
Boka din utbildning  
på www.famja.se

Nyheter i regelverken
Utbildningar inom elsäkerhet

Utbildningen ger information om de senaste  
nyheterna som berör elinstallationsbranschen.

Denna utbildning ger en översiktlig bild av nyheter i aktuella regelverk för 
 elinstallationers utförande. Tyngdpunkten läggs på nyheter och förändringar  
i föreskrifter, standarder, SEK handböcker, faktablad från Elektriska Nämnden  
och försäkringsvillkor.

Utbildningen innehåller även information om aktuella specifika frågeställningar 
som berör branschen. Se mer detaljerat innehåll nedan.

Utbildningen vänder sig till: Alla inom elinstallationsbranchen, men är särskilt  
lämpad för konsulter, elingenjörer, auktoriserade elinstallatörer, projektörer, 
 kontrollanter och besiktningsmän.

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Utbildningens innehåll:

 Inledning. Presentation av FAMJA Ingenjörsbyrå. 

 Elinstallationsreglerna/Installationsstandarden.  
Utvalda relevanta delar ur ett konsultperspektiv.

 SEK Handbok - Potentialutjämning. Ny utgåva 2021.

 SEK Handbok 460 - Skydd mot brand och driftstörningar. Ny utgåva 2021.

 SEK Handbok 458 - Laddning av elfordon. Ny utgåva 2019.

 SEK Handbok 457 - Solceller. Ny utgåva 2019.

 SEK Handbok - Kabeldimensionering. Ny utgåva 2021.

 Nya faktablad från Elektriska Nämnden (t.ex. Brandskyddande ledningssystem).

 Aktuella frågor och svar till SEK Svensk Elstandard och Elektriska Nämnden  
(t.ex. solcellsinstallationer, DC-mättade jordfelsbrytare, EMC, m.m). 

Nir

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 en utbild-
ningspärm innehållande powerpoint-
bilder och tillämpliga föreskrifter.

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

Vi har haft Frank som utbildare under många år. Han har en djup 
sakkunskap om elsäkerhet, pedagogisk förmåga och humoristisk 
framtoning. Utbildningen ”Nyheter i regelverken” genomgår vi 
frekvent för att hålla våra ingenjörer ständigt uppdaterade.
Niclas Sandqvist, Sweco Systems i Malmö


