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Ordföranden
Vid styrelse- och utskottsseminariet i september träf-
fades vi på Haga slott utanför Enköping. Som vanligt 
hade vi intressanta diskussioner om verksamheten 
och om framtiden för EN. Snart börjar det bli dags 
att ersätta objektregistret med ett motsvarande, men 
mer modernt system. Då gäller det också att se vilka 
möjligheter det finns att t.ex. integrera brandlarm- och 
sprinklerbesiktningar.
Vi passade också på att avtacka Jan Berggren efter nio 
värdefulla år på Elektriska Nämnden. Janne har på ett 
alldeles utomordentligt sätt hanterat styrelsen, besikt-
ningsingenjörerna, organisationsförändringar, tekniska 
utmaningar, rekryteringar, kontakter inom Brandskydds-
föreningen och mycket annat. Med sin stora erfarenhet 
och kunskap har han väl fyllt rollen att leda verksam-
heten och han har även med sin personlighet och 
sitt goda humör betytt mycket positivt. Vi lyckönskar 
honom till en ny och friare vardag!

Samtidigt känns det ju skönt att EN:s verksamhet inom 
Brandskyddsföreningen är väl bemannad och över-
lämnad till bland annat Bo Lundin och Joakim Jonsson. 
Även utskott och styrelse är viktiga kompetensbaser 
för den fortsatta utvecklingen av verksamheten. Det 
ser ljust ut för Elektriska Nämnden och det saknas inte 
uppgifter i samhället, för en förbättrad elsäkerhet.

En skön höst önskar jag er alla!

Elisabet Falemo, Ordförande

Kansliet
Vi håller på med verksamhetsplanering och budgetar-
bete för 2020 och bra input till detta arbete kom från 
utskott och styrelse i samband med årets gemensamma 
seminarium. Ett exempel på vad vi ser behövs är för-
bättrad information om EN till intressenter som berörs 
av men inte deltar i arbete i styrelse och utskott. Ett 
exempel är försäkringsmäklare.

I början av oktober deltog Joakim och jag vid Lantbru-
kets Brandskyddskommittés höstmöte. Brandrisker 
med elinstallationerna kommer alltid högt upp på 
dagordningen och ett konkret exempel är solcellsinstal-
lationer. Just nu råder högtryck i branschen och många 
lantbruk väljer att installera solceller på tak. Försäk-
ringsbolagen och räddningstjänsterna ser en ökning i 
antal incidenter orsakade av felaktiga installationer. Vi 
har bland annat av detta skäl valt att fokusera ett av 
passen vid årets vidareutbildning på solcellsinstallationer.

Vill passa på att påminna alla besiktningsingenjörer om 
att komma ihåg att ladda upp protokollet efter genom-
förd besiktning!

Bo Lundin, Affärsområdesansvarig



kunder att uppfylla gällande lagar och föreskrifter. Utan 
EN:s samverkande struktur så skulle Sveriges elanlägg-
ningar med stor sannolikhet ha större brister än vad 
som finns idag. 
Det är därför viktigt att försäkringsutskottet verkar för 
ökad information om syftet med vårt arbete. Arbetet 
med ökad information pågår i detta nu med allt ifrån 
instruktionsvideor för personal ute på försäkringsbola-
gen till tydligare information för kunderna. 
Sveriges samordning kring besiktning av elanläggningar 
är unikt och något vi ska värna om och vidareutveckla. 
En del av detta arbete sker genom försäkringsutskottet 
och vi kommer framöver genom medverkande i ut-
vecklandet av nästa generations databas att fortsätta ha 
som mål att minska elrelaterade bränder och olyckor. 

Försäkringsutskottet önskar alla läsare en fortsatt trev-
lig höst!

Termografering
En certifierad termograför har dokumenterade kun-
skaper för att korrekt och rationellt genomföra ter-
mografering av elektriska anläggningar. Defekta eller 
överbelastade anslutningar i en elanläggning orsakar 
överhettning eller kortslutning som kan leda till brand 
och produktionsavbrott. Tidig upptäckt av sådana fel 
kan bidra till att spara egendomsvärde och människoliv. 

Modern termografiutrustning är ett hjälpmedel för att 
upptäcka och eliminera heta områden i elektrisk utrust-
ning och kretsar. För att detta ska ske är det nödvän-
digt att utrustningen används av kvalificerad personal 
som har erforderlig utbildning och erfarenhet att utföra 
termografering.

Idag finns 27st certifierade termograförer som är certi-
fierade enligt normen vilket är alldeles för få. Vi har nu 
därför påbörjat ett arbete med att analysera varför det 
är så få som är certifierade.

En arbetsgrupp med berörda målgrupper är kallade 
till ett första arbetsgruppsmöte med en översyn av en 
eventuell revidering av Norm SBF 1031:2 Termograför 
med syftet att fler ska certifiera sig och med målet att 
minska person och egendomsskadorna ytterligare.

Försäkringsutskottet
Jag vill börja med att välkomna Sara Berglund från If 
och Daniel Thunvik från Zurich som nya ledamöter i 
försäkringsutskottet.
  
Utskottsarbetet har under året präglats av strukturfrå-
gor och stort fokus har lagts på att förbättra processer 
och effektivitet avseende det administrativa arbetet 
både för försäkringsgivarnas och Elektriska Nämndens 
personal.

Elektriska Nämnden verkar för ett säkrare el-Sverige 
gällande personsäkerhet och brandsäkerhet och syftet 
med vårt arbete är att minska elrelaterade bränder och 
olyckor. Anslutna försäkringsgivare kan genom EN:s 
struktur hjälpa sina kunder att upprätthålla en god 
standard på sina elanläggningar och samtidigt hjälpa sina 

Christofer Ekstrand, ordförande i försäkringsutskottet

Joakim Jonsson, Sakkunnig EL

Auktorisationsutskottet
Under september månad har åtta blivande besiktningsin-
genjörer deltagit i Grund 1-utbildning. Tack till Frank 
Johansson, Michael Steen, Marlene Stomme och övriga 
föreläsare.

Vi har under 2019 haft sju möten i Auktorisationsutskot-
tet och behandlat drygt 50 ansökningar. Något vi ser är att 
många sökande har bristande dokumentation över sin in-
stallationserfarenhet. Vi kommer förtydliga informationen 
över vilken dokumentation och information som krävs.

Utredningen angående konflikt mellan installationsverk-
samhet och besiktning har avslutats och vi tackar alla 
berörda för era svar, vi har fortsatt dialog i ett par ären-
den. Om du är osäker på vad kraven är ber vi dig kontakta 
kansliet eller någon av oss i Auktorisationsutskottet.

Årets vidareutbildning är utskickad, genomför den gärna så 
snart som möjligt, senast vid årsskiftet ska kunskapsproven 
vara genomförda.

Vi hälsar alla nyauktoriserade besiktningsingenjörer väl-
komna till EN! 

Anders Bergqvist, ordförande i Auktorisationsutskottet



Tekniska utskottet
Av Tekniska utskottets (EN-TU) fyra årliga möten är nu 
tre av dem genomförda för 2019. Det senaste mötet 
hölls den 10 september där flera beslut togs.

Elektriska Nämnden har gjort ett ställningstagande 
kring ledningssystem i säkerhetssystem såsom brand-
härdiga kablar till nödbelysning. Detta med anledning av 
att regelverken från myndigheter, andra regelgivare och 
branschrekommendationer går isär. 
Inom kort kommer ett nytt faktablad publiceras på 
Elektriska Nämndens hemsida som ger ett klargörande 
till besiktningsingenjörerna och övriga aktörer i bran-
schen.

Avsnitt 6.1 i T300 har anpassats till dagens definitioner 
utan att det är någon ändring i sak.

I EN-teknik redovisar EN-TU aktuell teknisk informa-
tion för besiktningsverksamheten till besiktningsin-
genjörerna. Informationen har många gånger visat sig 
vara vägledande för hela elinstallationsbranschen. I den 
senaste utgåvan ges information om jordfelsbrytare 
som eventuellt mättas av DC-strömmar, elinstallationer 
i skyddsrum, elvärmefläktar i utrymmen med förhöjd 
brandrisk m.m. Dessutom redovisas frågor från enskilda 
besiktningsingenjörer där svaret bedöms vara av intres-
se för samtliga.

Ny checklista för laddningsplatser för fordon är framta-
gen som ett hjälpmedel till besiktningsingenjörerna.
 
EN-TU påminner om att tekniska frågeställningar till 
utskottet gärna får mailas in till: frank.johansson@famja.
se. 

Lycka till med älgjakten.

Frank Johansson, Ordförande Tekniska utskottet


