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SHARE TO

In- och utlåning av personal som tillfällig resursförstärkning vid
storstörningar på lågspännings- och mellanspänningsnätet
Efter att den nya elsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 juli 2017 har det diskuterats hur man
på ett enkelt sätt ska kunna hantera tillfällig inhyrning av personal för att utföra
elinstallationsarbete.
Grundproblemet är att personal som uthyrs av ett elinstallationsföretag inte finns med i det
inhyrande företagets egenkontrollprogram eftersom det som regel inte är möjligt att hantera
detta med kort varsel vid storstörning.
Som råd till både uthyrande och inhyrande företag har vi därför tagit fram denna information.
Det företag som hyr ut personal tar fram en kompetensförteckning som visar att respektive
person som uthyrts har kompetens för att utföra de arbeten som är aktuella för
elinstallationsarbete vid storstörning. Berörda personer ska också finnas med i det uthyrande
företagets egenkontrollprogram.
Det inhyrande företaget definierar motsvarande kompetens i sitt egenkontrollprogram.
Kompetenskrav för utförande av arbete på eldistributionsnätet vid storstörning:
• Inneha teoretisk grundutbildning motsvarande gymnasieskolans 3-åriga yrkesutbildning, 2årig KY el-utbildning, eller likvärdig. Alt. långvarig praktisk yrkesverksamhet som ger
motsvarande kompetens.
• Yrkeskompetens, enligt EBR Distributionselektriker, eller erfarenhet som bedöms likvärdig
för att självständigt kunna utföra felsökning -och reparationsarbeten vid driftstörningar hos
elnätsföretag.
Ovanstående punkter är en rekommenderad kompetens som kan anges i
egenkontrollprogrammet hos det inhyrande företaget.
Exempel på övriga kompetenser:
• Utbildning ESA-fackkunnig
• Vara förtrogen med tillämpliga arbetsmiljöföreskrifter
• Vara förtrogen med miljökrav och miljöaspekter
• HLR-utbildning
• Utbildning, stolpklättring och nedtagning av nödställd i stolpe
• Utbildning, arbete på väg
Exempel på kompetenser som kan behövas beroende vad som utförs:
• Inneha körkort, som lägst nivå B (i vissa fall C)
• Utbildning heta arbeten
• Gällande Motorsågskörkort för att röja stormfälld skog
• Kompetens för att kunna vara BAS-U eller dennes kontaktperson på arbetsplatsen
• Gällande Motorsågskörkort för att röja stormfälld skog
• Förarbevis snöskoter (Transportstyrelsen)
• Förarbevis terränghjuling (Transportstyrelsen)
• Liftutbildning/arbetsplattform
• Sprängteknik, Safe-T-Cut och linskarv
• Transport av farligt gods 1.3 (ADR)
• Förarbevis bandvagn (avropas på annat sätt)
• Intyg EBR maskinförare (avropas på annat sätt)
Inför uppstart av felavhjälpningsinsatser
Uthyrande företag/resursställare
Det uthyrande företaget tar fram en kompetensförteckning omfattande kompetenser
(exempel enligt ovan) som redovisas för det inhyrande företaget.
Inhyrande företag
Det inhyrande företaget kontrollerar att den inhyrda personalen uppfyller kompetenskraven i
sitt egna egenkontrollprogram. Detta görs lämpligen i samband med att
kompetensförteckningen redovisas av det uthyrande företaget. Det inhyrande företaget tar
över arbetsmiljöansvaret över inhyrd personal.
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