
 

  

Inbjudan till Elinstallation Begränsad Behörighet BB1  
(”Auktorisation B” efter 1 juli 2017) 

Servicesektionen inbjuder dig till elkursen ”Elinstallation Begränsad Behörighet BB1” 
som kommer att genomföras i  Stockholm. Kursen omfattar 5 steg, med två dagar i varje 
steg. Kursen  är speciellt anpassad för pumpservicetekniker och har störst fokus där det 
är relevant utan att förbise något av de krav som ställs för att få ut BB1-behörighet. 

Eftersom utbildningskraven för de olika behörigheterna inte kommer att ändras då elsä-
kerhetslagen och de nya föreskrifterna träder ikraft 2017-07-01 kommer denna utbild-
ning även att vara giltig för att kunna söka Auktorisation B som det kommer att heta en-
ligt de nya föreskrifterna. 

Denna kurs ger dig de teoretiska kunskaperna och för att erhålla BB1- behörigheten 
krävs dessutom två års allsidig praktik från elarbeten som behörigheten avser. Det bety-
der att man ska jobba under en person som har lägst BB1 behörighet.

Steg 1   19-20 jan 2017 

Ellära 
Trefassystemet 
Elsystemet 
Elfaran, elsäkerhet 
Elmaskiner 

Steg 2   23-24 feb 2017 

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

Steg 3   23-24 mars 2017 

Lagar o föreskrifter 
Behörighetsregler, delegeringar 
Elinstallationsreglerna 
Ledningsdimensionering 

Steg 4  20-21 april 2017 

Elschemaläsning 
Elinstallationsteknik 
Elmateriel, materielval 
Elritningar 



 

  

Steg 5  15-16 juni 2017 

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 vid anmä-
lan.Kursavgift för enstaka steg 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 förbokade på Mornington Hotell, Nybrogatan 53 i Stockholm. För att boka 
rum ring tel 08- 507 32 00 och ange bokningsnr nedan. Boka rum senast 4 veckor innan 
kursstart, eftersom hotellet släpper rummen då.  I Juni vid sista kurstillfället kommer ett 
hotell nära centralstationen i Uppsala att bokas, vi kommer informera om det senare. 

18-20 jan 2017  G 23494 1 267 kr/natt   
22-24 feb 2017     G 23496 1 267 kr/natt  
22-24 mars 2017 Återkommer med hotell 
19-21 april 2017  G 23498  1 267 kr/natt                 
15-17 juni 2017              Återkommer med hotell i Uppsala och pris  

Plats 
Teknikföretagen, Storgatan 5 i Stockholm. (Kursblock 1-4) 
Steg  5 kommer att gå på Yrkesgymnasiet i Uppsala. 

Tid 
Dag 1 09.00-17.00 

Dag 2 08.00-15.00 
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Information 
Ansökan om behörighet är personlig och kostar 1 350 kr. Ansökan sker genom elsaker-
hetsverket.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.  

Förkunskaper  
Förkunskaper i matte och svenska på gymnasienivå krävs för denna kurs.  

Praktikkrav för begränsad behörighet 
För att erhålla BB1 krävs dessutom två års allsidig praktik från elarbeten som behörig-
heten avser. Det betyder att man ska jobba under en person som har lägst BB1 behörig-
het. Enligt Elsäkerhetsverkets förslag till nya behörighetsföreskrifter föreslås att företa-
get, inte den behörige installatören, ska intyga att den sökande fullgjort praktiken. 

För mer information kring utbildnings- och praktikkrav se Elsäkerhetsverkets behörig-
hetsföreskrifter ELSÄK-FS 2013:1 

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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