Här hittar du tidigare EBRmeddelanden

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

Dela

EBR går före - Startar utbildning för att täcka förlusten av BB3,
förläggning av kabel i schakt
I samband med den nya elsäkerhetslagens ikraftträdande hamnar vissa yrkeskategorier i ett
regelmässigt limbo. Elsäkerhetsverket har valt att ta bort föreskriftskraven kring den
begränsade behörigheten BB3. Det som tidigare reglerades i 1 kap. 11 § ELSÄK-FS 2013:1
har nu upphört att gälla och snart saknas formella regler kring utbildningskravet för de som
utför förläggning av kabel i mark, uppsättning av kabelskåp och stolpar med tillhörande
jordtag. Det innebär inte att arbetena nu kan genomföras hur som helst. Branschen är
naturligtvis mån om att alla som genomför dessa arbeten har en god kunskapsnivå, inte
minst som arbetet är förenat med elfara.
EBR har samlat branschen och kommit överens om minimikrav som ska ställas på de
yrkeskategorier som förlägger kabel i schakt för att möta den nya elsäkerhetslagen. Kraven
kommer att klargöras i ett tekniskt meddelande som publiceras senare under månaden.
Riktlinjerna blir en viktig och naturlig del av elnätsföretagets egenkontrollprogram då EBR
redan tillämpas i praktiskt taget hela branschen. Detta är en direkt motsvarighet till
Elsäkerhetsverkets begränsade behörighet BB3 (krav för kabelförläggning i mark).
EBR förordar att samtliga elnätsföretag säkerställer att personal och entreprenörer har
motsvarande kunskap.
- Kostnaderna för skador på kabel och allmän egendom kan bli enorma om man inte vet vad
man gör. Vi vet av erfarenheter från andra länder att det är mycket viktigt att ha koll på
detta. Det är därför vi valt att ta fram den här branschhållningen säger Christer Gruber hos
EBR. Vi kommer samtidigt att se till att alla som går utbildningen får ett utbildningsbevis
avslutar Christer.
Energiföretagen Sverige har arbetat fram en utbildning som täcker de utbildningskrav som
EBR ställer. Under våren och sommaren kommer Energiföretagen Sverige genomföra
utbildningar på ett antal platser i landet.
- Det är viktigt att inte bara gå en kurs som sedan glöms bort när man lämnar lokalen, säger
Magnus Hallberg på Energiföretagen. Vi har skriftliga prov i slutet på kursen och vi utfärdar
utbildningsbevis så att alla som köper den här typen av arbete lätt ska kunna kontrollera att
personalen har rätt kunskaper.
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