KRAV

Öppen utbildning
Företagsanpassad
I prissättningen av utbildningar ingår: utbildare, material, prov, avgifter,
certifikat, intyg samt all för- och efteradministration.

Längd: 1 dag

Kontroll före idrifttagning
Innan en ny, ändrad eller utvidgad starkströmsanläggning tas i bruk, ska den kontrolleras så att den uppfyller
god elsäkerhetsteknisk praxis.
Beskrivning

Målet med utbildningen

I utbildningen går man igenom hur man gör en kontroll av ett utfört elinstallationsarbete i en lågspänningsanläggning enligt del 6 i Elinstallationsreglerna SS 436 40 00.

Målet med utbildningen är att deltagarna ska ha fått kunskap om kraven
på kontroll i gällande föreskrift och standardens detaljbeskrivning av hur
kontrollen skall utföras. Deltagarna skall också ha fått förslag på hur dokumentationen av kontrollen kan utföras.

Elinstallationsföretag beskriver själva i sitt egenkontrollprogram hur man
ser till att kontroll av utfört arbete utförs, samt hur man ser till att de anställda upprätthåller kompetensen för denna typ av arbete.

Vem är utbildningen för?
Personer som arbetar som elektriker och utför kontroll före idrifttagning.
Utbildningen lämpar sig även för de som står för arbetsledning av denna
personal, för att ge kunskap kring vilka kontroller som behöver planeras
in för ett arbete.

Ur programmet
•
•
•
•
•

Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 del 6: kontroll
Inspektion
Mätningar & provningar
Exempel på dokumentation
Genomgång av installationstestare
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Intyg & Certifikat
Efter genomförd utbildning utfärdas ett personligt intyg till deltagaren.

Dokumentation
Utbildningsmaterial ingår.

ELSÄK-FS 2008:1 - Vad säger reglerna?
I Elsäkerhetsverkets föreskrifter ställs krav på att en anläggning ska vara utförd på ett sådant sätt att
den uppfyller kraven enligt Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 eller ett annat motsvarande utförande.
Det ställs även krav på att detta ska kontrolleras innan anläggningen tas i drift för att upptäcka eventuella felaktigheter i installationen.
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