Här hittar du tidigare EBRmeddelanden

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

SHARE TO

ESA Instruerad person
Publikationen ESA Instruerad person är ett utdrag ur ESA Grund och ESA Arbete. Tillsammans
med tillhörande utbildning ESA Instruerad person ersätter tidigare utbildning ESA-14 Tillträde.
Syftet med publikationen är att tydliggöra rutiner och regler för tillträde, så att alla som på
uppdrag av branschen ska kunna arbeta på ett säkert sätt i miljöer där det kan finnas
elektriska riskkällor.
Publikationen fungerar som en anvisning för personer som inte är elektriskt fackkunniga och
självständigt utför icke elektriskt arbete eller deltar under ledning av elfackkunnig
elsäkerhetsledare i driftrum, i närheten av eller invid en elektrisk anläggning.
Lekmän som inte har någon ESA-utbildning kan endast få tillträde till driftrum eller befinna sig
i närheten av, eller invid, en elektrisk anläggning under överinseende av elfackkunnig
elsäkerhetsledare och endast för kortvariga insatser.
Icke elektriskt arbete enligt ESA Instruerad person måste alltid kompletteras med
genomgång av blankett ESA Överenskommelse om tillträde.
Blanketten ska undertecknas av Elanläggningsansvarig eller av dess elfackkunnige
representant samt Elsäkerhetsledaren för det icke elektriska arbetet.
Detta ska ske först efter genomgång på arbetsplatsen med all berörd personal. Vid
förändringar ska en ny genomgång av arbetsplatsen och ESA Överenskommelse om tillträde
ske med alla på arbetsplatsen.
Målgruppen för elsäkerhetsanvisningen och utbildningen är personer som ska utföra någon
form av icke elektriskt arbete i driftrum samt i närheten av eller invid en elektrisk anläggning.
Arbetet kan exempelvis vara kontroll/tillsyn, byggnadsarbete, markarbete, schakt invid
kabel, gräsklippning, rengöring, målning eller elever under branschutbildning.
Person som bedömts lämplig av arbetsgivare, har godkänd utbildning enligt nedan rubrik
”Utbildning”, samt fått genomgång av arbetsplatsen med underskriven ESA Överenskommelse
om tillträde kan vara Elsäkerhetsledare för icke elektriskt arbete.
Konsekvensen av den nya publikationen ESA Instruerad person med tillhörande utbildning är
förtydligat nedan.

Utbildning
• Utbildningen ESA-14 Tillträde ersätts from 1 maj av utbildning, ESA Instruerad person. Har
man tidigare utbildats i ESA-14 Tillträde så gäller den tills repetitionsintervallen infaller.
• Utbildningen ESA Instruerad person ska alltid kompletteras med en genomgång av
arbetsplatsen och blanketten ESA Överenskommelse om tillträde

Arbetsgivare med instruerad personal ansvarar bla för att:
• arbetstagaren får de lokala instruktioner och tillträdesregler som arbetsuppgifterna kräver,
detta sker vid genomgång av blanketten ESA Överenskommelse om tillträde
• ha fastställda rutiner för hantering att ta emot dokumentet ESA-Överenskommelse om
tillträde och säkerställa att samtliga skriftligt signerat detta efter genomgång av elsäkerheten
• ha rutiner för hantering av nya arbetares introduktion till arbetet av en elfackkunnig person

Elanläggningsansvarig ansvarar för att:
• ange rutiner för tillträde och för hur tillträde kontrolleras
• ha rutiner för hur elfackkunnig person ger instruktioner om lokala förutsättningar och
förekommande elektriska riskkällor till instruerad person

Elanläggningsansvarig eller dess elfackkunnige representant ska:
• ha god kännedom om anläggningen
• vara väl förtrogen med att
-utföra riskhantering,
-fastställa säkerhetsavstånd
-vidta säkerhetsåtgärder

Elsäkerhetsledare finns nu med tre olika validitet
• Elsäkerhetsledare – elfackkunnig
• Elsäkerhetsledare – för icke elektriskt arbete
• Elsäkerhetsledare – för röjningsarbete

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

