
Utbildningslängd: 1 dag

Utbildningsdatum: 
Se www.famja.se för datum och ort

Utbildningsavgift: 
3 900:-/deltagare exkl. moms

I avgiften ingår angivet utbildnings-
materiel.

I FAMJA Ingenjörsbyrås utbildningar 
ingår konferensavgift och måltider.

Information: 
frank.johansson@famja.se, 0372-88600

Utbildningsmateriel: 
På utbildningen tillhandahålls utbild-
ningspärm med powerpointbilder och 
tillämpliga föreskrifter. Medtag gärna 
egen utgåva av Elinstallationsreglerna 
eller SEK Handbok 444.

Övrigt: 
För övriga villkor kring utbildningen  
hänvisas till www.famja.se under  
”Utbildning - Övrig information”. 

Boka din utbildning  
på www.famja.se

Elinstallationsreglerna
Utbildningar inom elsäkerhet

Utgåva 3 av Elinstallationsreglerna SS 436 40 00  
började gälla i maj 2018. Utbildningen ger en  
grundlig genomgång av de nya elinstallations-
reglerna som behandlar hur elinstallationer kan 
 utföras för att uppnå ”god elsäkerhetsteknisk praxis”.

Utbildningen innehåller en grundlig genomgång av Elinstallationsreglerna.  
Förutom genomgång av standardtext ges förklaringar till informationstexter  
i SEK Handbok 444, samt orsaken till varför de redovisas.

Utbildningen vänder sig till: Alla inom elinstallationsbranschen.

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs. FAMJA Ingenjörsbyrå rekommenderar  
att deltagare har erfarenhet av elinstallationers utförande.

Utbildningens innehåll:
 Inledning. Presentation av FAMJA Ingenjörsbyrå

 Myndighetskrav. Lagstiftarens krav vid utförande av elinstallationer

 Elinstallationsreglerna. Ändamål, definitioner och allmänna förutsättningar

 Elinstallationsreglerna. Skydd av personer, husdjur och egendom 
Särskild genomgång av när, vad och varför man ska utföra skyddsutjämning

 Elinstallationsreglerna. Val och montering av elmateriel

 Elinstallationsreglerna. Kontroll före drifttagning och periodisk kontroll

 Elinstallationsreglerna. Särskilda elinstallationer eller utrymmen
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Utbildare:
Frank Johansson,  
FAMJA  
Ingenjörsbyrå.

	Ordförande i Elektriska Nämndens  
tekniska utskott

	Ledamot i SEK:s Tekniska kommitté  
som står bakom Elinstallationsreglerna

	Auktoriserad besiktningsingenjör  
med pedagogisk högskoleexamen

	Utför elbesiktningar sedan 1996
	Utbildar Elektriska Nämndens  

besiktningsingenjörer sedan 2011
	Genomför utbildningar inom elsäkerhet 

sedan 1996

	Skriver faktaböcker om elsäkerhet 

Inom Ledel Elkonsult är vi väldigt måna om att hålla  
våra ingenjörer välutbildade i de aktuella regelverken.  
Vi har därför anlitat Frank som utbildare vid ett flertal  
tillfällen för utbildning i Elinstallationsreglerna. 
Frank är mycket kunnig, pedagogisk och håller utbildningarna 
på ett sätt som många gånger inbjuder till skratt.
Anders Karlsson, Ledel Elkonsult i Slöinge.


