
 

  

Inbjudan Begränsad auktorisation B 
 

Servicesektionen inbjuder dig till kursen ”Begränsad auktorisation B” som kommer ge-
nomföras i Stockholm. Kursen består av 5 steg, med två dagar i varje steg. Kursen är spe-
ciellt anpassad till pumpservicetekniker och fokuserar på det som är relevant utan att 
utelämna de krav som krävs för att kunna få ut en Begränsad auktorisation B. 

Denna kurs ger dig de teoretiska kunskaper du behöver för att kunna söka Begränsad 
auktorisation B. Dessutom krävs två års allsidig praktik från elarbeten som auktorisat-
ionen avser. Denna praktik ska man kunna verifiera med ett intyg från en auktoriserad 
person man jobbat under eller från ett företags egenkontrollprogram man arbetat inom. 

Steg 1   15-16 feb 2018 

Ellära 
Trefassystemet 
Elsystemet 
Elfaran, elsäkerhet 
Elmaskiner 

Steg 2   8-9 mars 2018 

Manöver och skyddsapparater 
Mätinstrumentteknik, mätsäkerhet 
Kraftelektronik, motorstyrningar 
Störningar o EMC 

Steg 3   19-20 april 2018 

Lagar o föreskrifter 
Behörighetsregler, delegeringar 
Elinstallationsreglerna 
Ledningsdimensionering 

Steg 4  17-18 maj 2018 

Elschemaläsning 
Elinstallationsteknik 
Elmateriel, materielval 
Elritningar 

Steg 5  14-15 juni 2018 

Praktisk installationsteknik (”spikaövningar”) 
Kontroll före idrifttagning 



 

  

Anmälan 
Kursavgift: 21 500:- (medlemspris) för kursen komplett inkl måltider och fika samt kurs-
litteratur, exkl behörighet. Vi erbjuder även separata steg för 6 000:- (medlemspris) för 2 
dagar i mån av plats (då inte de ordinarie platserna som köps som hela paket tar upp alla 
platser). 

Icke medlemmar Kursavgift: 26 875 kr eller 7 500 kr för separata steg. 

Kursanmälan är bindande och fakturan för hela kursen kommer att faktureras innan 
första kurstillfället. Kursdokumentation, fm kaffe, lunch och em kaffe ingår i avgiften. 

Anmälan sker senast den 15 december till helene.schultz@tebab.com 

Hotell 
Hotellrum är kommer att förbokas. Mer information kommer att skickas ut innan kurs-
tillfället.  

14-16 feb 2018  Rekommenderat hotell Clarion Hotel Gillet och Scandic Nord 
7-9 mars 2018     Återkommer med info om pris och bokningsnr  
18-20 april 2018 Återkommer med info om pris och bokningsnr  
16-18 maj 2018  Återkommer med info om pris och bokningsnr  
13-15 juni 2018              Återkommer med hotell i Uppsala och pris  

Plats 
Xylem, Uppsala (Kursblock 1) 
Teknikföretagen, Storgatan 5 i Stockholm (Kursblock 2-4) 
Yrkesgymnasiet i Uppsala (Kursblock  5) 

Tid 
Dag 1 09.00-17.00 

Dag 2 08.00-15.00 

Information 
Ansökan om auktorisation är personlig och kostar 1 350 kr. Ansökan sker till Elsäkerhets-
verket via blanketter som man kan hämta på elsakerhetsverket.se. 

Hemstudier 
Inläsning och fördjupning på teoriavsnitten. 
Räkneövningar och övningsuppgifter att lösa hemma. Facit/svar finns tillgängliga också. 
Omfattningen på hemstudierna beror till stor del på elevens förkunskaper och förmåga 
att ta till sig men bör beräknas till 10-40 tim mellan varje kursblock.  
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Förkunskaper  
Förkunskaper i matte och svenska på gymnasienivå krävs för denna kurs.  

Praktikkrav för begränsad auktorisation B 
För att erhålla Begränsad auktorisation B krävs två års allsidig praktik från elarbeten som 
auktorisationen avser. Det betyder att man ska jobbat under en person som har lägst 
Begränsad auktorisation B eller under ett företags egenkontrollprogram. Enligt Elsäker-
hetsverkets nya regler är det företaget som intygar den sökandes fullgjorda praktik. 

 

För mer information kring utbildnings- och praktikkrav se Elsäkerhetsverkets behörig-
hetsföreskrifter ELSÄK-FS 2017:4 

Vid frågor kontakta: 
Björn Nyberg  bjorn.nyberg@nep.se eller 08-760 29 39. 

Heléne Schultz helene.schultz@tebab.com eller 08-782 08 23. 

Servicesektionen erhåller rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar. 
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