
▪ Olika arbetsmetoder med tillhörande krav

▪ Allmänt om okulärkontroll av elanläggningar

▪ Checklistor och definitioner

▪ Elsäkerhetsansvarets olika delar

▪ Skyddsklassning i elanläggningar

▪ Krav enl. Svensk standard betr.

▪ allmänt om mätning och mätinstrument

▪ Vistelse i driftrum

▪ När skyddar inte en jordfelsbrytare?

▪ Vem ansvarar för vad?

▪ Skillnad på säkringars och dvärgbrytares egenskaper

▪ Chefens ansvar för vad?

▪ Elektriska anläggningars uppbyggnad med 4- och 5ledarsystem

▪ Eget ansvar?
▪ Skyddsombudets ansvar?
▪ Elsäkerhetsledarens uppgifter?
▪ Genomgång av olycksfall och hur de kunnat undvikas
▪ Instruktiva filmer om arbetsmetodik, brännskador
m.m.

▪ Kompletterande instruktioner
▪ Kontroll före drifttagning
▪ Allmänt om potentialutjämning
▪ Diskussioner
▪ utkvittering av ELSÄK-FS 2006:1

Kursen avslutas med ett frivilligt prov för erhållande av kompetensbevis
16.00 Dagen avslutas

Föreläsare: Magnus Lord
Kursansvarig: Ninni Samuelson

Ställ frågor NU!
Få svar under kursen!

Pris 4 600:- exkl moms
I avgiften ingår 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.

Anmälan till Ninni Samuelsson RöstMedia AB, tel. 013 31 20 95 E-post info@rostmedia.com
hemsida http://www.rostmedia.com/
Dokumentation och lunch ingår!

