Här hittar du tidigare EBR-meddelanden

Om nyhetsbrevet ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här.

SHARE TO

EBR-rapporter beställer du i webbshopen.
Du som har EBR Abonnemang får rapporterna distribuerade med posten som vanligt.
Rapporterna finns också tillgängliga för dig som har licens på EBR i elektroniskt
format, EBR-e.

EBR branschrekommendation elmätarbyten kategori 1

Detta är en del av en pågående satsning från Energiföretagen Sverige, med övergripande
syfte att säkra rätt och relevant kunskap på arbetsplatsen och minska olyckor i branschen.

KRAV 08:19 - Krav vid byte elmätare
kategori 1 upp till och med 63 A
De senaste åren har antalet anläggningar i Sverige
med mikroproduktion, reservkraft, energilager och
oanmäldproduktion ökat, vilket medför att risken för
bakspänning vid byte av elmätare måste beaktas.
Möjligheterna att frånskilja mätaren på både
inkommande och utgående sida saknas ofta vilket
påverkar de krav som måste ställas på de som utför
elmätarbyten.
Elnätsföretagen är innehavare av elmätarna och
därmed har de ett övergripande ansvar för att den som
utför mätarbytet är lämpad för detta. Arbetsgivaren
ska kunna visa att samtliga personer som medverkar
vid arbeten har rätt kunskapen innan arbetet
genomförs.
För att möta de nya kraven har EBR tagit fram en
branschrekommendation, Krav vid mätarbyte KRAV
08:19.
Branschrekommendationen beskriver bland annat de
förkunskapskrav som förväntas på mätarmontörer, EBR
lärare och utbildningsanordnare. KRAV 08:19 innehåller
även information om den kunskap som ska förmedlas till den som utbildas till mätarmontör
samt en övergripande beskrivning av de moment som den utbildning som krävs ska
innehålla, repetitionskrav samt särskilda hänsynstaganden gentemot tredje man.

Beställ

Detta är en del av en pågående satsning från Energiföretagen Sverige, med övergripande
syfte att säkra rätt och relevant kunskap på arbetsplatsen och minska olyckor i branschen.

A400:19 - Metoder vid byte av
elmätare av kategori 1
EBR har även tagit fram en metodanvisning
som på ett uttömmande vis beskriver det
som är viktigt för att genomföra ett
elmätarbyte på ett säkert och
kvalitetsriktigt sätt.
Metodanvisningen ska även kunna fungera
som ett referensdokument för erfarna
mätarmontörer som vill fräscha upp sina
kunskaper på området.
Metodanvisningen innehåller bland annat,
riskhantering, avvägningar vid metodval,
utrustning som används vid mätarbyten,
hur elmätarbytet genomförs på ett säkert
vis och saker att tänka på i mötet med
kunden.

Beställ

Tycker du att fler behöver ta del av det här EBR-meddelandet?
- Dela gärna.
- Inom vissa företag distribueras EBR-meddelanden mellan kollegor.
- Inom andra företag sätter man upp EBR-meddelanden på anslagstavlor.

Läs mer...

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.

Avprenumerera på nyhetsbrev EBR-meddelande
EBR, en del av Energiföretagen Sverige
101 53 Stockholm
info@energiforetagen.se

