EBR-meddelande nr 3, 26 mars 2012

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

nr 3, 26 mars 2012

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

Motorsågskörkort (HMS 8:12)
Branschens linjemontörer skall klara av
situationer som är de värsta tänkbara. Träd som
ligger som ”plockepinn” på ledningen under
sämsta tänkbara vädersituationer samt dålig sikt.
Under arbete med en motorsåg krävs ideligen
riskhantering.
Med riskhantering menas 1) Hitta risker. 2)
Bedöm risker. 3) Åtgärda risker.
Det är omöjligt att göra en riskhantering om man
inte har en gedigen utbildning i hantering av
motorsåg samt kunskap om träd vid olika
situationer och vilka arbetsmetoder man skall
använda.
Det är också helt grundläggande för en
linjemontörs säkerhet vid trädfällning att man vet
sina egna begränsningar och hur situationen kan
lösas på alternativt sätt.
Skogsbranschens projekt ”Säker Skog” har tagit
fram erforderliga utbildningar och
utbildningsnivåer för de som arbetar med
trädhantering i olika omfattning.
I samarbete med Svensk Energi/EBR föreligger
nu en anpassad utbildning för linjemontörer,
”Motorsågskörkort”.
Utbildningar fyller de krav som anges i gällande
AFS ”Användning av Motorkedjesågar och
röjsågar”.
Beställ rapporten

Besiktning av sjökabel (U 303 S:12)
Statusen på en sjökabel är en viktig parameter
när man inte tolererar avbrott på elleverans till
kund. Den är också viktig med avseende på
nätregleringen och de kostnader som avbrott
medför.
Vid besiktningar som gjorts de senaste åren
pekar resultaten på att många kablar har fått
förslitningar genom åren och risken för
driftavbrott har ökat.
Denna handling hanterar hur man kan besiktiga
sjökablar med hjälp av dykare.
Beställ rapporten

Tipsa en vän
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