
 

 

EBR-meddelande 
  

  
 

 

 

Tillfälliga direktiv för EBR ESA-utbildningar- uppdatering 

Energiföretagen Sverige har tidigare gått ut med branschens rekommendation om att 
temporärt kunna bedriva vissa av EBR ESA utbildningar på distans med anledning av Covid-
19. Den senaste rekommendationen om dispensen för vissa utbildningar har en 
giltighetstid till och med 30 september 2021. Även då vaccinationstakten ökar i den vuxna 
befolkningen och smittspridningen minskar har EBR beslutat om att förlänga perioden från 
30 september 2021 till 31 december 2021. 
 
Det finns inget som hindrar att dessa utbildningar genomförs fysiskt, om så uppmanar vi till 
försiktighet och att dem då genomförs i enlighet med uppsatta rekommendationer av 
Folkhälsomyndigheten. 
 
Vi förstår att situationen innebär frågetecken och orosmoment för många. Du som 
arbetsgivare och lärare har ett stort ansvar för att säkerställa rätt kunskaper och under 
rådande omständigheter ställs kraven på kvalitetssäkring/godkännande av kompetens på 
sin spets. Vi har i samråd med EBR HMS-utskottets arbetsgrupp för Elsäkerhetsanvisningar 
(ESA) därför valt att tillfälligt rekommendera enligt nedan. 
 
 
Gällande EBR ESA Industri & Installation och EBR ESA Industri & Installation repetition är de 
för tillfället exkluderade. Detta mot bakgrund av att publikationen, ESA Industri & 
Installation, som utbildningen grundar sig på är en samproduktion mellan Energiföretagen 
Sverige, Installatörsföretagen (IN) och Föreningen för Industriell Elteknik (FIE) och nu pågår 
en dialog mellan dessa. 

 

 

 

 

 

Utbildningar som kan genomföras på distans 

• EBR ESA Fackkunnig repetition 
• EBR ESA Instruerad 
• EBR ESA Vattenvägar 
• EBR EBR Kabelförläggning* 
• EBR Diplomerad mätarmontör (teoretisk del)** 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.energiforetagen.se%2F&data=04%7C01%7Cjenny.akerberg%40energiforetagen.se%7C87af023c03074f5d32c008d963b03b8c%7Cc3d9010e4d99486ab518f8d67aafc7d1%7C1%7C0%7C637650430841620651%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=W2HCKrIXvvC7pZQRuas%2FVgEpy%2FpMPiS7Zgcn2Y5L5VA%3D&reserved=0


• EBR Maskinförare (teoretisk del)** 

* För EBR Kabelförläggning är det viktigt med ett bra bildmaterial där man kan visa på olika 
varianter av kablar (som tillfälligt kan ersätta praktiska övningar). 
 
** Gällande EBR Diplomerad mätarmontör och EBR Maskinförare så är det de teoretiska 
delarna som kan genomföras på distans medans de praktiska delarna genomförs som 
tidigare. Intyg om genomförd utbildning ska utfärdas först efter att både den teoretiska och 
den praktiska delen av utbildningen genomförts. 
 
Webbutbildningarna kan fortfarande ersätta fysisk utbildning gällande EBR ESA Fackkunnig 
Repetition, EBR ESA Instruerad och EBR ESA Vattenvägar. 

 

 

 

 

 

Krav vid distansutbildning 

• Utbildningar ska delas upp i flera block om max tre (3) timmars undervisning i följd 
och max två block om dagen inklusive en timmes paus/lunch. 

• Läraren ska kunna se samtliga deltagare på skärmen samtidigt. 
• Lärare och deltagare måste ha aktiverad video- och ljudupptagning. 
• Alla deltagare ska ”checka in” och presentera sig. 
• Deltagaren ska kunna visa upp att hen har erhållit rätt deltagarmaterial. 
• Eventuellt kunskapsprov kan digitaliseras förutsatt att funktioner som obligatoriska 

svar, flervalsfrågor (kryssboxar) och verifiering kan säkerställas. Deltagarna kan till 
exempel göra provet ”live” på en annan enhet (som mobilen). 

• Energiföretagen förbehåller sig rätten att kontakta deltagare i efterhand för 
utvärdering och kvalitetskontroll. 

 

 

 

 

 

Utbildningar som inte ska genomföras på distans 

• EBR ESA Fackkunnig grund 
• EBR ESA i praktiken 
• EBR ESA Röjning 

Dessa utbildningar innehåller praktiska övningar och/eller har deltagare som är ovana vid 
arbetsplatsen med de elektriska risker som kan uppstå. Det är därmed av största vikt att 
deltagare kan ta till sig innehållet och leda eller bidra i elsäkerhetsarbetet efter avklarad 
utbildning. 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.energiforetagen.se%2Futbildning%2Fw%2Fwebbkurs-esa-fackkunnig-repetition%2F&data=04%7C01%7Cjenny.akerberg%40energiforetagen.se%7C87af023c03074f5d32c008d963b03b8c%7Cc3d9010e4d99486ab518f8d67aafc7d1%7C1%7C0%7C637650430841630609%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=u17pqURk9NHkjwHqLVBwMUcW%2BpLAM0gmPrguKgmMmDs%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.energiforetagen.se%2Futbildning%2Fw%2Fwebbkurs-esa-fackkunnig-repetition%2F&data=04%7C01%7Cjenny.akerberg%40energiforetagen.se%7C87af023c03074f5d32c008d963b03b8c%7Cc3d9010e4d99486ab518f8d67aafc7d1%7C1%7C0%7C637650430841630609%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=u17pqURk9NHkjwHqLVBwMUcW%2BpLAM0gmPrguKgmMmDs%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.energiforetagen.se%2Futbildning%2Fw%2Fwebbkurs-esa-instruerad%2F&data=04%7C01%7Cjenny.akerberg%40energiforetagen.se%7C87af023c03074f5d32c008d963b03b8c%7Cc3d9010e4d99486ab518f8d67aafc7d1%7C1%7C0%7C637650430841630609%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=12ihYr4NTTC029s8itsTttPEHbAjryBGwSIL0HOnUoA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.energiforetagen.se%2Futbildning%2Fw%2Fwebbkurs-esa-vattenvagar%2F&data=04%7C01%7Cjenny.akerberg%40energiforetagen.se%7C87af023c03074f5d32c008d963b03b8c%7Cc3d9010e4d99486ab518f8d67aafc7d1%7C1%7C0%7C637650430841640561%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2Frl0DfsT%2FTXdGxGbNYNgxjFaD%2Fgqa44bfZY7zAg9fjA%3D&reserved=0


Utbildningarna är utformade utifrån att en lärare på plats leder utbildningen för att 
säkerställa att eleverna tillgodogör sig rätt kompetenser. Vi ställer därför krav på att inte 
bedriva dessa på distans. 

 

 

 

Energiföretagen Sveriges varumärken EBR, ESA och ESA Q 
EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra 
registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med 
Energiföretagen Sveriges tillåtelse. 

 

 

 

Har du redan avregistrerat dig från detta utskick? 
I början av juni bytte vi system för våra nyhetsbrevsutskick. Detta byte kan ha medfört 
att du får det här mejlutskicket trots att du tidigare har avregistrerat dig för det. Har du 
fått detta utskick trots att du önskar att inte få det? 

 

 

Avregistrera dig 

 

 

 

Vi är måna om din integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina 
personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy. 

 

 

 

 

  

KONTAKTA OSS 

Energiföretagen Sverige 

101 53 Stockholm 

info@energiforetagen.se 

AVPRENUMERERA 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.bwz.se%2Fenergiforetagen%2Fb%2Fv%3Fspeciallink%3D1%26ucrc%3D92108DA502&data=04%7C01%7Cjenny.akerberg%40energiforetagen.se%7C87af023c03074f5d32c008d963b03b8c%7Cc3d9010e4d99486ab518f8d67aafc7d1%7C1%7C0%7C637650430841640561%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=O06r5LmlgY05lA3jBTJNbBmXEC7fJH5xaEweVrI%2FSWw%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.energiforetagen.se%2Fenergiforetagens-integritetspolicy%2F&data=04%7C01%7Cjenny.akerberg%40energiforetagen.se%7C87af023c03074f5d32c008d963b03b8c%7Cc3d9010e4d99486ab518f8d67aafc7d1%7C1%7C0%7C637650430841640561%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RMIXa%2FbVycqJnH58vwd20SF8mN7xHJqG6wU3vqnj8Pc%3D&reserved=0
mailto:info@energiforetagen.se?subject=


 

Vill du avsluta din prenumeration på 

nyhetsbrevet EBR-meddelande? Klicka då 

här. 
  

  

FÖLJ OSS 

 

energiforetagen   

 

KompCentrum   

 

Energiföretagen Sverige   

 

energiforetagen   
  
  

  

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.bwz.se%2Fenergiforetagen%2Fb%2Fv%3Fspeciallink%3D1%26ucrc%3D92108DA502&data=04%7C01%7Cjenny.akerberg%40energiforetagen.se%7C87af023c03074f5d32c008d963b03b8c%7Cc3d9010e4d99486ab518f8d67aafc7d1%7C1%7C0%7C637650430841650518%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=l2aKBBQuZ0HxOYw2px3Cxh2%2BXayIDHmqMymugfS%2BOzE%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fenergiforetagen&data=04%7C01%7Cjenny.akerberg%40energiforetagen.se%7C87af023c03074f5d32c008d963b03b8c%7Cc3d9010e4d99486ab518f8d67aafc7d1%7C1%7C0%7C637650430841650518%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pf%2F6D7VBJ6DPOTdIKUisFRytBcAtd5VRrIbVF4oV52Y%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FKompCentrum&data=04%7C01%7Cjenny.akerberg%40energiforetagen.se%7C87af023c03074f5d32c008d963b03b8c%7Cc3d9010e4d99486ab518f8d67aafc7d1%7C1%7C0%7C637650430841660473%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=D9Iyl4O50EUNzjnOoJidSU9M8syPP2Ex1mN75xR2Kes%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fse.linkedin.com%2Fcompany%2Fenergif%25C3%25B6retagen-sverige&data=04%7C01%7Cjenny.akerberg%40energiforetagen.se%7C87af023c03074f5d32c008d963b03b8c%7Cc3d9010e4d99486ab518f8d67aafc7d1%7C1%7C0%7C637650430841660473%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wCurv7%2BxdM4H6H9p16TsLZ0aUh5UDVtE7eNUwyGXQDw%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsv-se.facebook.com%2Fenergiforetagen%2F&data=04%7C01%7Cjenny.akerberg%40energiforetagen.se%7C87af023c03074f5d32c008d963b03b8c%7Cc3d9010e4d99486ab518f8d67aafc7d1%7C1%7C0%7C637650430841660473%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FOhFTHFXPK7c8%2Bv9hc2KiZVrAK4TIaJZNMOw27PJANQ%3D&reserved=0

