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, EBRe

EBR informerar om Elsäkerhetsanvisningarna ESA 19
Du som vill veta de huvudsakliga förändringarna i ESA 19 jämfört med ESA 14 kan hämta ett
förändringsdokument nedan.
Förändringsdokument ESA Grund
Förändringsdokument ESA Arbete
Tänk på att förändringsdokumenten inte är heltäckande och att du behöver beställa den
kompletta anvisningen av ESA 19 för att kunna tillgodogöra dig helheten och inte missa några
detaljer.

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.

ESA Grund:19.1
ESA Grund:19.1 är en omarbetad version
av ESA grund:14.1, förändringarna i
anvisningen är omfattande men rollerna
har i grunden ej förändrats.
Publikationen innehåller bland annat den
terminologi som används inom elnätsbranschen, en vägledning hur arbete
arbetsleds planeras och hur riskhantering
genomförs på ett funktionellt och säkert
sätt.
Samt även detaljerad information om hur
kommunikationen går till, vilka dokument
som utväxlas mellan de inblandade
parterna och exempel på detta.
Det finns även ett kapitel om vad som är
viktigt för att skapa goda förutsättningar
för säkert arbete på en arbetsplats med en
eller flera entreprenörer.
Då grundbegreppen ej ändrats är det fritt
att tillämpa de nya anvisningarna utan
dröjsmål.

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.

ESA Arbete:19.1
ESA Arbete:19.1 är en omarbetad version
av ESA Arbete:14.1, förändringarna i
anvisningen är omfattande men
arbetsmetoderna har i grunden ej
förändrats.
Publikationen innehåller detaljerade
anvisningar om planering och
tillvägagångssätt vid skötselåtgärder, så
som koppling, mätning, ledningsanvisning
och besiktning.

Planering inför arbete, riskhantering Risk-P
och Risk-U, säkerhetsåtgärder och metodik
för Arbete utan spänning (AUS), Arbete
nära spänning (ANS)och Arbete med
spänning (AMS) förklaras ingående.
Tillvägagångssättet för samtliga
arbetsmetoder förklaras på ett utförligt och
pedagogiskt vis.
Då grundbegreppen ej ändrats är det fritt
att tillämpa de nya anvisningarna utan
dröjsmål.

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

