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Kurs  
 

Elsäkerhet vid arbete  
 

 – Arbete enligt god elsäkerhetsteknisk praxis 
 

Kista den 28 februari 2018 
 

”Statistiken visar att bristfällig riskbedömning är den vanligaste 
orsaken till elolyckor bland elyrkesmän”. Källa Elsäkerhetsverket. 
 
Kursen grundas på svensk standard SS-EN 50 110-1 och utgör tillsammans med Elsäkerhetsverkets 
föreskrifter om elsäkerhet vid arbete ”god elsäkerhetsteknisk praxis”.  
 
Kursen ger de grundläggande kunskaperna som krävs enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter om 
elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet. I dessa föreskrifter finns bestämmelser som, 
tillsammans med svensk standard, kompletterar arbetsmiljölagstiftningen med säkerhetsåtgärder för 
situationer där det finns elektrisk fara. 
 
Fokus i kursen ligger på 

• Riskbedömning och de kända riskerna vid elektriskt arbete 
• Elsäkerhetsplaneringen 
• Funktionerna 

− Elanläggningsansvarig 
− Eldriftledare 
− Elsäkerhetsledare 

 
Kursen vänder sig till 
Personer som deltar i eller planerar arbete där det finns elektrisk fara.  
 
Kursens mål 
Kursen ska ge kunskaper om reglerna för elsäkerhet vid arbete med utgångspunkt från föreskrifter 
och svensk standard. Kursen visar på uppgifterna för elanläggningsansvariga, eldriftledare och 
elsäkerhetsledare. 
  



Eltrygg Miljö AB 
www.eltrygg.se 

Elsäkerhet vid arbete  
– Arbete enligt god elsäkerhetsteknisk praxis 
 
Program, 28 februari 
08.30 – 09.00 Registrering och kaffe 
09.00 Kursstart 

• Elsäkerhetslagstiftningen  
• Innehavarens och arbetsgivarens ansvar 
• Tillträde till driftrum 

• Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elsäkerhet vid arbete 
• Riskbedömningen, vilka regler ska tillämpas vid elarbete  
• Säkerhetsåtgärder enligt ”god elsäkerhetsteknisk praxis” 
• Elsäkerhetsplaneringen 

• Principerna enligt SS-EN 50110-1, utgåva 3, 2013 
• Organisation – vem gör vad? 

− Elanläggningsansvarig, Eldriftledare och Elsäkerhetsledare 
• Allmänna grundregler för arbete 
• Skötselåtgärder 
• Arbetsmetoderna 
• Underhållsåtgärder 

15.30 – 16.00 Sammanfattning och kursavslutning 
Tid för lunch samt eftermiddagsfika meddelas vid kursstart 
 
Pris: 3 950 kr plus moms. 
I priset ingår föreläsning, kursdokumentation, kaffe fm och em samt lunch. 
 
Plats 
Nordic Forum, Torshamnsgatan 35, Kista/Stockholm 
 
Föreläsare 
Mats Jonsson, Eltrygg Miljö AB 
 

Anmälan  
Anmälan ska innehålla uppgift om deltagarens namn och telefonnummer samt fullständig 
faktureringsadress inklusive fakturareferenser. Anmäl Dig i god tid! Begränsat antal platser. 
Plats i Kista meddelas i kallelsen. Faktura sänds från Voltimum Sverige 
https://www.voltimum.se/content/anmalan-till-eltryggs-kurs-elsakerhet-vid-arbete-28-februari-2018  
 
Betalningsvillkor 
Kursavgift gäller per anmäld deltagare och faktureras före kursstart. Betalningsvillkor: 30 dagar netto.  
 
Förhinder/Avbokning 
Enligt branschens standardregler för avbokning debiteras 50 % av kursavgiften vid avbokning 28 - 15 
dagar före kursstart och 100 % av kursavgiften vid avbokning 14-0 dagar före kursstart. Om du blir 
förhindrad att deltaga, överlåt då gärna din plats till någon kollega. 
 
Kursarrangör: Eltrygg Miljö AB  

Nyhyttan 6, S - 783 91 Säter, Tfn: 070-729 38 07, Epost: info@eltrygg.se 
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