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Ordföranden
Årets första nämndmöte ägde, som mycket annat nu 
mer, rum i digitalt format den 23 februari. Jag kan kon-
statera att det under det gångna året fungerat väldigt 
väl med digitala möten. Det är en mötesform som spar 
både tid och pengar. En insikt vi får ta med oss i det 
fortsatta utvecklingsarbetet av nämndens och utskot-
tens arbete, när pandemin väl är över.  
 
Brandskyddsföreningens VD Lena Lind besökte oss till-
sammans med flera av medarbetarna och presenterade 
hur stödet till EN ser ut och utvecklas. Vi fick också en 
fördjupning i nämndens ekonomi. 

Björn Viggeborn är ny sekreterare i nämnden. Björn har 
jobbat länge med våra frågor i Brandskyddsföreningen 
och har ett finger med i spelet om att utveckla ersätta-
re till EN2010. Redan på mötet innan jul hann vi tacka 
av Bo Lundin som nu slutat. Då tackade vi också av 
Pia-Karin Törnstrand som slutat som ledamot i nämn-
den. Vi önskar både Bo och Pia-Karin lycka till med era 
nya uppdrag. På årets första möte så valde vi in Ludvig 
Stillman från Zürich Insurance som ny ledamot. 

Jag påminns på varje möte om hur kostnadseffektivt det 
är att jobba förebyggande mot elolyckor och elbränder. 
Tanken bakom och samarbetet i EN är oerhört värde-
fullt för Sverige.  

Brandskyddsföreningen
Då Bo Lundin slutade vid årsskiftet har jag som tillför-
ordnad fått äran att förvalta och vidareutveckla det 
fina arbete som görs inom EN. Jag har bra insyn i EN:s 
verksamhet efter drygt 4 år inom Brandskyddsförening-
en och bland annat EN. Jag har en civilingenjörsexamen 
och en bakgrund inom framför allt verksamhetsnära 
IT-frågor och det är med glädje och stort engagemang 

jag nu fått möjlighet att fördjupa mig i de många nya 
frågeställningar som denna roll inneburit.  

Det är en omfattande och viktig verksamhet vi bedriver. 
Det här utskicket går ut till ca 1200 personer inom för-
säkringsbolag och besiktningsföretag och alla ni är med 
och bidrar vilket är jättekul! Inom Brandskyddsfören-
ingen är dom flesta av våra enheter involverade i EN:s 
verksamhet, i olika grad. Inom den operativa gruppen 
(ibland refererad till som kansliet) har vi några nyckel-
personer som bidrar löpande inom viktiga funktioner, 
såsom kundsupport, utbildningar & seminarier, teknik 
och IT. 

En av dom viktigaste uppgifterna i verksamhetsplanen 
för 2021 blir att fortsätta arbeta för ett nytt IT-system. 
Efter en kort paus i början av året har vi nu börjat med 
nästa steg i det arbetet. 

2021 är ett år där Corona-viruset fortsatt kommer 
bestämma vissa saker åt oss. Grundutbildningen för 
auktorisation i april har fått ställas in och dom som 
varit inplanerade att gå får istället gå i september. Till 
det tillfället kommer vi även kunna erbjuda en helt ny 
utbildning inom eltermografering, läs mer nedan. EN:s 
tekniska seminarie den 4 oktober hoppas vi fortfarande 
kunna hålla som planerat med fysisk närvaro. Senaste 
aktuella informationen kring det seminariet hittar du på 
vår hemsida, se länk nedan. 

Restriktioner och annat påverkar såklart arbetssituatio-
nen för våra besiktningsingenjörer men antal genomför-
da besiktningar verkar ändå rulla på riktigt bra trots allt, 
en stor eloge till er som kämpar på med detta!  

Med hopp om en ljus avslutning på 2021! 

 

Anders Persson, Ordförande

Björn Viggeborn, tf Affärsområdesansvarig



Teknik
Under mars månad släpptes den nya utgåvan av Norm 
1031:3 Termograför elanläggning. Revideringen har tagits 
fram av en expertgrupp på 9 personer och därefter varit 
ute på remiss hos ett 20-tal remissinstanser. Normen gäl-
ler från 1 juni 2021 och den tidigare utgåvan kommer att 
finnas kvar parallellt fram till 31 december 2021 varefter 
den ersätts av den nya. 

Idag är cirka 30 personer certifierade mot normen, vilket 
vi anser vara alldeles för få med tanke på vilka fördelar det 
finns med termografering av elanläggningar. Vi ser gärna att 
fler utbildar och certifierar sig inom eltermografering för 
att det är en kunskap som gör att vi kan hitta avvikelser i 
god tid och på så sätt minimera bränder och andra olyck-
or. Som ett led i detta kommer Brandskyddsföreningen 
även erbjuda en utbildning inom detta, med start i juni. 
För frågor kring utbildningen, kontakta Marina Lindegren. 
För att hitta till normen och bakgrund kring den, se län-
karna nedan. 

 

Försäkringsutskottet
I FU har det hänt en del sedan förra nyhetsbrevet. 
Christofer Ekstrand som förtjänstfullt skött arbetet 
som ordförande har lämnat utskottet pga ny tjänst 
inom LF. Därmed har jag, Oscar Brogren gått in som ny 
ordförande. Jag arbetar på Trygg-Hansa som Riskingen-
jör och har varit ledamot och Vice ordförande i utskot-
tet under några år.  

Vi har även nya ledamöter i form av Oskar Carlborg 
från LF Södermanland och Christer Hedberg, Stock-
holmsregionens Försäkring AB då Janina Helenius Bylan-
der lämnat utskottet. Så det är lite omstart för oss med 
många nya men har det gått bra hittills så ska det nog 
gå bra även i framtiden.  

Den största frågan för oss i FU ser jag just nu blir 
att hjälpa till med att säkerställa att det nya systemet 
kommer på plats och att det blir så bra att det minskar 
administration och handpåläggning till ett minimum. 

Det är även roligt att besiktningsverksamheten har 
flutit på så bra som den gjort under pandemin. Antalet 
dispensansökningar har legat på en ganska låg nivå vad 
jag förstår.  

Slutligen välkomna nya ledamöter och stort tack till er 
som lämnat. 

Oscar Brogren, Ordförande i Försäkringsutskottet

Tekniska utskottet
Sedan förra nyhetsbrevet har EN-TU haft två möten på 
distans. Tekniska frågor av djupare karaktär behandlas 
och besvaras på varje möte. Där svaret bedöms vara av 
intresse för samtliga besiktningsingenjörer så redovisas 
både fråga och svar i EN-Teknik. 

Checklista 14.2 (Kyrkor) är fastställd och publicerad i 
EN2010. Det gäller även den reviderade checklistan för 
lekmän. Framtagna checklistor kompletteras när behov 
uppstår vilket på senare tid har skett med framför allt 
solcellsinstallationer och elbilsladdning. Förläggning av 
solcellskablar är en ofta förekommande fråga där EN-
TU har gjort ett ställningstagande med stöd av TK64. 
Mer information finns att läsa i EN-Teknik och checklis-
torna för solcellsinstallationer. 

IN:s utredning om utbredning av likström i lokalnäten 
och dess påverkan på installerade jordfelsbrytare är nu 
klar. Kortfattat kan IN meddela att risken är låg i dagslä-
get men i takt med att antalet solcellsanläggningar ökar 
kan det dock komma att bli ett problem. Slutsatsen är 
att det inte är någon panik men på sikt bör det ske ett 
teknikskifte till andra typer av jordfelsbrytare. Rappor-
ten finns att köpa på IN förlag.  

Faktabladet om elektrisk provningsutrustning är nu 
fastställt och publiceras inom kort på brandskyddsför-
eningens hemsida. Faktabladet ger information om hur 
besiktningsingenjörer ska agera vid dessa anläggningar.  

Vidare så har Elinstallationsreglernas fordringar på över-
spänningsskydd diskuterats både inom TK64 och EN-
TU. Slutsatsen är att Elinstallationsreglernas angivelse 
ska ses som en fordran om skyddet hör till elsäkerhet 
vilket har att fastställas i en riskbedömning.  

Elektriska Nämnden planerar för att det tekniska semi-
nariet 2021 genomförs fysiskt måndagen den 4 okto-
ber, 2021. EN-TU arbetar även med förslag på program 
och tilltänkta föreläsare. 

EN-TU påminner om att tekniska frågeställningar till 
utskottet gärna får mailas in till: frank.johansson@famja.
se. Nästkommande möte i EN-TU är den 25:de maj, 
2021. 

Beakta att det bara är ett halvår kvar tills älgjakten 
startar!  

Joakim Jonsson, Elexpert, Brandskyddsföreningen

Frank Johansson, Ordförande Tekniska utskottet



Kalendarium: 
https://www.brandskyddsforeningen.se/elbesiktning/om-
oss/kalendarium/ 
 

Länk till termograferingsnormen hittar du 
här: 
https://www.brandskyddsforeningen.se/webbshop/litte-
ratur-och-produkter/sbf-10313-norm-termografor-elan-
laggning/ 

Tidigare nyhetsbrev hittar du här: 
https://www.brandskyddsforeningen.se/elbesiktning/
informationsmaterial/nyhetsbrev/ 

Information om EN-seminariet: 
https://www.brandskyddsforeningen.se/elbesiktning/be-
siktningsingenjor/vidareutbildning

Läs mer om termograferingsnormen här: 
https://www.brandskyddsforeningen.se/tidningen-brand-
sakert/artiklar/norm-for-termograforer/

Länk till våra faktablad hittar du här: 
https://www.brandskyddsforeningen.se/elbesiktning/
informationsmaterial/faktablad/ 
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