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Överväganden och ändringar till föreskrifter och allmänna råd 
om hur starkströmsanläggningar ska vara utförda 


Nedan anges de förslag till ändringar av föreskrifter som denna författning innebär i förhållande 


till nu gällande författning. Underrubriker har lagts till och viss omdisponering har gjorts för att 


få ett mer naturligt flöde i föreskrifterna samt för att tydliggöra föreskrifternas innebörd.  


Arbetet med utformning av de nya föreskrifterna har bedrivits av en intern projektgrupp i samråd 


med berörda tekniska kommittéer inom SEK och en extern referensgrupp samt med stöd från 


expertis inom Trafikverket när det gäller 7 kap. 
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1 kap. Allmänna bestämmelser 


Tillämpningsområde 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om hur en 


starkströmsanläggning ska vara utförd. Med utförande avses sådant 


elinstallationsarbete som framgår av 4 § i elsäkerhetslagen 


1 § Dessa föreskrifter gäller för utförande av 


starkströmsanläggningar. Som utförande anses även ombyggnad 


eller utvidgning av en starkströmsanläggning.  


Paragrafen anger föreskrifternas tillämpningsområde. Utförande ska förstås som en helhet, i detta ingår konstruktion, materialval och 


själva byggandet/installationen.  


Förändring: Förklaring: 


Första meningen ändras så att den följer författningens titel, vilket 


tar sikte på hur anläggningen ska vara utförd istället för utförande 


av starkströmsanläggning 


Begreppet ska vara utförd har en längre räckvidd i tid än utförande 


och visar tydligare att kraven gäller under hela anläggningens 


livslängd. 


Paragrafen förändras så att en hänvisning till 4 § elsäkerhetslagen 


definierar omfattningen av vad som är utförande.  


Eftersom elsäkerhetslagen har en definition av begreppet 


elinstallationsarbete kan vi skapa enhetlighet i regelverket genom 


att hänvisa till detta begrepp. 
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Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


2 § Föreskrifterna omfattar sådana starkströmsanläggningar som 


avses i 3 § elsäkerhetslagen. 


2 § Föreskrifterna gäller inte för starkströmsanläggningar  


- på luftfartyg,  


- på fordon för järnväg, spårväg, tunnelbana eller elväg,  


- på övriga fordon, inklusive släpfordon, - på fartyg, inklusive 


fritidsbåtar,  


- på övriga anordningar. 


Allmänna råd  


Med övriga fordon, inklusive släpfordon, avses t.ex. husbilar och 


husvagnar. Med övriga anordningar avses t.ex. maskiner, hissar och 


kranar. 


Genom bestämmelsen förtydligas föreskrifternas tillämpningsområde. Ytterligare resonemang om avgränsningen av vad som är en 


starkströmsanläggning kan hämtas i prop. 2015/16:163 och prop. 1996/97:136. 


Förändring: Förklaring: 


Föreslagen regel tar bort avgränsning som gjorts i ELSÄK-FS 


2008:1 och låter i stället elsäkerhetslagens definition av 


starkströmsanläggning utgöra avgränsningen av föreskrifternas 


tillämpningsområde. 


I förstudien har vi fått synpunkter om att paragrafen är omodern och 


svårtolkad. Dessutom öppnar den för felaktiga tillämpningar. De 


anläggningar som finns på luftfartyg, på fordon för järnväg, 


spårväg, tunnelbana eller elväg, på övriga fordon, inklusive 


släpfordon samt på fartyg inklusive fritidsbåtar, faller utanför 


elsäkerhetslagens definition. 


Genom att ta bort avgränsningen i föreskrifterna och istället hänvisa 


till lagens definition säkerställer vi att föreskrifterna inte innehåller 


en definition som strider mot elsäkerhetslagens definition.  
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Elsäkerhetsverkets föreskriftsbemyndigande omfattar elektriska 


starkströmsanläggningar, vilket i sig begränsar myndighetens 


möjligheter att reglera utanförliggande företeelser. För anordningar 


(elektrisk utrustning) gäller harmoniserad produktlagstiftning som 


har införlivats i svensk rätt genom elsäkerhetslagen, 


elsäkerhetsförordningen och ELSÄK-FS 2016:1. Detta område 


omfattas alltså också av Elsäkerhetsverkets 


föreskriftsbemyndigande men någon avgränsning gentemot detta 


regelverk i denna författning är inte nödvändig. 


Det finns också regelverk för typgodkännande för vägfordon och 


regelverk som styr järnvägsfordon. Transportstyrelsen och 


Sjöfartsverket har föreskrifter som omfattar elinstallationer och 


hantering av elektrisk utrustning på fartyg. 


Det finns dock skäl att fortsätta omvärldsbevakning avseende 


gränsdragningen mellan fordon och anläggning när det finns delar 


av fordon som har en stationär anslutning till elnätet. I 


elsäkerhetslagens förarbeten beskrivs att begreppet elektrisk 


anläggning avser en stationär anläggning för produktion, överföring 


eller användning – men inte förbrukning – av el. Om ett fordon med 


exempelvis med bostadsändamål eller utrymme för mekanisk 


verkstad ansluts till elnätet på ett sätt som kan anses stationärt kan 


de därför komma att omfattas av lagens definition av 


starkströmsanläggning. Dessa föreskrifter svarar dock inte på hur ett 


sådant övervägande ska göras. 
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Definitioner och förkortningar 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


3 § De definitioner och förkortningar som används i 


elsäkerhetslagen och elsäkerhetsförordningen ska ha samma 


betydelse i dessa föreskrifter. 


 


I dessa föreskrifter avses med  3 § I dessa föreskrifter avses med 


allmänt distributionsnät  


ett ledningsnät som omfattas av nätkoncession för område, 


avgränsas normalt av matande regionnät respektive mottagande 


förbrukningsanläggning, 


allmänt distributionsnät  


ledningsnät som omfattas av nätkoncession för område, 


driftrum   


ett rum eller en annan plats för drift av elektriska anläggningar eller 


annan elektrisk utrustning som kan medföra risk för skada på grund 


av el, 


driftrum  


ett rum eller en annan plats för drift av elektriska anläggningar eller 


annan elektrisk utrustning som kan medföra risk för skada på grund 


av el, 


driftbyggnad  


avser en byggnad som har med drift och funktion för 


kontaktledningsanläggning för drift av järnväg, spårväg, tunnelbana 


ny  
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eller elväg att göra, så som teknikbyggnad, hiss- och trapphus, 


vindskydd, skötselhall, våghus och rastkur, 


elchock  


skadlig verkan eller kraftig påverkan som följd av att elektrisk 


ström passerar genom en människo- eller djurkropp, 


elchock  


skadlig verkan som följd av att elektrisk ström passerar genom en 


människo- eller djurkropp, 


elsäkerhetsförordningen  


elsäkerhetsförordningen (2017:218), eller författning som trätt i 


dess ställe, 


ny 


elsäkerhetslagen  


elsäkerhetslagen (2016:732), eller författning som trätt i dess ställe, 


ny 


ELSÄK-FS 2022:X   


Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2022:X) om 


innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och elektrisk 


utrustning eller föreskrifter som trätt i dess ställe, 


ny 


friledning  


luftledning med fritt från varandra upphängda ledare med tillbehör 


såsom isolatorer och fästdetaljer, 


friledning  


luftledning med fritt från varandra upphängda ledare med tillbehör 


såsom isolatorer och fästdetaljer, 


hinder  hinder  
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anordning som fysiskt förhindrar oavsiktlig beröring men som inte 


hindrar avsiktlig beröring, 


något som förhindrar oavsiktlig beröring men som inte hindrar 


avsiktlig beröring,  


hängkabel  


luftledning med ledningsparter med eller utan bärlina i gemensamt 


hölje, 


ny 


hängspiralkabel  


luftledning med ledningsparter och eventuell bärlina utan 


gemensamt hölje. Kan även förekomma i dubbelisolerat utförande, 


ny 


högspänning  


nominell spänning över 1 000 V växelspänning eller över 1 500 V 


likspänning, 


högspänning  


nominell spänning över 1 000 V växelspänning eller över 1 500 V 


likspänning, 


Stryks jordtag  


en del av jordens ledande massa med däri placerade jordelektroder 


och omgivande fyllnadsmassa.  


kontaktledning  


en ledare ovan mark fastsatt på stolpar eller andra stöd avsedd för 


drift av järnväg, spårväg, tunnelbana eller elväg, alternativt en 


ledare i markförlagd strömskena för drift av elväg. Exempel på 


kontaktledning  


en ledare ovan mark fastsatt på stolpar eller andra stöd (t.ex. 


friledning, återledning, förbiledning, matarledning eller 


hjälpkraftledning eller strömskena), avsedd för drift av järnväg, 
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kontaktledning är friledning, återledning, förbiledning, 


matarledning, hjälpkraftledning eller strömskena, 


spårväg, tunnelbana eller elväg, alternativt en ledare i markförlagd 


strömskena för drift av elväg 


luftledning  


samlingsbegrepp för ledningar ovan mark placerade på stolpar eller 


andra stöd för att uppnå viss höjd; uppdelade i friledning, hängkabel 


och hängspiralkabel, 


luftledning  


ledare eller kabel ovan mark fastsatt på stolpar eller andra stöd, 


lågspänning  


nominell spänning upp till och med 1 000 V växelström eller upp 


till och med 1 500 V likspänning, 


lågspänning  


nominell spänning upp till och med 1 000 V växelström eller upp 


till och med 1 500 V likspänning, 


nominell spänning  


den spänning för vilken en starkströmsanläggning eller del av en 


anläggning är bestämd, 


nominell spänning  


den spänning för vilken en starkströmsanläggning eller del av en 


anläggning är bestämd, 


PEL-ledare   


ledare som har en kombinerad funktion av såväl skyddsjordledare 


som fasledare, 


ny 


PEM-ledare  


ledare som har en kombinerad funktion av såväl skyddsjordledare 


som mittpunktsledare, 


ny 
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PEN-ledare  


ledare som har en gemensam funktion som skyddsjordledare och 


neutralledare, 


PEN-ledare  


en direktjordad ledare som har en gemensam funktion som 


skyddsjordledare och neutralledare 


spänningsförande del  


ledare eller ledande del avsedd att vara spänningssatt vid normal 


användning, inklusive neutralledare men exklusive PEN-, PEM- 


och PEL-ledare, 


spänningsförande del  


ledare eller ledande del avsedd att bli spänningssatt vid normal 


användning, inklusive neutralledare men exklusive PEN-ledare. 


Stryks starkströmsanläggning  


anläggning för sådan spänning, strömstyrka eller frekvens som kan 


vara farlig för personer eller egendom. 


TN-system  


ett fördelningssystem där en punkt i systemet är direkt jordat vid 


strömkällan och där utsatta delat har direkt förbindelse med denna 


punkt, och 


TN-system  


ett fördelningssystem där en punkt i systemet är direkt jordat vid 


strömkällan och där utsatta delat har direkt förbindelse med denna 


punkt, 


utsatt del  


för beröring åtkomlig ledande del av elmateriel, som normalt inte är 


spänningssatt, men som på grund av ett fel i den grundläggande 


isoleringen kan anta en farlig spänning. 


utsatt del  


för beröring åtkomlig ledande del av elektrisk materiel som normalt 


inte är spänningssatt men som vid fel på grundisoleringen kan bli 


spänningssatt. 
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Förändring: Förklaring: 


Bestämmelsen kompletteras med en hänvisning till definitioner och 


förkortningar som används i elsäkerhetslagen och 


elsäkerhetsförordningen. Definitionen av begreppet 


starkströmsanläggning stryks.  


Genom att hänvisa till elsäkerhetslagen skapas en enhetlighet i 


regelverket. Begreppet starkströmsanläggning är definierat i 


elsäkerhetslagen och blir därför överflödigt att definiera i dessa 


föreskrifter. 


Vissa definitioner har ändrats språkligt och fått förklarande tillägg. Syftet är att öka förståelsen men ingen ändring i sak av 


definitionerna är avsedd. 


Listan över definitioner och förkortningar har kompletterats med 


definitioner av driftbyggnad, hängkabel och hängspiralkabel, PEL-


ledare, PEM-ledare samt förkortningar av elsäkerhetslagen och 


ELSÄK-FS 2022:X. 


Tillägget har gjorts för att dessa definitioner och förkortningar 


saknats i tidigare föreskrifter. 


Begreppet jordtag stryks. Begreppet används inte i föreskrifterna och behöver därför inte 


definieras. 


 


Undantag från föreskrifterna 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


4 § Elsäkerhetsverket får medge undantag från dessa föreskrifter. 4 § Elsäkerhetsverket får medge undantag från dessa föreskrifter. 


Det finns inga föreslagna ändringar av paragrafen. 
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2 kap. God elsäkerhetsteknisk praxis 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


1 § En starkströmsanläggning ska vara utförd enligt god 


elsäkerhetsteknisk praxis så att den ger betryggande säkerhet mot 


personskada och sakskada på grund av el. 


Med god elsäkerhetsteknisk praxis avses tillämpning av dessa 


föreskrifter samt av den praxis i övrigt som har etablerats på 


elsäkerhetsområdet genom kompletterande standarder eller andra 


bedömningsgrunder. 


Om svensk standard tillämpas som komplement till föreskrifterna 


anses anläggningen vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis 


om inget annat visas. En anläggning får vara utförd på ett sätt som 


helt eller delvis avviker från svensk standard under förutsättning att  


motsvarande säkerhet uppnås. Om utförandet avviker från svensk 


standard ska de bedömningar som ligger till grund för utförandet 


dokumenteras.  


1 § En starkströmsanläggning ska vara utförd enligt god 


elsäkerhets- teknisk praxis så att den ger betryggande säkerhet mot 


person- eller sakskada på grund av el.  


Med god elsäkerhetsteknisk praxis avses tillämpning av dessa 


föreskrifter samt av den praxis i övrigt som har etablerats på 


elsäkerhetsområdet genom kompletterande standarder eller andra 


bedömningsgrunder.  


Om svensk standard tillämpas som komplement till föreskrifterna 


anses anläggningen utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis om 


inget annat visas. Om en anläggnings utförande helt eller delvis 


avviker från svensk standard ska de bedömningar som ligger till 


grund för utförandet dokumenteras. 


Bestämmelserna om god elsäkerhetsteknisk praxis är övergripande och grundläggande, alla starkströmsanläggningar ska vara utförda 


enligt god elsäkerhetsteknisk praxis. Bestämmelsen har därför tilldelats ett eget kapitel som inleder kapitlen med krav på hur en 


anläggning ska vara utförd. 


God elsäkerhetsteknisk praxis uttrycker den säkerhetsnivå som har etablerats inom elsäkerhetsområdet främst genom Elsäkerhetsverkets 


föreskrifter och olika standarder. Inom andra tekniska säkerhetsområden är det inte ovanligt att tillämpliga standarder beslutas att gälla 


som föreskrifter. Elsäkerhetsverket har i stället valt att behålla viss reglering om utförande i föreskriftsformat samt lämna tillämparna viss 
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valfrihet i fråga om kompletterande standarder eller andra bedömningsgrunder. Utan att utesluta andra standarder eller 


bedömningsgrunder, innebär paragrafen att svensk standard har ett företräde. Den som kompletterar föreskrifterna med svensk standard, 


presumeras ha tillämpat god elsäkerhetsteknisk praxis. För den som tillämpar någon annan bedömningsgrund för utförandet ställs högre 


krav på dokumentation. 


Förändring: Förklaring: 


Regeln kompletteras med ett förtydligande om att anläggningens 


utförande helt eller delvis får avvika från svensk standard under 


förutsättning att utförandet av anläggningen uppnår motsvarande 


säkerhet. 


Tanken är att den som utför en anläggning ska utgå från svensk 


standard, om utföraren avviker från standarden ska denne 


dokumentera på vilket sätt det avvikande utförandet uppnår samma 


säkerhetsnivå som etablerats genom standardiseringen. I gällande 


regel är det dock inte klart uttryckt att det alternativa utförandet 


måste uppnå motsvarande säkerhet. Detta tillägg är därför en 


kodifiering av hur regeln tillämpas i praktiken.  


 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


2 § Innan en ny, ändrad eller utvidgad starkströmsanläggning tas i 


bruk, ska den kontrolleras så att utförandet uppfyller god 


elsäkerhetsteknisk praxis.  


En anläggning anses som tagen i bruk när den är spänningssatt med 


sådan spänning, strömstyrka eller frekvens som kan vara farlig för 


person eller egendom. Detta gäller även om den har spänningssatts 


tillfälligt, exempelvis för provdrift. 


2 § Innan en ny, ändrad eller utvidgad starkströmsanläggning tas i 


bruk, ska den kontrolleras så att den uppfyller god 


elsäkerhetsteknisk praxis. En anläggning anses som tagen i bruk när 


den är spänningssatt med sådan spänning, strömstyrka eller 


frekvens som kan vara farlig för person eller egendom. Detta gäller 


även om den har spänningssatts tillfälligt t.ex. för provdrift. 
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Bestämmelsen medför en skyldighet att göra kontroll av utförandet innan ibruktagande av anläggningen. Eftersom det finns ett så stort 


spann av anläggningstyper innehåller bestämmelsen dock inte krav på hur kontrollen ska utföras. En kodifiering i föreskrifter av hur 


kontroll ska utföras skulle bli för oprecis. Den hänvisning till svensk standard som 2 kap. 1 § innehåller således inte presumtion för den 


standardisering som finns för kontroller.  


I förstudien har det framkommit att det upplevs otydligt om vad som gäller avseende dokumentation när man avviker från svensk standard. 


Det finns dock inte något krav i denna regel på hur utförandet eller dokumentationen av kontrollen ska göras, utan endast att kontrollen ska 


säkerställas att utförandet uppfyller god elsäkerhetsteknisk praxis. 


Förändring: Förklaring: 


I första stycket byts ena syftningen ”den” till ”utförandet”. Genom förändringen förtydligas att ”god elsäkerhetsteknisk praxis” 


syftar på anläggningen och utförandet, och inte på själva kontrollen. 
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3 kap. Grundläggande säkerhetskrav 


Krav som omfattar alla typer av starkströmsanläggningar 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


1 § En starkströmsanläggning ska vara utförd så, att den ger 


betryggande säkerhet 


- under normala förhållanden, 


- vid ett (1) fel i anläggningen, och 


- vid rimligt förutsebar felbetjäning. 


1 § En starkströmsanläggning ska vara utförd så, att den ger 


betryggande säkerhet under normala förhållanden, vid ett (1) fel i 


anläggningen och vid rimligt förutsebar felbetjäning. 


Paragrafen kan sägas innebära viss specificering av god elsäkerhetsteknisk praxis enligt 2 kap. 1 § genom att den uttrycker grundläggande 


säkerhetskrav för starkströmsanläggningar. Anläggningen ska vara utförd så att den ger betryggande säkerhet vid normala förhållanden 


och vid avsedd användning. Säkerheten i utförandet ska emellertid också vara sådan att någon fara inte uppkommer även om det uppstår 


ett fel i anläggningen eller om anläggningen utsätts för felbetjäning som är rimligt möjlig att förutse att den kan inträffa. Tanken är således 


att ett enda fel i anläggningen eller vid dess skötsel inte ska få farliga konsekvenser. För att kunna leva upp till dessa krav måste utförandet 


föregås av en riskbedömning som gör det möjligt att hantera riskerna på ett betryggande sätt. Det kan man göra genom att införa dubbla 


barriärer. Om det inte är möjligt med dubbla barriärer får man i stället minska sannolikheten för att felet inträffar till en acceptabel nivå. 


Förändring: Förklaring: 


Ingen förändring i sak är gjord, men bestämmelsen formateras i 


punktform istället för en mening med många kommateringar. 


I löpande text kan det vara svårt att utläsa om alla kriterier ska gälla 


för att kravet ska vara uppfyllt. Samtliga kriterier gäller samtidigt. 


Genom att skriva bestämmelsen i punktform framgår det tydligare. 
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Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


2 § En starkströmsanläggning ska vara utförd så att personer och 


husdjur skyddas mot elchock som kan uppstå vid direkt beröring av 


spänningsförande delar, eller av utsatta delar som blivit 


spänningsförande genom ett (1) fel. 


2 § En starkströmsanläggning ska vara utförd så, att personer och 


husdjur skyddas mot elchock som kan uppstå vid direkt beröring av 


spänningsförande delar eller av utsatta delar som blivit 


spänningsförande genom ett fel, det vill säga indirekt beröring. 


Följande information kan lämnas i beskrivande upplysningar: Som exempel på när elchock kan uppstå kan nämnas: 


- vid beröring av en oskyddad spänningsförande del (direkt beröring), 


- vid högspänning inom riskområdet för en spänningsförande del, 


- vid beröring av en ledande del som blivit spänningsförande genom ett fel (indirekt beröring) samt 


- vid beröring av en ledande del som blivit spänningsförande genom induktion (spänning som uppkommit genom magnetiska fält) eller 


influens (spänning som uppkommit genom elektriska fält). 


Förändring: Förklaring: 


Termen indirekt beröring har tagits bort.  Begreppet indirekt beröring används inte längre i standardiseringen. 


Föreslagen ändring innebär dock inte någon ändring i sak eftersom 


beröring av utsatta delar som blivit spänningsförande genom ett (1) 


fel är att jämställa med vad som tidigare beskrevs som indirekt 


beröring.   


En enhet (1) har lagts till. Ett förtydligande samt för att skapa likformighet med 2 kap 1 §. 
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Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


3 § En starkströmsanläggning ska vara utförd så att den inte medför 


risk för personskada eller sakskada på grund av höga temperaturer, 


ljusbågar eller mekaniska påkänningar orsakade av ström vid 


normal drift eller av överström. 


5 § En starkströmsanläggning ska vara utförd så, att den inte medför 


risk för person- eller sakskada på grund av höga temperaturer, 


ljusbågar eller mekaniska påkänningar förorsakade av ström vid 


normal drift eller av överström. 


Förändring: Förklaring: 


Paragrafen justeras från ”person- och sakskada” till ”personskada 


och sakskada”.  


För att följa elsäkerhetslagens ordalydelse. Föreslagen ändring 


innebär ingen ändring i sak . 


 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


4 § En starkströmsanläggning ska vara utförd så, att den står emot 


normalt förekommande spänningar, som kan förväntas uppträda i 


anläggningen och vid överledning mellan spänningsförande delar 


som tillhör strömkretsar med olika spänningar. 


6 § En starkströmsanläggning ska vara utförd så, att den står emot 


normalt förekommande spänningar, som kan förväntas uppträda i 


anläggningen och vid överledning mellan spänningsförande delar 


som tillhör strömkretsar med olika spänningar. 


I paragrafen finns bestämmelser till skydd mot överspänning. Överspänning kan uppstå bland annat vid kopplingar i näten eller genom 


induktion eller vid åsknedslag. 


Det finns inga föreslagna ändringar av paragrafen. 
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Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


5 § En starkströmsanläggnings utförande ska vara anpassat till den 


omgivande miljön samt den verksamhet som bedrivs i anslutning 


till anläggningen. 


7 § En starkströmsanläggnings utförande ska vara anpassat till de 


yttre förhållanden som råder i dess omgivning. 


Allmänna råd 


Vid utförandet bör hänsyn tas till 


- omgivande miljö i den mån den har inverkan på 


starkströmsanläggningen, 


- de behov som ska uppfyllas genom 


starkströmsanläggningen och den verksamhet som bedrivs i 


anslutning till starkströmsanläggningen, och 


- när det gäller anläggningar i en byggnad, byggnadens 


utförande i fråga om brandsäkerhet och val av 


byggnadsmaterial. 


Förändring: Förklaring: 


Det allmänna rådets p 1 och 2 har införlivats i regeln. Paragrafen har justerats i syfte att tydliggöra bestämmelsens 


innebörd. Med yttre förhållanden avses omgivande miljö och den 


verksamhet som bedrivs i anslutning till anläggningen. Det är därför 


tydligare att ange det uttryckligen i föreskriften. 
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Det allmänna rådets p 3 utgår. Krav på byggnadens utförande vad gäller brandsäkerhet finns i 


Boverkets regelverk om bygg- och konstruktionsregler och ska 


därför inte regleras i dessa föreskrifter. 


 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


6 § En starkströmsanläggning ska vara försedd med den märkning 


och dokumentation som behövs för att anläggningens olika delar 


entydigt ska kunna identifieras för drift och underhåll. 


Dokumentationen ska finnas på svenska och det språk som är 


lämpligt för de personer som ska ta del av dokumentationen. 


8 § En starkströmsanläggning ska vara försedd med den märkning 


och dokumentation som behövs för att anläggningens olika delar 


entydigt ska kunna identifieras för drift och underhåll. 


Dokumentationen ska finnas på svenska, om inte något annat språk 


är lämpligare från elsäkerhetssynpunkt. 


Förändring: Förklaring: 


”om inte något annat språk är lämpligare från elsäkerhetssynpunkt.” 


har ersatts med ”och det språk som är lämpligt för de personer som 


ska ta del av dokumentationen.” 


Föreslagen ändring innebär att grundkravet är att dokumentationen 


alltid ska finnas på svenska. Det är dock möjligt att komplettera 


dokumentationen på andra språk när det behövs om de personer 


som ska ta del av dokumentationen inte är svenskspråkiga. 
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Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


7 § Innehavaren ska utfärda anläggningsspecifika instruktioner och 


anvisningar till den som arbetar vid starkströmsanläggningen när 


anläggningens utförande och dess avsedda användning kräver det, 


för att ge betryggande säkerhet mot personskada och sakskada på 


grund av el. Anvisningarna ska finnas på svenska och det språk som 


är lämpligt för de personer som arbetar vid anläggningen. 


Ny 


Förklaring/motivering 


I vissa anläggningar måste vissa åtgärder göras i viss ordningsföljd eller på ett sätt som inte följer standardiserat utförande, eller som är 


unikt för anläggningen. Det finns redan idag så komplicerade funktioner i vissa starkströmsanläggningars styr- och kontrollanläggning att 


de kräver att den som utför använder anläggningen eller utför arbete vid den har tillgång till instruktioner för att kunna utföra även 


förhållandevis enkla åtgärder på ett säkert sätt. Denna bestämmelse syftar alltså till att det ska finnas de instruktioner och anvisningar som 


krävs för att ge säkerhet vid användning av anläggningen eller arbete vid anläggningen.  


Majoriteten av starkströmsanläggningar i Sverige, som har ett utförande enligt standard träffas inte alls av denna regel. Om anläggningens 


utförande och dess avsedda användning kräver det, ska instruktioner och anvisningar dock tas fram. Det är anläggningens innehavare som 


ansvarar för att avgöra om sådana instruktioner och anvisningar behöver tas fram. Starkströmsanläggningar eller anläggningsdelar kan ha 


en beräknad livslängd på 40 år och därför är det viktigt att dokumentationen finns samlad.  
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Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


8 § Bestämmelser om arbetsgivarens ansvar för att ta fram 


instruktioner för arbetet finns i 7 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter 


2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete och allmänna råd om 


tillämpningen av föreskrifterna, eller författning som trätt i dess 


ställe. 


Ny 


Förklaring/motivering 


Bestämmelsen är ny. Arbetsmiljöverket är den myndighet som har rätt att meddela de föreskrifter som behövs för att förebygga ohälsa och 


olycksfall i arbetet. Arbetsmiljöverket är av uppfattningen att de regler som tidigare fanns i Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna 


råd (2006:1) om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet innehållsmässigt återfinns i arbetsmiljölagstiftningen. 


Den föreslagna regeln avser att förtydliga att det, utöver de krav på instruktioner och anvisningar som finns i 7 § ovan, finns 


arbetsmiljöregler som ställer krav på att det finns instruktioner och rutiner för att arbetet ska kunna ske säkert. Dessa regler riktar sig mot 


arbetsgivaren, medans Elsäkerhetsverkets föreskrifter riktar sig mot innehavaren.  
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Krav som omfattar vissa typer eller delar av starkströmsanläggningar 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


9 § En luft- eller kontaktledning ska vara utförd och framdragen så 


att dess konstruktion och läge i betryggande omfattning förebygger 


fara för personskada och sakskada på grund av el.  


Allmänna råd 


Vid placering av luft- eller kontaktledningen bör hänsyn tas till 


avstånd från bland annat mark, vegetation, andra ledningar, 


trafikleder och byggnader. 


3 § En luft- eller kontaktledning ska vara utförd och framdragen så, 


att dess konstruktion och läge i betryggande omfattning förebygger 


fara för person- eller sakskada på grund av el. Den ska vara 


framdragen på betryggande avstånd från mark, vegetation, andra 


ledningar, trafikleder, byggnader med mera. 


I 6 och 7 kap. finns närmare bestämmelser om vad som kan anses som ”betryggande avstånd”. Vad som avses med ”kontaktledning” 


framgår av 1 kap. 3 §. 


Förändring: Förklaring: 


Andra meningen har lyfts ut till allmänna råd och vissa 


redaktionella ändringar har gjorts. 


Det huvudsakliga kravet finns i nuvarande bestämmelses första 


mening. Andra meningen är på grund av lydelsen ”med mera” inte 


tillräckligt specificerad för att utgöra en regel. Andra meningen har 


därför lyfts ut till allmänna råd. Uppräkningen i det allmänna rådet 


är inte uttömmande. 
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Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


10 § Ett driftrum ska vara slutet eller inhägnat på betryggande sätt. 


Endast fackkunniga personer eller personer som har fått 


instruktioner om risken för skada på grund av el ska ha tillträde till 


ett driftrum. 


4 § Ett driftrum ska vara slutet eller inhägnat på betryggande sätt. 


Endast fackkunniga personer eller personer som har fått 


instruktioner om risken för skada på grund av el ska ha tillträde till 


ett driftrum. 


Driftrum så som det definieras i dessa föreskrifter innehåller typiskt sett en risk för elektrisk fara. Därför föreskriver denna paragraf krav 


på begränsningar i tillträdet till driftrum. 


Det finns inga föreslagna ändringar av paragrafen. 
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4 kap. Särskilda säkerhetskrav för lågspänningsanläggningar 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


 1 § I starkströmsanläggningar för lågspänning är det inte tillåtet att 


använda skyddsmetoden ”isolerad miljö” som skydd mot elchock 


vid indirekt beröring, såvida inte speciella förhållanden gör 


metoden nödvändig. 


Förändring: Förklaring: 


Bestämmelsen upphävs. 


 


År 2004, när den första generella författningen gavs ut, angavs inte 


förutsättningar för tillämpningen av skyddsmetoden tillräckligt 


tydligt i standarden SS 436 40 00. Bestämmelsen låg sedan kvar i 


föreskriften 2008:1. Då angavs bland annat att skyddsmetoden 


”kunde tillämpas vid speciella förhållanden” och tanken var att 


principen kunde tillämpas när automatisk frånkoppling inte var 


möjlig eller var önskvärd. 


Avsnittet om skydd mot elchock i nu gällande utgåva av standarden 


är tydligare och fastställer uttryckligen under vilka förutsättningar 


som skyddsmetoden isolerad miljö kan tillämpas, dvs kravet är att 


skyddsmetoden ”ska endast tillämpas då elinstallationen övervakas 


av fackkunniga eller instruerade personer på ett sådant sätt att 


otillåtna ändringar i elinstallationen inte kan göras”. 


Att bestämmelsen stryks innebär således inte en lättnad av kraven. 


Anläggningar ska alltid utföras enligt god elsäkerhetsteknisk praxis. 
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Standarden hanterar de särskilda omständigheterna kring denna 


skyddsmetod, samt när och hur den får tillämpas. 


 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


1§ Allmänna distributionsnät för lågspänning ska vara utförda som 


TN-system. Nätets PEN-ledare ska vara jordad i närheten av 


strömkällan. I distributionsnät som inte ingår i sammanhängande 


jordningssystem ska PEN-ledaren även vara jordad på lämpliga 


platser i nätets utkanter. 


2 § Allmänna distributionsnät för lågspänning ska vara utförda som 


TN-system. Nätets PEN-ledare ska vara jordad i närheten av 


strömkällan och i luftledningsnät dessutom på lämpliga platser i 


nätets utkanter. 


Förändring: Förklaring: 


Bestämmelsens andra mening delas upp i två meningar, vilket 


medför vissa språkliga ändringar. 


Endast redaktionella ändringar föreslås. Ingen ändring i sak är 


avsedd. 
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Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


2 § Nätanslutna uttag för allmänbruk i lågspänningsanläggningar 


ska uppfylla kraven i Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2019:1) om 


stickproppar och uttag för allmänbruk, eller författning som trätt i 


dess ställe. Uttag ska antingen vara försedda med petskydd eller 


utföras eller placeras så att risken för barnolycksfall begränsas. 


 


3 § Nätanslutna uttag i lågspänningsanläggningar ska antingen vara 


försedda med petskydd eller utföras eller placeras så, att risken för 


barnolycksfall begränsas. 


3 a § Nätanslutna uttag för allmänbruk i lågspänningsanläggningar 


ska uppfylla kraven i Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2015:1) om 


stickproppar och uttag för allmänbruk, eller föreskrifter som trätt i 


dess ställe. 


Krav på att föreskrifterna om uttag för allmänbruk ska gälla vid installation av uttag i anläggningar infördes 2015. 


Förändring: Förklaring: 


Tidigare 3 a § blir ny huvudbestämmelse och slås samman med 


gamla 3 §. 


Bestämmelsens hänvisning till föreskrifter uppdateras med nu 


gällande författning. 


Det grundläggande kravet är att alla uttag för allmänbruk ska 


uppfylla kraven i Elsäkerhetsverkets föreskrifter på området. 


Eftersom föreskrifterna inte medför garanti för att alla uttag är 


försedda med petskydd så behöver kravet fortsatt kompletteras med 


ett allmänt krav på petskydd eller utförande eller placering. 
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Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


 4 § För anläggningar i byggnader som inrymmer bostäder, 


grundskolor, förskolor, fritids- eller daghem och där det i enlighet 


med bestämmelserna i 3 kap. 2 § behövs skydd mot elchock vid 


indirekt beröring gäller följande. I den del av byggnaden, som 


används till ändamål som avses i första stycket, ska det finnas 


tilläggsskydd för uttag med högst 16 A märkström. Tilläggsskyddet 


ska bestå av jordfelsbrytare med högst 30 mA märkutlösningsström. 


Jordfelsbrytaren ska skydda mot fel i de grundläggande 


skyddsåtgärderna eller vid ovarsamhet hos användaren. Om avbrott 


i ett uttag skulle medföra allvarliga konsekvenser, får dock uttaget 


undantas från tilläggsskyddet. 


Förändring: Förklaring: 


Bestämmelsen upphävs. Svensk standard SS 436 40 00 har idag högre krav på 


jordfelsbrytare än ELSÄK-FS 2008:1. Vi har inte funnit några skäl 


till att behålla en annan reglering än den som standarden föreskriver 


och som tillämpas vid byggnation av nya fastigheter. Regeln kan 


därför upphävas med hänvisning till att anläggningen ska utföras 


enligt god elsäkerhetsteknisk praxis. Till detta föreslås en ändrad 


övergångsregel som möjliggör utvidgning av utrymmen i bostäder 


utan att jordfelsbrytare behöver installeras. I den föreslagna 


övergångsregeln har möjligheten till undantag från krav på 


jordfelsbrytare vid utvidgning av ett befintligt torrt rum i 


grundskolor, fritidshem och förskolor/daghem tagits bort. I arbetet 
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med att ta fram föreslagna föreskrifter har vi gjort bedömningen att 


detta undantag inte tillämpas i denna typ av miljöer idag. 


Grundskolor, fritidshem och förskolor/daghem är också just sådana 


miljöer där ett tilläggsskydd i form av jordfelsbrytare kan vara 


betydelsefullt. 


Att bestämmelsen stryks innebär alltså ingen lättnad av kraven, utan 


att de krav som framgår av svensk standard ska tillämpas. 
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5 kap. Särskilda säkerhetskrav för högspänningsanläggningar 


Jordning och skydd mot beröring av spänningsförande delar 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


1 § Utsatta delar av en högspänningsanläggning ska jordas, liksom 


sådana främmande ledande delar som vid fel, genom induktion eller 


influens kan bli spänningsförande och medföra fara för person- eller 


sakskada. Utanför driftrum ska apparater och kablar antingen ha 


jordad mellandel eller genom sitt läge vara skyddade mot oavsiktlig 


beröring. Med jordad mellandel avses metallkapsling för apparater 


och skärm för kablar. 


1 § Utsatta delar av en högspänningsanläggning ska jordas. Detta 


gäller även för sådana främmande ledande delar som vid fel, genom 


induktion eller influens, kan bli spänningsförande och medföra fara 


för personskada eller sakskada. Utanför driftrum ska apparater och 


kablar antingen ha jordad mellandel eller genom sitt läge vara 


skyddade mot oavsiktlig beröring. Med jordad mellandel avses 


metallkapsling för apparater och skärm för kablar. 


Förändring: Förklaring: 


Endast redaktionella ändringar har gjorts. Den första meningen har 


delats upp i två meningar och paragrafen justeras angående ”person- 


och sakskada” till ”personskada och sakskada”. 


Ändringarna har gjorts för att öka läsbarheten och för att följa 


elsäkerhetslagens ordalydelse. 
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Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


2 § Skydd mot direkt beröring av en högspänningsanläggning 


genom hinder är tillåtet i driftrum. Balkar, kedjor och rep utgör inte 


hinder. 


2 § Skydd mot direkt beröring av en högspänningsanläggning 


genom hinder är tillåtet i driftrum. Balkar, kedjor och rep utgör inte 


hinder. 


Direkt beröring kan vara avsiktlig eller oavsiktlig. I de flesta situationer behövs skydd både mot avsiktlig och oavsiktlig beröring. Enligt 


definitionen i 1 kap. 3 § är ett hinder något som skyddar mot oavsiktlig beröring, men inte mot avsiktlig beröring. Hinder som skydd kan 


därför inte användas annat än där det är särskilt motiverat exempelvis för att man kan behöva utföra arbeten på anläggningen och där 


riskerna minimeras på annat sätt, vilket är fallet beträffande driftrum. 


Mot denna bakgrund anses rep, kedjor och balk inte utgöra ett tillfredställande hinder. Hinder med sådan begränsad verkan har historiskt 


inte accepterats i Sverige. Ett tillåtande av sådant utförande kan leda till ökade risker mot bakgrund av att anläggningar i övrigt har annat 


utförande och därmed kan missleda användaren. 


Det finns inga föreslagna ändringar av paragrafen. 


 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


3 § I starkströmsanläggningar innehållande 


lågspänningsanläggningar anslutna till högspänningsanläggningar 


får enpoliga jordslutningar i högspänningsanläggningen inte orsaka 


förhöjda markpotentialer eller jordpotentialstegring överstigande 


100 V i lågspänningsanläggningens jordade delar.  


6 § För spänningssättning av sådana jordade delar i anläggningar 


inom ett icke direktjordat system för högst 25 kV nominell 


spänning till vilka jordslutning kan ske gäller de värden som anges i 


tabell 1. 
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Förändring: Förklaring: 


Tabell 1 stryks och bestämmelsen omformuleras. 


Termen ”icke direktjordat system” ersätts av en beskrivning av 


ledningens utförande. 


För anläggningar där människor ofta vistas omsätts de krav som 


framgår av tabell 1 till föreskriftstext. 


Värden för tillåten beröringsspänning i tabell 1 överensstämmer inte 


med de värden för tillåten beröringsspänning som framgår av SS-


EN 50522-1, figur 4 beträffande utsatta delar i driftrum och där 


människor ofta vistas. Därför uttrycks krav på sådana anläggningar 


nu istället i föreskriftstext. 


Beträffande standarden för luftledningar SS-EN 50341-1 fig. 6.1 


har beröringsspänningarna motsvarande storleksordningar som 


tabell 1 och tabell 1 är inte nödvändig att ha till denna del. 
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Krav på frånkoppling 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


4 § I starkströmsanläggningar för högspänning med 


jordslutningsströmmar överstigande 500 A ska jordslutningar 


frånkopplas inom 0,5 sekunder. I starkströmsanläggningar 


innehållande luftledning för högspänning med 


jordslutningsströmmar understigande 500 A ska jordslutningar 


frånkopplas inom 5 sekunder. 


3 § En högspänningsanläggning i ett icke direktjordat system ska 


vara utförd så, att en- eller flerpoliga jordslutningar kopplas ifrån 


snabbt och automatiskt. Undantag gäller för en anläggning för högst 


25 kV nominell spänning som inte innehåller någon luftledning. En 


sådan anläggning får vara utförd så, att en enpolig jordslutning 


enbart signaleras automatiskt. 


7 § I anläggningar med nominell spänning över 25 kV inom ett icke 


direktjordat system ska förhöjda markpotentialer som uppträder vid 


en jordslutning jämnas ut. Alternativt ska den spänningssättning av 


jordade delar som jordslutningsströmmen orsakar begränsas till 


värdena i tabell 1. 


Allmänna råd 


Spänning och markpotentialer bör mätas och kontrolleras. Därvid 


bör hänsyn tas till att markpotentialen i ett icke direktjordat system 


anses vara utjämnad om de förekommande spänningarna inte 


överstiger 150 V vid en jordslutning som kopplas bort inom 5 


sekunder respektive 240 V vid en jordslutning som kopplas bort 


inom 2 sekunder. Spänningarna kan fastställas som produkten av en 


resistans om 3 000 Ohm och den ström som vid jordslutning flyter 


genom resistansen. 
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8 § En högspänningsanläggning, som ingår i ett direktjordat system, 


ska vara utförd så att jordslutningar kopplas ifrån automatiskt inom 


högst 0,5 sekunder och de förhöjda markpotentialer som uppträder 


vid en jordslutning jämnas ut. 


Allmänna råd 


Spänning och markpotentialer bör mätas och kontrolleras. Därvid 


bör hänsyn tas till att markpotentialen i ett direktjordat system kan 


anses vara utjämnad om de förekommande spänningarna inte 


överstiger 600 V inom ett driftrum eller i dess omgivning. 


Spänningarna kan fastställas som produkten av en resistans om 3 


000 Ohm och den ström som vid en jordslutning flyter genom 


resistansen. 


Förändring: Förklaring: 


Frånkopplingstider för högspänning har tidigare funnits i olika 


regler i 5 kap. se nuvarande 3 och 7-8 §§. Bestämmelser om 


frånkopplingstider för vissa typer av anläggningar för högspänning 


samlas under denna paragraf. 


Termen ”icke direktjordat system” ersätts med 


”högspänningsanläggning med jordslutningsströmmar 


understigande 500 A.” 


Någon ändring i sak avseende längsta tillåtna frånkopplingstider är 


inte avsedd.  


Bestämmelserna har koncentrerats till en paragraf för att bättre 


läsbarhet och överblick över vilka regler som omfattar 


frånkopplingstider för alla typer av anläggningar för högspänning. 


Tabell 1 innehöll tidigare krav om tillåtna beröringsspänningar och 


frånkopplingstider. Tabell 1 stryks nu eftersom beröringsspänningar 


vid olika frånkopplingstider framgår av svensk standard. Även 


kraven i 8 § är borttagna, då fordringarna framgår av svensk 


standard (61 936, 50341 och 50 522) och vi inte har ansett att det 


finns skäl för reglering i dessa föreskrifter. 
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 Endast maximala frånkopplingstider finns nu kvar i föreskrifterna. 


Någon ändring i sak avseende längsta tillåtna frånkopplingstider är 


inte avsedd.  


Termen ”icke direktjordat system” ersätts med 


”högspänningsanläggning med jordslutningsströmmar 


understigande 500 A.” för att förbättra överenstämmelse med 11 § 


Elsäkerhetslagen.  


 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


5 § För en högspänningsanläggning med jordslutningsströmmar 


understigande 500 A i vilken det ingår 


- en friledning i förstärkt utförande, 


- en friledning med plastbelagda ledare, eller 


- en luftledning utförd med kabel utan metallmantel eller 


skärm,  


ska jordfelsskydden ha högsta möjliga känslighet vid detektering av 


jordfel. Reläfunktionen för frånkoppling ska vara säkerställd för 


resistansvärden upp till 5 kOhm. 


4 § För en högspänningsanläggning i ett icke direktjordat system i 


vilken det ingår 


- en friledning i förstärkt utförande, 


- en friledning med plastbelagda ledare, eller 


- en luftledning utförd med kabel utan metallmantel eller 


skärm,  


ska jordfelsskydden ha högsta möjliga känslighet vid detektering av 


jordfel. Reläfunktionen för frånkoppling ska vara säkerställd för 


resistansvärden upp till 5 000 Ohm. 
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Förändring: Förklaring: 


Termen ”icke direktjordat system” ersätts med 


”högspänningsanläggning med jordslutningsströmmar 


understigande 500 A.” 


Den nya formuleringen utgår från förarbetena till elsäkerhetslagens 


och tidigare ellagens definition av indirektjordade system och 


direktjordade system. Ändringen görs för att tydliggöra vad 


bestämmelsen omfattar. 


Föreslagen ändring medför inte någon ändring i sak. 


 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


6 § För en högspänningsanläggning med jordslutningsströmmar 


understigande 500 A för högst 25 kV nominell spänning, i vilken 


det ingår luftledningar av något annat slag än vad som anges i 4 §, 


ska jordfelsskydden vara anordnade så, att reläfunktionen för 


frånkoppling är säkerställd för resistansvärden upp till 3 kOhm. 


Inom områden som inte omfattas av detaljplan får en sådan 


anläggning innehålla ett fåtal spann friledning med plastbelagda 


ledare. 


5 § För en högspänningsanläggning i ett icke direktjordat system för 


högst 25 kV nominell spänning, i vilken det ingår luftledningar av 


något annat slag än vad som anges i 4 §, ska jordfelsskydden vara 


anordnade så, att reläfunktionen för frånkoppling är säkerställd för 


resistansvärden upp till 3 000 Ohm. Inom områden som inte 


omfattas av detaljplan får en sådan anläggning innehålla ett fåtal 


spann friledning med plastbelagda ledare. 


Förändring: Förklaring: 


Termen ” i ett icke direktjordat system” ersätts av ”med 


jordslutningsströmmar understigande 500 A”. 


Den nya formuleringen utgår från förarbetena till elsäkerhetslagens 


och tidigare ellagens definition av indirektjordade system och 


direktjordade system. Ändringen görs för att tydliggöra vad 
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bestämmelsen omfattar. Föreslagen ändring med inte någon ändring 


i sak. 


3 000 Ohm skrivs istället 3 kOhm. För att ensa skrivningarna i föreskrifterna. 


 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


7 § I högspänningsanläggningar som är avsedda för överföring av el 


ska spänningssättningens värde vara sådant att betryggande säkerhet 


ges vid uppkommen jordslutning. Värdet ska anpassas till rådande 


förhållanden på platsen. 


 


Allmänna råd 


De rådande förhållanden som bör beaktas är;  


- markresistivitet,  


- markens ytbeläggning, och 


- om människor förväntas befinna sig på platsen.  


För svenska förhållande kan följande tilläggsresistanser anses 


utgöra god elsäkerhetsteknisk praxis: 


7 § I anläggningar med nominell spänning över 25 kV inom ett icke 


direktjordat system ska förhöjda markpotentialer som uppträder vid 


en jordslutning jämnas ut. Alternativt ska den spänningssättning av 


jordade delar som jordslutningsströmmen orsakar begränsas till 


värdena i tabell 1. 


Allmänna råd 


Spänning och markpotentialer bör mätas och kontrolleras. Därvid 


bör hänsyn tas till att markpotentialen i ett icke direktjordat system 


anses vara utjämnad om de förekommande spänningarna inte 


överstiger 150 V vid en jordslutning som kopplas bort inom 5 


sekunder respektive 240 V vid en jordslutning som kopplas bort 


inom 2 sekunder. Spänningarna kan fastställas som produkten av en 


resistans om 3 000 Ohm och den ström som vid jordslutning flyter 


genom resistansen.  
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- 0 Ohm vid badplatser, lekplatser, campingplatser, 


skolgårdar eller liknande platser där kroppens kontakt med 


omgivningen kan förväntas ha små begränsningar, 


- 4 kOhm vid platser där människor kan förväntas befinna 


sig, exempelvis driftrum, gator, vägar eller 


parkeringsplatser, eller 


- 7 kOhm för övriga platser. 


Förändring: Förklaring: 


De krav som tidigare framgick av tabell 1, som angav tillåtna 


beröringsspänningar på olika platser i människors närhet, har tagits 


bort. 


Istället har ett krav om att spänningssättningens värde ska ge 


betryggande säkerhet införts. Värdet ska anpassas till förhållandet 


på platsen. 


Bestämmelser om frånkopplingstider i nuvarande 5 kap. 3 och 7-8 


§§ för starkströmsanläggningar för högspänning flyttas enligt 


förslaget till 4 §. 


Hur markpotentialer ska kontrolleras och mätas framgår av 


tillämplig standard SS EN 50341-2 och SS EN 50522. 


Dock beskriver dessa standarder inte vilka tillåtna spänningar som 


accepteras för olika situationer såsom där människor befinner sig, 


driftrum eller i området utanför ett driftrum eller kring en 


högspänningsinstallation i allmänhet. 


Det allmänna rådet har omformulerats till att dels ge vägledning om 


vad som bör beaktas för att avgöra rådande förhållanden, dels för att 


motsvara de krav som framgår av luftledningsstandarden. 


Det allmänna rådet anger värden som motsvarar 


luftledningsstandarden. Standarden anger således inte någon 


säkerhetsnivå gällande detta, bara hur man ska beräkna sådana 
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spänningar, därför införs en form av hänvisning till värdena som 


framgår av luftledningsstandarden. 


Genom att ta bort begränsningen nominell spänning över 25 kV  


gäller kravet för alla anläggningar över 1000 V AC, detta innebär 


marginellt hårdare krav för mellanspänningsnät, och någon lättnad 


för direktjordade system i regionnät och transmissionsledningar.  


 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


 8 § En högspänningsanläggning, som ingår i ett direktjordat system, 


ska vara utförd så att jordslutningar kopplas ifrån automatiskt inom 


högst 0,5 sekunder och de förhöjda markpotentialer som uppträder 


vid en jordslutning jämnas ut. 


Allmänna råd 


Spänning och markpotentialer bör mätas och kontrolleras. Därvid 


bör hänsyn tas till att markpotentialen i ett direktjordat system kan 


anses vara utjämnad om de förekommande spänningarna inte 


överstiger 600 V inom ett driftrum eller i dess omgivning. 


Spänningarna kan fastställas som produkten av en resistans om 3 


000 Ohm och den ström som vid en jordslutning flyter genom 


resistansen. 
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Förändring: Förklaring: 


Bestämmelserna har flyttats till föreslagen 4 § Bestämmelser om frånkopplingstider inom kap. 5 för 


starkströmsanläggningar för högspänning finns enligt förslaget i 3 


§. Hur markpotentialer ska kontrolleras och mätas framgår av 


tillämplig standard vilket innebär att god elsäkerhetsteknisk praxis 


kan tillämpas. Bestämmelsen tillför således inte något längre och 


bör därför upphävas. 
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6 kap. Särskilda säkerhetskrav för luftledningar 


Område med detaljplan 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


1 § Inom område med detaljplan ska en friledning för högspänning 


vara utförd som brottsäker ledning eller som ledning i förstärkt 


utförande vid högst 25 kV nominell spänning. 


1 § Inom område med detaljplan ska en friledning för högspänning 


vara utförd som brottsäker ledning eller som ledning i förstärkt 


utförande vid högst 25 kV nominell spänning. 


Syftet med bestämmelsen om högre säkerhetsklass är att ledningen, i förhållande till mänsklig aktivitet med mera, ska ge erforderligt 


skydd och betryggande säkerhet mot personskada och sakskada. 


Det finns inga föreslagna ändringar av paragrafen. 


  


Läge och placering av luftledningar 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


2 § Luftledningar som tillhör olika innehavare ska om möjligt vara 


placerade i skilda stolpar. 


Bestämmelser om samordning av kontroll och underhåll med mera 


när ledningar som tillhör olika innehavare är sambyggda finns i 13 


§ ELSÄK-FS 2022:X. eller författning som trätt i dess ställe. 


 


2 § Luftledningar som tillhör olika innehavare ska om möjligt vara 


placerade i skilda stolpar. 


I 3 § Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om 


innehavarens kontroll av elektriska starkströmsanläggningar och 


elektriska anordningar (ELSÄK-FS 2008:3) finns vissa 


bestämmelser om samordning av underhållsåtgärder med mera när 


ledningar som tillhör olika innehavare är sambyggda. 
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Paragrafen var ny i ELSÄK-FS 2008:1och återgav en mångårig praxis. Paragraftexten motsvarar vad som tidigare varit allmänna råd till 3 


kap. 4 § i 2004:1. Denna paragraf innehöll en allmän bestämmelse om hur luftledningar ska vara utförda. Det har inte ansetts möjligt att 


införa ett absolut krav på att ledningar som tillhör olika innehavare ska vara placerade i skilda stolpar, men genom bestämmelsens 


utformning framgår att placering i skilda stolpar är huvudregeln och att möjligheten till sambyggnad ska ses som ett undantag. Som 


exempel på situationer när sambyggnad måste kunna tillåtas kan nämnas när det är utrymmesbrist eller saknas tillgång till mark. 


Förändring: Förklaring: 


Andra stycket är omformulerat. Istället för att skriva ut hela namnet 


på föreskrifter om kontroll anges förkortningen som framgår av 


definitioner och förkortningar i 1 kap. 3 §. 


Språklig förändring för att öka läsbarheten. Endast redaktionella 


ändringar är avsedda. För denna regel förslås inte någon ändring i 


sak. 


 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


3 § Ledarens minsta höjd över marken får inte understiga de 


värden som framgår av tabell 1. Spänningstillägg (S) ska 


beräknas med 7 mm vid ett icke direktjordat system och 5 


mm vid direkt jordat system för varje kV som 


konstruktionsspänningen överstiger 55 kV. 


Undantag från första stycket får göras enligt följande. Vid 


införing av en luftledning för lågspänning till en byggnad får 


höjden över marken minskas till lägst 3,5 meter för 


friledningar och kablar. För en luftledning för högspänning 


får höjden över marken minskas vid införing till en byggnad, 


3 § Ledarens minsta höjd över marken får inte understiga de värden som 


framgår av tabell 2.  
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om ledningen är utförd med metallmantlad eller skärmad 


kabel. 


Tabell 1. Minsta höjd över marken i meter. 


Ledningstyp och 


nominell spänning 


Område med 


detaljplan 


Område utan 


detaljplan 


Luftledning ≤ 1 kV 4,5 4,5 


Luftledning utan 


metallmantlad eller 


skärmad kabel > 1 kV 


6* 6 


Luftledning med 


metallmantlad eller 


skärmad kabel > 1 kV 


6* 4,5 


Fasledare i friledning  


>1 och ≤ 55 kV  


> 55 kV 


 


7  


7 + S 


 


6  


6 + S 


Längsgående 


jordledare 


6* 4,5* 


 


4 § Vid införing av en luftledning för lågspänning till en byggnad får 


höjden över marken minskas till lägst 3,5 meter för friledningar och 


kablar. För en luftledning för högspänning får höjden över marken 


minskas vid införing till en byggnad, om ledningen är utförd med 


metallmantlad eller skärmad kabel. 
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De med * angivna värdena gäller fritt utrymme vid alla 


belastningsfall. Övriga värden gäller vid maximitemperatur 


hos ledare och vindstilla. Med S avses spänningstillägg.  


Elsäkerhetsverket har utvärderat möjligheten med en generell hänvisning till standard för avstånd och höjder till luftledning. Genom 


kontroll av standardens höjd- och avståndsangivelser i jämförelse med kraven i föreskrifterna har Elsäkerhetsverket kommit fram till att 


tillämpning av standard inte ger en likvärdig säkerhet eftersom de svenska kraven som framgår av föreskrifterna endast finns med i den del 


av standarden som innehåller nationella normativa bilagor med krav vilka gäller utöver eller istället för kraven i grundstandarden. 


Finns inte kraven i myndighetens föreskrifter kan en konsekvens bli att kraven försvinner från de nationella normativa bilagorna och 


ledningar byggs i enlighet med andra eller lägre krav när det gäller säkerhetsnivå och skydd för person- och sakskada samt mekaniskt 


skydd för ledningen genom sitt läge/höjd. 


Förändring: Förklaring: 


Nominell spänning ändras till konstruktionsspänning. Nominell spänning är inte relevant i sammanhanget, det är ledningens 


konstruktionsspänning som fastställer vilka säkerhetskrav som ska 


uppfyllas. Om ledningen är byggd för t.ex 24 kV ska ledningen uppfylla 


säkerhetskraven för den konstruktionsspänningen detta gäller även om 


ledningen sedan drivs med t.ex. 10 kV. 


Hur spänningstillägget ska beräknas läggs till i bestämmelsen. Denna beskrivning låg tidigare under tabell 3. För att bestämmelsen ska 


gå att tillämpa måste det framgå hur spänningstillägget ska beräknas. 


Tabell 3 stryks. Tabellen fyller ingen funktion. 
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Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


4 § En luftledning för lågspänning får vara framdragen över eller 


invid en byggnad under förutsättning att den endast med särskilda 


hjälpmedel kan nås från fönster, balkonger eller tak. 


 


5 § En luftledning för lågspänning får vara framdragen över 


eller invid en byggnad under förutsättning att den endast med 


särskilda hjälpmedel kan nås från fönster, balkonger eller tak. 


En luftledning för högspänning får inte vara framdragen över en 


byggnad. Undantag gäller för 


a. metallmantlade eller skärmade kablar, 


b. friledningar inom driftrum och 


c. friledningar över mindre, inte elektrifierade byggnader under 


förutsättning att betryggande säkerhet ändå kan uppnås. Vid 


bedömning av säkerheten ska hänsyn tas till byggnadens storlek, 


avståndet till närmaste fasledare, ledningens nominella spänning 


och utförande 


En luftledning för högspänning ska vara anordnad så, att det 


horisontella avståndet mellan ledarna och en byggnad eller någon 


byggnadsdel uppgår till minst de värden som anges i tabell 4. 


Undantag gäller för en luftledning utförd med metallmantlad eller 


skärmad kabel. 


Allmänna råd  
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Med mindre byggnader enligt andra stycket c) avses mindre uthus, 


små växthus, källare eller liknande. 


Paragrafen ändrades genom ELSÄK 2010:1. Genom ändringen gavs ytterligare ett undantag från huvudregeln att luftledningar för 


högspänning inte får vara framdragna över byggnader. Ändringen innebär dels att luftledningar för högspänning i vissa fall får dras över 


mindre byggnader, dels att brottssäkra friledningar under vissa förutsättningar också får dras över växthus (som inte kan definieras som 


”mindre byggnad”). Tillämpningen har visat att sådana undantag behövs. Blå Boken (§ B99 c) medgav för övrigt att friledningar under 


vissa mycket detaljerade förutsättningar kunde dras över växthus. 


Elsäkerhetsverket har utvärderat möjligheten med en generell hänvisning till standard för avstånd och höjder till luftledning. Genom 


kontroll av standardens höjd- och avståndsangivelser i jämförelse med kraven i föreskrifter har Elsäkerhetsverket kommit fram till att 


tillämpning av standard inte ger en likvärdig säkerhet då de svenska kraven som framgår av föreskrifter endast finns med i den del av 


standarden som innehåller nationella normativa bilagor med krav vilka gäller utöver eller istället för fordringarna i grundstandarden. 


Finns inte kraven i föreskrifter kan en konsekvens bli att kraven försvinner från de nationella normativa bilagorna och ledningar byggs i 


enlighet med andra/lägre krav när det gäller säkerhetsnivå och skydd för person- och sakskada samt mekaniskt skydd för ledningen genom 


sitt läge/höjd. 


Förändring: Förklaring: 


Denna bestämmelse delas upp i tre paragrafer. Bestämmelsen anger förutsättningar för när en luftledning kan vara 


framdragen i närheten av en byggnad och motsvarar första stycket i 


den tidigare bestämmelsen. Bestämmelsen läggs i en egen paragraf 


för att öka läsbarheten och tydligheten i föreskrifterna. 
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Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


5 § En luftledning för högspänning får inte vara framdragen över en 


byggnad. Under förutsättning att betryggande säkerhet ändå kan 


uppnås gäller undantag för 


- metallmantlade eller skärmade kablar, 


- friledningar inom driftrum och 


- friledningar över mindre, inte elektrifierade byggnader.  


Vid bedömning av säkerheten ska hänsyn tas till byggnadens 


storlek, avståndet till närmaste fasledare samt ledningens nominella 


spänning och utförande. 


5 § En luftledning för lågspänning får vara framdragen över eller 


invid en byggnad under förutsättning att den endast med särskilda 


hjälpmedel kan nås från fönster, balkonger eller tak. 


En luftledning för högspänning får inte vara framdragen över 


en byggnad. Undantag gäller för 


a. metallmantlade eller skärmade kablar, 


b. friledningar inom driftrum och 


c. friledningar över mindre, inte elektrifierade byggnader under 


förutsättning att betryggande säkerhet ändå kan uppnås. Vid 


bedömning av säkerheten ska hänsyn tas till byggnadens 


storlek, avståndet till närmaste fasledare, ledningens nominella 


spänning och utförande 


En luftledning för högspänning ska vara anordnad så, att det 


horisontella avståndet mellan ledarna och en byggnad eller någon 


byggnadsdel uppgår till minst de värden som anges i tabell 4. 


Undantag gäller för en luftledning utförd med metallmantlad eller 


skärmad kabel. 


Allmänna råd  
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Med mindre byggnader enligt andra stycket c) avses mindre 


uthus, små växthus, källare eller liknande. 


Förändring: Förklaring: 


Denna bestämmelse delas upp i tre paragrafer och a, b, c ändras till 


streck. 


Bestämmelsen anger kraven på en högspänningskabels förläggning 


med lättnader för viss bebyggelse och motsvarar tidigare 5 § 2 st. 


Bestämmelsen utformas i strecksatser och läggs i en egen paragraf 


för att öka läsbarheten och tydligheten i föreskrifterna. 


Det allmänna rådet som definierar vad som avses med mindre 


byggnader stryks. 


Det är inte lämpligt att införa definitioner i allmänna råd och det 


allmänna rådet stryks därför. Förklaringen att ”Med mindre 


byggnader enligt tredje strecksatsen avses mindre uthus, små 


växthus, källare eller liknande” är dock fortfarande gällande och bör 


användas som förklarande text i annan vägledande publikation. 


 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


6 § En luftledning för högspänning ska vara anordnad så, att det 


horisontella avståndet mellan ledarna och en byggnad eller någon 


byggnadsdel uppgår till minst de värden som anges i tabell 2. 


Undantag gäller för en luftledning utförd med metallmantlad eller 


skärmad kabel. 


5 § En luftledning för lågspänning får vara framdragen över eller 


invid en byggnad under förutsättning att den endast med särskilda 


hjälpmedel kan nås från fönster, balkonger eller tak. 


En luftledning för högspänning får inte vara framdragen över en 


byggnad. Undantag gäller för 
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Tabell 2. Minsta horisontella avstånd i meter mellan fasledare och 


närmaste byggnadsdel 


Område Nominell 


spänning 


Vid 


vindstilla 


Vid största 


förekommande 


utsvängning 


Område med 


detaljplan 


>1 och ≤ 55 


kV 


5 3 


>55 kV 10 3 + S 


Område utan 


detaljplan 


>1 och ≤ 55 


kV 


5 3 


>55 kV 5 + S 3 + S 


Tabellen gäller inte vid införing i byggnad. Med S avses 


spänningstillägg, se 3 §. 


a. metallmantlade eller skärmade kablar, 


b. friledningar inom driftrum och 


c. friledningar över mindre, inte elektrifierade byggnader under 


förutsättning att betryggande säkerhet ändå kan uppnås. Vid 


bedömning av säkerheten ska hänsyn tas till byggnadens storlek, 


avståndet till närmaste fasledare, ledningens nominella spänning 


och utförande 


En luftledning för högspänning ska vara anordnad så, att det 


horisontella avståndet mellan ledarna och en byggnad eller 


någon byggnadsdel uppgår till minst de värden som anges i 


tabell 4. Undantag gäller för en luftledning utförd med 


metallmantlad eller skärmad kabel. 


Allmänna råd  


Med mindre byggnader enligt andra stycket c) avses mindre uthus, 


små växthus, källare eller liknande. 


Förändring: Förklaring: 


Denna bestämmelse delas upp i tre paragrafer.  Bestämmelsen anger krav på minsta horisontella avstånd för en 


lågspänningskabels förläggning och motsvarar tidigare 5 § 3 st. 


Bestämmelsen läggs i en egen paragraf för att öka läsbarheten och 


tydligheten i föreskrifterna. 
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Placering av luftledningar vid trafikleder 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


7 § Bestämmelser om luftledningar inom område för sjötrafik finns 


12 § elsäkerhetsförordningen. I 6 § samma förordning finns även 


bestämmelser om anmälningsskyldighet till Sjöfartsverket för den 


som påbörjar eller avslutar arbete med starkströmsledningar inom 


område för sjötrafik.  


 


 


6 § En luftledning ska vara framdragen på betryggande höjd över en 


trafikled. 


Se tabell 5. 


 


De med * angivna värdena gäller fritt utrymme vid alla 


belastningsfall. Övriga värden gäller vid maximitemperatur hos 


ledare och vindstilla. Med S avses spänningstillägg, se 3 §. 


En luftledning inom ett område för sjötrafik ska vara förlagd på 


minsta höjd över medelhögvattenyta enligt tabell 5. 
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Bestämmelser i övrigt om luftledningar inom område för 


sjötrafik finns 12 § elsäkerhetsförordningen (2017:218). I 6 § 


samma förordning finns vidare bestämmelser om 


anmälningsskyldighet till Sjöfartsverket för den som påbörjar 


eller avslutar arbete med starkströmsledningar inom område 


för sjötrafik. 


Då en luftledning korsar en elektrifierad järnväg ska den förläggas 


på den höjd som Elsäkerhetsverket beslutar efter samråd med 


järnvägens innehavare. 


Elsäkerhetsverket har utvärderat möjligheten med en generell hänvisning till standard för luftledningars avstånd och höjder till trafikleder. 


Genom kontroll av standardens höjd- och avståndsangivelser i jämförelse med kraven i föreskrifter har Elsäkerhetsverket kommit fram till 


att tillämpning av standard inte ger en likvärdig säkerhet då de svenska krav som framgår av föreskrifter endast finns med i den del av 


standarden som innehåller nationella normativa bilagor med krav vilka gäller utöver eller istället för kraven i grundstandarden. 


Finns inte kraven i föreskrifter kan en konsekvens bli att kraven försvinner från de nationella normativa bilagorna och ledningar byggs i 


enlighet med andra/lägre krav när det gäller säkerhetsnivå och skydd för person- och sakskada samt mekaniskt skydd för ledningen genom 


sitt läge/höjd. 


Förändring: Förklaring: 


Bestämmelsen delas upp i tre paragrafer.  Denna paragraf avser hänvisning till övriga bestämmelser på 


området och motsvarar tidigare 6 § fjärde stycket. Bestämmelsen 


läggs i en egen paragraf för att öka läsbarheten och tydligheten i 


föreskrifterna. 
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Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


8 § En luftlednings minsta höjd över vägtrafik, järnvägstrafik och 


område för sjötrafik får inte understiga de värden som framgår av 


tabell 3. 


Tabell 3. Minsta höjd över en trafikled i meter 


Ledningstyp 


och nominell 


spänning 


Vägtrafik Järnvägstrafik Sjötrafik 


Allmänt 


trafikerad 


väg 


Annan 


väg 


Räl för ej 


elektrifiera


d järnväg 


Räl för 


elektrifierad 


järnväg 


Medelhög 


vattenyta 


Luftledning 


≤ 1 kV 


6* 6* 8* Ej tillåtet 6* 


Luftledning 


> 1 kV 


6* 6* 7* Minsta höjd 


bestäms i 


varje enskilt 


fall i samråd 


med 


7 


Fasledare i 


friledning >1 


och ≤ 55 kV 


7 6* 8 7 


6 § En luftledning ska vara framdragen på betryggande höjd över en 


trafikled. 


Se tabell 5. 


 


De med * angivna värdena gäller fritt utrymme vid alla 


belastningsfall. Övriga värden gäller vid maximitemperatur hos 


ledare och vindstilla. 


Med S avses spänningstillägg, se 3 §. 
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Fasledare i 


friledning     


> 55 kV 


7 + S (6 + S)* 8 + S 


 


järnvägens 


innehavare 


7 + S 


Längsgående 


jordledare 


6* 6* 7* 7 


De med * angivna värdena gäller fritt utrymme vid alla 


belastningsfall. Övriga värden gäller vid maximitemperatur hos 


ledare och vindstilla. Med S avses spänningstillägg, se 3 §. 


En luftledning inom ett område för sjötrafik ska vara förlagd på 


minsta höjd över medelhögvattenyta enligt tabell 5. 


 


Förändring: Förklaring: 


Tidigare 6 § delas upp i tre paragrafer och vissa redaktionella 


förändringar görs. 


I denna paragraf samlas bestämmelser om luftledningars minsta 


höjd över samtliga trafikslag som tidigare fanns i 6 § första, andra 


och tredje styckena. De olika trafikslagens minsta höjd fanns 


angivet i samma tabell men föreskrifternas tidigare lydelse gav ett 


mer uppdelat intryck eftersom bestämmelser om luftledningar vid 


sjötrafik fanns i ett eget stycke. 


 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


9 § Om en luftledning korsar en elektrifierad järnväg ska den 


förläggas på den höjd som Elsäkerhetsverket beslutar efter samråd 


med järnvägens innehavare. 


6 § 5 st. Då en luftledning korsar en elektrifierad järnväg ska den 


förläggas på den höjd som Elsäkerhetsverket beslutar efter samråd 


med järnvägens innehavare 
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Trafikverket har lämnat förslag om att ett fastställt kravdokument mellan Trafikverket och Elsäkerhetsverket om förläggningshöjd vid 


korsning mellan kontaktledning och luftledning är tillräckligt. Trafikverkets uppfattning är att samråd för varje enskild korsning är 


omständligt och det höjer inte elsäkerheten. Det finns inga hinder mot att Trafikverket och Elsäkerhetsverket upprättar ett sådant 


kravdokument, men eftersom det finns fler huvudmän för järnvägar än Trafikverket finns behov av att behålla regeln. 


Förändring: Förklaring: 


Tidigare 6 § delas upp i tre paragrafer och vissa redaktionella 


förändringar görs.  


Denna paragraf  avser förläggning av luftledning som korsar en 


elektrifierad järnväg som tidigare fanns i 6 § femte stycket. 


Bestämmelsen läggs i en egen paragraf för att öka läsbarheten och 


tydligheten i föreskrifterna. 


 


Placering av luftledningar vid trafikleder 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


10 § En starkströmsledning, svagströmsledning eller mekanisk 


ledning som korsar en kontaktledning för drift av järnväg, spårväg, 


tunnelbana eller elväg ska dras fram under en trafikled.  


När den korsande ledningen är en högspänningsledning får den dras 


fram över kontaktledningen om högspänningsledningens 


korsningsspann är utförda som brottsäker ledning.  


När den korsande ledningen är en svagströmsledning får den dras 


över en kontaktledning för drift av spårväg, tunnelbana eller elväg 


för högst 750 V nominell likspänning om svagströmsledningen vid 


7 kap. 8 § En starkströmsledning, svagströmsledning eller mekanisk 


ledning som korsar en kontaktledning för drift av järnväg, spårväg, 


tunnelbana eller elväg ska dras fram under trafikleden. 


När den korsande ledningen är en högspänningsledning får den dras 


fram över kontaktledningen om högspänningsledningens 


korsningsspann är utförda som brottsäker ledning. 


När den korsande ledningen är en svagströmsledning får den dras 


över en kontaktledning för drift av spårväg, tunnelbana eller elväg 


för högst 750 V nominell likspänning om svagströmledningen vid 
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korsningsstället är utförd med förstärkt isolering för 750 V och är 


upphängd i bärlina av isolermaterial.  


Ytterligare bestämmelser om svagströmsledningar inom områden 


för järnvägar, som upplåtits för allmän trafik, eller för spårvägar 


eller tunnelbanor, som står under Trafikverkets tillsyn, finns i 5 § 


kungörelsen (1972:463) med vissa bestämmelser om elektriska 


svagströmsledningar.   


korsningsstället är utförd medförstärkt isolering för 750 V och är 


upphängd i bärlina av isolermaterial. 


Ytterligare bestämmelser om svagströmsledningar inom områden 


för järnvägar, som upplåtits för allmän trafik, eller för spårvägar 


eller tunnelbanor, som står under Trafikverkets tillsyn, finns i 5 § 


kungörelsen (1972:463) med vissa bestämmelser om elektriska 


svagströmsledningar. 


Förändring: Förklaring: 


Bestämmelsen är flyttad från kapitel 7. Eftersom bestämmelsen reglerar luftledningar och inte 


kontaktledningar flyttas den från kapitel 7 till kapitel 6 ”Särskilda 


säkerhetskrav för luftledningar”. Förändringen innebär inte någon 


ändring i sak. 
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Placering av luftledning för högspänning vid vissa platser 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


11 § En luftledning för högspänning, som inte är en metallmantlad 


eller skärmad kabel, ska vara framdragen på betryggande avstånd 


från platser där många människor samlas utomhus.  


En luftledning får vara framdragen över områden för 


fritidsaktiviteter som normalt inte har åskådarplatser under 


förutsättning att skador på ledningen har förebyggts och ledningen 


är utförd som brottsäker ledning eller, vid högst 25 kV nominell 


spänning, som ledning i förstärkt utförande. 


Allmänna råd 


En spänningsförande ledares horisontella avstånd till platsen bör 


inte understiga 20 meter. 


 


7 § En luftledning för högspänning, som inte är en metallmantlad 


eller skärmad kabel, ska vara framdragen på betryggande avstånd 


från platser där många människor samlas, t.ex. skolgårdar, idrotts- 


och campingplatser och bad- och lekplatser. 


En luftledning får vara framdragen över områden för 


fritidsaktiviteter som normalt inte har åskådarplatser, t.ex. 


golfbanor, under förutsättning att skador på ledningen har 


förebyggts och ledningen är utförd som brottsäker ledning eller, vid 


högst 25 kV nominell spänning, som ledning i förstärkt utförande. 


Allmänna råd 


Med betryggande avstånd avses normalt att en spänningsförande 


ledares horisontella avstånd till platsen inte understiger 20 meter. 


Standarden tillåter inte att luftledning för högspänning är framdragen på platser där många människor samlas, t.ex. skolgårdar, idrotts- och 


campingplatser och bad- och lekplatser. 


Standardens anvisningar för områden för fritidsaktiviteter som normalt inte har åskådare likalydande som kravet i föreskriften, hänvisar 


även till tabell 5.9.2/SE.1 och 5.9.2/SE.2 för vägledning om minsta höjd över mark. 


Med betryggande avstånd avses i standarden att en spänningsförande ledares horisontella avstånd till platsen inte understiger 20 meter 


genom det nationella undantaget vilket medför att föreskrifterna ska finnas kvar. 
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Förändring: Förklaring: 


Uppräkningen av exempel på platser där många människor samlas 


stryks. 


Uppräkning av ”platser där många människor samlas avses 


exempelvis skolgårdar, idrottsplatser, campingplatser, badplatser 


och lekplatser.” är inte tillräckligt preciserad för att utgöra en regel. 


Uppräkningen är inte heller uttömmande, men kan användas till 


förklarande text i annan publikation som vägledning för 


bestämmelsens tillämpning. 


Förändringen innebär inte någon ändring i sak. 


Omformulering av det allmänna rådet. Det allmänna rådet har formulerats så att det överensstämmer med 


kraven på hur allmänna råd ska utformas.  


 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


12 § En luftledning för högspänning, som inte är en metallmantlad 


eller skärmad kabel, ska vara framdragen på betryggande vertikalt 


och horisontellt avstånd från parkeringsplatser. 


Vid bedömning av det avstånd som är nödvändigt för att ge 


betryggande säkerhet vid parkeringsplatser ska hänsyn tas till vilken 


typ av fordon parkeringsplatsen är avsedd för och om det är tillåtet 


att parkera fordon som är avsedda för transport av explosiva eller 


brandfarliga varor. 


8 § En luftledning för högspänning, som inte är en metallmantlad 


eller skärmad kabel, ska vara framdragen på betryggande vertikalt 


och horisontellt avstånd från parkeringsplatser. 


Vid bedömning av det avstånd som är nödvändigt för att ge 


betryggande säkerhet vid parkeringsplatser ska hänsyn tas till vilken 


typ av fordon parkeringsplatsen är avsedd för och om det är tillåtet 


att parkera fordon som är avsedda för transport av explosiva eller 


brandfarliga varor. 
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Allmänna råd 


Vid bedömning av hur stort horisontellt avstånd som behövs för att 


ge betryggande säkerhet vid parkeringsplatser kan vägledning 


hämtas från tabell 2 i fråga om avstånd till byggnader och från 


tabell 4 i fråga om avstånd till fordon med last av brandfarliga eller 


explosiva varor. 


Allmänna råd 


Vid bedömning av hur stort horisontellt avstånd som behövs för att 


ge betryggande säkerhet vid parkeringsplatser kan vägledning 


hämtas från tabell 4 i fråga om avstånd till byggnader och från 


tabell 6 i fråga om avstånd till fordon med last av brandfarliga eller 


explosiva varor. 


Förändring: Förklaring: 


Tabellhänvisningarna är uppdaterade. För att stämma med de föreslagna tabellerna. 


 


Avstånd till vissa områden 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


13 § En luftledning ska vara framdragen på betryggande avstånd 


från skjutbanor. 


Vid bedömning av det avstånd som är nödvändigt för att ge 


betryggande säkerhet vid skjutbanor ska hänsyn tas till hur 


skjutbanan är utformad och hur den används. 


Avståndsbedömningen ska omfatta avståndet i sidled, det 


horisontella avståndet bakom skjutplatsen och bakom kulfånget 


samt hur väl synlig ledningen är från skjutplatsen. 


9 § En luftledning ska vara framdragen på betryggande avstånd från 


skjutbanor. 


Vid bedömning av det avstånd som är nödvändigt för att ge 


betryggande säkerhet vid skjutbanor ska hänsyn tas till hur 


skjutbanan är utformad och hur den används. 


Avståndsbedömningen ska omfatta avståndet i sidled, det 


horisontella avståndet bakom skjutplatsen och bakom kulfånget 


samt hur väl synlig ledningen är från skjutplatsen. 







 
  


 57 (74)    


 


Bestämmelsen syftar till att åstadkomma ett skydd för ledningen. I stället för att precisera avstånd i meter har Elsäkerhetsverket i andra 


stycket gett vägledning till anläggningens innehavare om faktorer som behöver beaktas vid riskbedömningen. 


Standarden tillåter inte att luftledning korsar skjutbana och det horisontella avståndet ska vara minst 20 m, standarden är likalydande som 


föreskriften. 


Det finns inga föreslagna ändringar av paragrafen. 


 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


14 § En friledning ska vara framdragen på betryggande avstånd från 


upplag med brännbart material och områden med explosionsrisk. 


Allmänna råd 


De mått som anges i tabell 4 kan ge vägledning vid bedömning av 


vad som kan anses vara betryggande avstånd till ett område med 


explosionsrisk. 


Tabell 4. Minsta horisontella avstånd i meter från spänningsförande 


ledare till ett område med explosionsrisk. 


Konstruktions-


spänning kV 


Avstånd till ett 


riskområde med 


brandfarlig vara 


med hänsyn till 


risken för 


Avstånd 


till ett 


förråd 


med 


10 § En friledning ska vara framdragen på betryggande avstånd från 


upplag med brännbart material och områden med explosionsrisk. 


Allmänna råd 


De mått som anges i tabell 6 kan ge vägledning vid bedömning av 


vad som kan anses vara betryggande avstånd till ett område med 


explosionsrisk. 
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elektrostatisk 


uppladdning 


explosiv 


vara 


12,0 - 72,5 15 50 


82,5 30 50 


145 – 170 30 100 


245 45 100 


420 60 100 


Med konstruktionsspänning avses högsta driftspänning för 


anläggning och utrustning 


Med konstruktionsspänning avses högsta driftspänning för 


anläggning och utrustning. 


 


Minsta horisontellt avstånd som anges i föreskriften överensstämmer med de avståndsangivelser som återfinns i SS-EN 50341-2-18 tabell 


5.9.3/SE.3. Standarden anger även att riskbedömning kan tillämpas för att fastställa lämpligt minsta avstånd i förhållande till aktuella 


specifika förutsättningar. Tabell 6 utgör del av de allmänna råden. 


Förändring: Förklaring: 


Tabellhänvisningar är uppdaterade. Tabellhänvisningar är uppdaterade för att stämma med de 


föreslagna tabellerna. 
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7 kap. Särskilda säkerhetskrav för kontaktledningar för drift av järnväg, spårväg, tunnelbana eller elväg  


Kontaktledning för drift av järnväg, spårväg, tunnelbana eller elväg 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


1 § Vid en väg- eller gångbro över en kontaktledning ska det finnas 


skyddsanordningar som avskärmar kontaktledningen, om avståndet 


mellan brobanan och kontaktledningen är mindre än 5 meter  


7 § Vid en väg- eller gångbro över en kontaktledning ska det finnas 


skyddsanordningar, t.ex. nät eller tak, som avskärmar 


kontaktledningen om avståndet mellan brobanan och 


kontaktledningen är mindre än 5 meter. 


Förändring: Förklaring: 


Exempel på skyddsanordningar tas bort och bestämmelsen får 


redaktionella ändringar. 


Eftersom föreskriftens exempeluppräkning inte är fullständig tas den bort. 


Ändringen avser inte att vara en lättnad av kraven Vägledning för 


skyddsanordningar kan hämtas i svensk standard SS-EN 50122-1  


 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


2 § En starkströmsanläggning för drift av järnväg, spårväg, 


tunnelbana eller elväg ska vara utförd så att skador på kablar, 


rörledningar och metallföremål orsakade av inverkan från 


läckströmmar förebyggs i rimlig omfattning. 


11 § En starkströmsanläggning för drift av järnväg, spårväg, 


tunnelbana eller elväg ska vara utförd så att skador orsakade av 


läckströmskorrosion av kablar, rörledningar och metallföremål 


förebyggs i rimlig omfattning. 


Förändring: Förklaring: 
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Bestämmelsen är omformulerad. För att öka läsbarheten. Förändringen innebär inte någon ändring i 


sak. 


 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


3 § En kontaktledning ska vara framdragen på betryggande avstånd 


från upplag med brännbart material eller områden med 


explosionsrisk. 


Allmänna råd 


De mått som anges i 6 kap. 14 § tabell 4 kan ge vägledning vid 


bedömning av vad som kan anses vara betryggande avstånd till ett 


område med explosionsrisk.  


4 § En kontaktledning ska vara framdragen på betryggande avstånd 


från upplag medbrännbart material eller områden med 


explosionsrisk. 


Allmänna råd 


De mått som anges i 6 kap. 10 § tabell 6 kan ge vägledning vid 


bedömning av vad som kan anses vara betryggande avstånd till ett 


område med explosionsrisk. 


Minsta horisontellt avstånd som anges i föreskriften 6 kap. 10 § överensstämmer med avståndsangivelser i SS-EN 50341-2-18 tabell 


5.9.3/SE.3. Standarden anger även att riskbedömning kan tillämpas för att fastställa lämpligt minsta avstånd i förhållande till aktuella 


specifika förutsättningar. 


Förändring: Förklaring: 


Tabell- och paragrafhänvisningarna är uppdaterade. För att stämma med de nya föreskrifterna. 
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Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


4 § En kontaktledning ska dras så att det horisontella avståndet 


mellan spänningsförande del och en byggnad eller någon 


byggnadsdel, i vilken ledningen inte ska införas, uppgår till minst 


5 meter när det är vindstilla.  


En kontaktledning som är friledning för högst 750 V nominell 


spänning får dock dras närmare byggnader under förutsättning att 


den endast med särskilda hjälpmedel kan nås från fönster, 


balkonger eller tak.  


Utan hinder av första stycket får det horisontella avståndet 


minskas 


- vid driftbyggnader till 3 meter, 


- vid driftbyggnader med en basarea om högst 10 m² till 0,5 


meter från friledning under förutsättning att byggnaden 


har ett sidoavstånd om minst 4 meter till kontaktledningen 


och ett horisontellt avstånd till närmaste stolpe om minst 4 


meter, 


- vid plattformstak till det avstånd som med hänsyn tagen 


till fordonens strömavtagare och det arbete som kan 


behöva utföras på taket kan anses ge betryggande säkerhet 


3 § En kontaktledning ska dras så, att det horisontella avståndet 


mellan spänningsförande del och en byggnad eller någon 


byggnadsdel, i vilken ledningen inte ska införas, uppgår till minst 5 


meter när det är vindstilla. 


En kontaktledning som är friledning för högst 750 V nominell 


spänning får dock dras närmare byggnader under förutsättning att 


den endast med särskilda hjälpmedel kan nås från fönster, balkonger 


eller tak.  


Utan hinder av första stycket får det horisontella avståndet minskas 


a. vid driftbyggnader till 3 meter, 


b. vid driftbyggnader med en basarea om högst 10 m² till 0,5 meter 


under förutsättning att byggnaden har ett avstånd om minst 4 meter 


till kontaktledningen och ett horisontellt avstånd till närmaste stolpe 


om minst 4 meter, och 


c. vid plattformstak till det avstånd som med hänsyn tagen till 


fordonens strömavtagare och det arbete som kan behöva utföras på 


taket kan anses ge betryggande säkerhet. 


 


Undantaget i tredje stycket c) gäller endast om tillträdet till 


plattformstaket är begränsat för obehöriga. 


Allmänna råd  
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under förutsättning att tillträde till plattformstaket är 


begränsat för obehöriga, eller 


- vid isolerad utliggare i kombination med skyddsskärm 


med en minsta bredd av 1 meter monterad på ömse sidor i 


kontaktledningsstolpe som skydd om inga övriga 


spänningsförande delar än utliggare finns under 


förutsättning att byggnaden har ett sidoavstånd om minst 


5,4 meter till spårmitt. 


Allmänna råd  


Om en kontaktledning är framdragen i närheten av en byggnad 


som är avsevärt högre än kontaktledningen kan särskilda 


säkerhetsåtgärder ibland behövas. Normalt behövs dock inte några 


särskilda skyddsåtgärder om någon byggnadsdel inte finns 


närmare kontaktledningen än som anges av gränslinjerna A-B-C- 


D i nedanstående figur med sektion av spår med en kontaktledning 


för nominell spänning över 750 V. 


Om en kontaktledning är framdragen i närheten av en byggnad som 


är avsevärt högre än kontaktledningen kan särskilda 


säkerhetsåtgärder ibland behövas. Normalt behövs dock inte några 


särskilda skyddsåtgärder om någon byggnadsdel inte finns närmare 


kontaktledningen än som anges av gränslinjerna A-B-C- D i 


nedanstående figur med sektion av spår med en kontaktledning för 


nominell spänning över 750 V.  
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Paragrafen ändrades genom ELSÄK-FS 2010:1. Genom ändringen fick bestämmelsen samma innebörd som motsvarande i Blå Boken 


860.2.4. 


Efter övervägande och diskussion med Trafikverket framgår att det finns risk för att krav om avstånd till byggnader kommer att åsidosättas 


om detta endast regleras i Trafikverkets rutiner TRVINFRA då samhället i övrigt kan hänvisa till egna dokument med liknande status. 


Således behöver ELSÄK-FS styra avstånd mellan starkströmsanläggningar och byggnader, framför allt som skydd för tredje person. 


Förändring: Förklaring: 


Ytterligare ett undantag från huvudregeln har införts. De förutsättningar som anges i det nya undantaget har det varit praxis 


att ge dispens för. Det är därför lämpligt att föra in möjligheten till 


undantag i föreskrifterna istället. 
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Kontaktledning för drift av järnväg 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


5 § En kontaktledning för drift av järnväg ska placeras så att den 


minsta höjden över rälsens överkant inte understiger 5 meter. 


Vid vägbroar, tunnlar och liknande får kontaktledningens minsta 


höjd sänkas till 4,8 meter vid en högspänningsanläggning respektive 


4,2 meter vid en lågspänningsanläggning. 


2 § En kontaktlednings minsta höjd över räls överkant respektive 


höjd över vägbananför elväg får inte understiga 5,0 meter. 


Vid vägbroar, tunnlar och liknande får kontaktledningens minsta 


höjd sänkas till 4,8 meter vid en högspänningsanläggning respektive 


4,2 meter vid en lågspänningsanläggning. 


Här föreskrivs en minsta höjd för kontaktledningsanläggningar oberoende på den nominella spänningen eller vilken strömart anläggningen 


drivs med. Föreskrifterna förenklades till ett mått för låg- och ett för högspänningsanläggningar. 


Förändring: Förklaring: 


För denna regel föreslås  en redaktionell ändring. Genom uppdelningen i olika anläggningstyper förtydligas vad som 


omfattas av regeln. 


Bestämmelsen som rör elvägar flyttas till ny paragraf i avsnittet om 


kontaktledning för drift av elvägar, se 9 § nedan . 


För att öka läsbarheten har kraven för olika typer av 


kontaktledningsanläggningar sorterats in under olika 


mellanrubriker. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 


6 § En kontaktledning för drift av järnväg ska dras så, att det 


horisontella avståndet mellan spänningsförande del och en vägkant 


uppgår till minst 4 meter. 


Vid kontaktledning för drift av järnväg får det horisontella 


avståndet minskas under förutsättning att isolerad utliggare används 


i kombination med skyddsskärm med en minsta bredd av 1 meter. 


Dessa ska monteras som skydd på ömse sidor av 


kontaktledningsstolpe. Undantaget gäller enbart om inga övriga 


spänningsförande delar än utliggare finns och under förutsättning 


att vägkanten har ett sidoavstånd om minst 4,4 meter till spårmitt. 


Sidoavståndet ska mätas från spårmitt till närmaste vägkant. Med 


vägkant avses normal körbanekant. Vid asfalterad vägren, parkering 


eller bussficka ska asfaltskanten anses vara vägkant. 


5 § En kontaktledning ska dras så, att det horisontella avståndet 


mellan en spänningsförande del och en vägrenskant uppgår till 


minst 4 meter. 


Förändring: Förklaring: 


Regeln kompletteras med detaljerade anvisningar om under vilka 


förutsättningar det horisontella avståndet får minskas. Regeln 


kompletteras också med ett förtydligande om begreppet vägkant. 


Skälet till bestämmelsen är att Trafikverket under de gångna åren 


har getts dispenser som accepterade måttet 4 meter utan att 


kompensera säkerheten med åtgärder. Erfarenheterna visar att 


avståndet till väggrenskant inte behöver vara större än 4 meter. 
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Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


7 § Vid plankorsning mellan en kontaktledning för drift av järnväg 


och en allmänt trafikerad väg ska det på båda sidor om järnvägen 


finnas portaler med underkanten förlagd minst 4,7 meter över 


vägbanan. Kontaktledningen ska vara förlagd minst 0,5 meter högre 


än portalens underkant vid lågspänning eller minst 0,8 meter vid 


högspänning.  


Vid tillfälligt arbete får avståndet 0,8 meter minskas till 0,5 meter.  


Om särskilda skäl föreligger och väghållaren medger det får 


kontaktledningens höjd över räls överkant minskas till lägst 5 meter 


samt vertikala avståndet mellan portalens underkant och vägbanan 


minskas till lägst 4,2 meter. 


6 § Vid plankorsning mellan en kontaktledning för järnväg och en 


allmänt trafikerad väg ska det på båda sidor om järnvägen finnas 


portaler med underkanten förlagd minst 4,7 meter över vägbanan. 


Kontaktledningen ska vara förlagd minst 0,5 meter högre än 


portalens underkant vidlågspänning eller minst 0,8 meter vid 


högspänning. Vid arbete av tillfällig natur får avståndet 0,8 meter 


minskas till 0,5 meter. Om särskilda skäl föreligger och väghållaren 


medger det får kontaktledningens höjd över räls överkant minskas 


till lägst 5,0 meter samt vertikala avståndet mellan portalens 


underkant och vägbanan minskas till lägst 4,2 meter  


 


Förändring: Förklaring: 


Styckesindelning och justering av meningsuppbyggnaden.  Ändringarna har gjorts för att öka läsbarheten. Förändringarna 


innebär ingen ändring i sak. 


 


Kontaktledning för drift av tunnelbana 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


8 § Ett spårområde för tunnelbana med strömskena ska vara slutet 


eller inhägnat på betryggande sätt. Endast fackkunniga personer 


1 § Ett spårområde för tunnelbana med strömskena ska vara slutet 


eller inhägnat på betryggande sätt. Endast fackkunniga personer 
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eller personer som har fått instruktioner om risken för skada på 


grund av el får ha tillträde till spårområdet. 


eller personer som har fått instruktioner om risken för skada på 


grund av el ska ha tillträde till spårområdet. 


Det finns inga föreslagna ändringar av paragrafen. 


 


Kontaktledning för drift av elväg 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


9 § En kontaktledning för drift av elväg ska placeras så att den 


minsta höjden över vägbanan inte understiger 5 meter. 


2 § En kontaktlednings minsta höjd över räls överkant respektive 


höjd över vägbananför elväg får inte understiga 5,0 meter. 


Vid vägbroar, tunnlar och liknande får kontaktledningens minsta 


höjd sänkas till 4,8 meter vid en högspänningsanläggning respektive 


4,2 meter vid en lågspänningsanläggning. 


Förändring: Förklaring: 


Tidigare gällande 7 kap. 2 § delas upp i regler för järnväg och 


elväg. 


Genom uppdelningen i olika anläggningstyper förtydligas vad som 


omfattas av regeln. Ingen ändring i sak. 
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Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


10 § En kontaktledning för drift av elväg ska vara helt avslutad 


minst 4 meter före korsande kontaktledning i plankorsning med 


annan spårbunden trafik. 


Ny 


Förändring: Förklaring: 


Ny föreskrift. Trafikverket har framfört att det behöver finnas en regel som 


innebär att kontaktledningsanläggningar för drift av spårbunden 


trafik behöver ges företräde framför kontaktledningar för drift av 


elvägar, när sådana ledningar korsas vid plankorsningar. Elfordon i 


elväg har batteridrift och kan koppla ifrån och återansluta sig till 


laddningen på ett sätt som spårbunden trafik inte kan.  


Genom bestämmelsen införs ett krav på att kontaktledning för drift 


av elväg ska vara helt avslutad minst 4 meter före korsande 


kontaktledning i plankorsning med annan spårbunden trafik. 
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Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


11 § Bestämmelserna i 1 § och 3-9 §§ ska inte tillämpas på 


kontaktledningsanläggningar för drift av elväg med ledare i 


markförlagd strömskena. 3 § ska inte heller tillämpas på övriga 


typer av kontaktledningsanläggningar för drift av elväg. 


1 a § Bestämmelserna i 2-10 §§ ska inte tillämpas på 


kontaktledningsanläggningar för drift av elväg med ledare i 


markförlagd strömskena. 4 § ska inte heller tillämpas på övriga 


typer av kontaktledningsanläggningar för drift av elväg. 


Förändring: Förklaring: 


För denna regel föreslås inte någon ändring i sak. På grund av 


omdisponering i kapitlet har paragrafhänvisningarna i regeln 


ändrats. 


 


 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


Regeln flyttas till föreskrifter om skyltning och märkning. 9 § Varningsskyltar med varning för järnvägens kontaktledning ska 


finnas vid lastspår, plankorsningar, skyddsanordningar på vägbroar 


och inom järnvägens stationsområden och hållplatser. Ett 


spårområde med strömskena ska vara försett med skyltar som anger 


förbud mot tillträde för obehöriga och skyltar som varnar för 


elektrisk fara. 


Förändring: Förklaring: 
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Förslaget innebär att bestämmelsen tas bort ur författningen. Regler om skyltning samlas i författning om skyltning och 


märkning. 


 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


Regeln flyttas till föreskrifter om skyltning och märkning 10 § Vid plankorsningar mellan en kontaktledning för järnväg och 


en annan väg än en allmänt trafikerad väg ska det på båda sidor om 


järnvägen finnas skyltar med förbud mot att framföra fordon som är 


högre än 4 meter över spåret. 


Förändring: Förklaring: 


Förslaget innebär att bestämmelsen tas bort ur författningen. Regler om skyltning samlas i författning om skyltning och 


märkning. 
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Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


Dessa föreskrifter träder i kraft den dag månad år då 


Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2008:1) om hur 


elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda samt allmänna 


råd om tillämpningen av dessa föreskrifter ska upphöra att gälla 


 


Bestämmelsen reglerar när författningen ska träda ikraft och när ELSÄK-FS 2008:1 ska upphöra att gälla. 


 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


Anläggningar som har tagits i bruk före ikraftträdandet får vara 


utförda enligt äldre bestämmelser. Om en sådan anläggnings 


användning eller förutsättningar ändras på ett sätt som har väsentlig 


betydelse för elsäkerheten ska dock de nya bestämmelserna 


tillämpas. 


Anläggningar som har tagits i bruk före ikraftträdandet får vara 


utförda enligt äldre bestämmelser. Om en sådan anläggnings 


användning eller förutsättningar ändras på ett sätt som har väsentlig 


betydelse för elsäkerheten ska dock de nya bestämmelserna 


tillämpas. 


Författningen förses med en övergångsbestämmelse som motsvarar den som idag finns i ELSÄK-FS 2008:1. Innebörden av bestämmelsen 


är att kraven inte gäller för anläggningar som redan är byggda, om användningen eller förutsättningarna inte ändras på sådant sätt som 


framgår av bestämmelsen. 
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Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


Vid ombyggnad eller utvidgning av en anläggning ska de nya 


bestämmelserna tillämpas på ombyggnaden eller utvidgningen 


oavsett när anläggningen ursprungligen togs i bruk. Följande 


undantag får göras från: 


- krav på utförande enligt god elsäkerhetsteknisk praxis i 2 


kap. 1 §: 


- vid utvidgning av en lågspänningsanläggning inom 


ett befintligt torrt rum i bostäder med isolerande 


golv behöver de utsatta delarna inte skyddsjordas, 


om de redan befintliga utsatta delarna inte är 


skyddsjordade och anläggningen är utförd före den 


1 januari 1994, 


- vid utvidgning av en lågspänningsanläggning inom 


ett befintligt torrt rum i bostäder behöver inte 


tilläggsskydd i form av jordfelsbrytare installeras, 


om den befintliga anläggningen är utförd enligt 


ELSÄK-FS 1994:7 eller motsvarande äldre 


bestämmelser, och 


- krav på känslighet hos jordfelsskydd i 5 kap. 6 §: 


sådana luftledningar får utvidgas eller byggas om med oisolerade 


ledare utan att kravet på jordfelsskyddets känslighet ändras 


Vid ombyggnad eller utvidgning av en anläggning ska, oavsett när 


anläggningen ursprungligen togs i bruk, de nya bestämmelserna 


tillämpas på ombyggnaden eller utvidgningen. 


Undantag gäller dock från följande krav: 


- Kravet i 4 kap. 1 § på skyddsjordning vid utvidgning av en 


lågspänningsanläggning inom ett befintligt bostadsrum eller 


ett därmed jämförligt torrt rum med isolerande golv. – I 


sådana rum behöver de utsatta delarna inte skyddsjordas, 


om de redan befintliga utsatta delarna inte är skyddsjordade 


och anläggningen är utförd före den 1 januari 1994. 


- Kravet i 4 kap. 4 § på jordfelsbrytare vid utvidgning av en 


lågspänningsanläggning inom ett befintligt torrt rum i 


bostäder, grund-skolor, fritidshem och förskolor/daghem. – 


I dessa rum får en starkströmsanläggning utvidgas utan att 


jordfelsbrytare installeras, om den befintliga anläggningen 


är utförd enligt ELSÄK-FS 1994:7 eller motsvarande äldre 


bestämmelser. 


- Kravet i 5 kap. 5 § på känslighet hos jordfelsskydd för hög-


spänningsanläggningar utförda som luftledningar med 


oisolerade ledare för 25 kV nominell spänning. – Sådana 
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luftledningar får utvidgas eller byggas om med oisolerade 


ledare utan att kravet på jordfelsskyddets känslighet ändras. 


Förändring: Förklaring: 


Första stycket motsvarar den som idag finns i ELSÄK-FS 2008:1. 


Enbart mindre justeringar av meningsbyggnaden har gjorts. Ingen 


förändring i sak. 


 


Undantag från krav på utförande enligt god elsäkerhetsteknisk 


praxis i 2 kap. 1 § införs för att omhänderta undantag rörande 


skyddsjordning och jordfelsbrytare från kravet på att tillämpa de 


nya bestämmelserna vid ombyggnad eller utvidgning av en 


anläggning. 


Undantaget från krav på skyddsjordning är oförändrat i förhållande 


till det som finns i övergångsbestämmelserna för ELSÄK-FS 


2008:1. 


Undantaget som rör krav på installation av jordfelbrytare har 


justerats så att grundskolor, fritidshem och förskolor/daghem inte 


längre omfattas av undantaget rörande jordfelsbrytare.  


I övergångsbestämmelserna till ELSÄK-FS 2008:1 har vissa 


undantag från kraven i 4 kap. 1 och 4 §§ funnits.  


De krav som finns i 4 kap. 1 § och 4 kap. 4 § ELSÄK-FS 2008:1 


har tagits bort med hänvisning till att detta omhändertas av svensk 


standard. I och med kravet på utförande enligt god 


elsäkerhetsteknisk praxis (2 kap. 1 §) ska de krav som finns i svensk 


standard rörande skyddsjordning och jordfelsbrytare följas. 


Det finns emellertid fortfarande behov av att ha vissa undantag från 


krav på skyddsjordning och installation av jordfelsbrytare vid 


ombyggnad eller utvidgning av en anläggning. 


Inga behov av ändringar av undantaget från krav på skyddsjordning 


har identifierats. 


Till detta föreslås en ändrad övergångsregel som möjliggör 


utvidgning av utrymmen i bostäder utan att jordfelsbrytare behöver 


installeras. I den föreslagna övergångsregeln har möjligheten till 
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undantag från krav på jordfelsbrytare vid utvidgning av ett befintligt 


torrt rum i grundskolor, fritidshem och förskolor/daghem tagits 


bort. I arbetet med att ta fram föreslagna föreskrifter har vi gjort 


bedömningen att detta undantag inte tillämpas i denna typ av 


miljöer idag. Grundskolor, fritidshem och förskolor/daghem är 


också just sådana miljöer där ett tilläggsskydd i form av 


jordfelsbrytare kan vara betydelsefullt. Förändringen förväntas inte 


leda till någon faktisk förändring av hur anläggningarna utförs.  


Undantag från kraven i 5 kap. 6 § är oförändrat. Enbart språkliga 


ändringar och uppdatering av paragrafnumrering har gjorts. Ingen 


ändring i sak avses. 
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Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur 


starkströmsanläggningar ska vara utförda 


beslutade den [Välj ett datum]. 


Elsäkerhetsverket meddelar följande föreskrifter1 med stöd av 33 § 


elsäkerhetsförordningen (2017:218)2. 


 


1 kap. Allmänna bestämmelser 


Tillämpningsområde 


1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om hur en starkströmsanläggning ska 


vara utförd. Med utförande avses sådant elinstallationsarbete som framgår av 4 § i 


elsäkerhetslagen. 


2 § Föreskrifterna omfattar sådana starkströmsanläggningar som avses i 3 § 


elsäkerhetslagen. 


Definitioner och förkortningar 


3 § De definitioner och förkortningar som används i elsäkerhetslagen och 


elsäkerhetsförordningen ska ha samma betydelse i dessa föreskrifter. 


I dessa föreskrifter avses med 


allmänt distributionsnät  ett ledningsnät som omfattas av nätkoncession för 


område, avgränsas normalt av matande regionnät 


respektive mottagande förbrukningsanläggning, 


driftrum ett rum eller en annan plats för drift av elektriska 


anläggningar eller annan elektrisk utrustning som kan 


medföra risk för skada på grund av el, 


driftbyggnad avser en byggnad som har med drift och funktion för 


kontaktledningsanläggning för drift av järnväg, 


spårväg, tunnelbana eller elväg att göra, så som 


                                                 
1 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter 


och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (kodifiering). 
2 Senast ändrad genom 2021:700. 
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teknikbyggnad, hiss- och trapphus, vindskydd, 


skötselhall, våghus och rastkur, 


elchock skadlig verkan eller kraftig påverkan som följd av att 


elektrisk ström passerar genom en människo- eller 


djurkropp, 


elsäkerhetsförordningen elsäkerhetsförordningen (2017:218), eller författning 


som trätt i dess ställe, 


elsäkerhetslagen elsäkerhetslagen (2016:732), eller författning som trätt 


i dess ställe, 


ELSÄK-FS 2022:X Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd 


(2022:X) om innehavarens kontroll av 


starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar 


eller föreskrifter som trätt i dess ställe, 


friledning luftledning med fritt från varandra upphängda ledare 


med tillbehör såsom isolatorer och fästdetaljer, 


hinder anordning som fysiskt förhindrar oavsiktlig beröring 


men som inte hindrar avsiktlig beröring, 


hängkabel luftledning med ledningsparter med eller utan bärlina i 


gemensamt hölje, 


hängspiralkabel luftledning med ledningsparter och eventuell bärlina 


utan gemensamt hölje. Kan även förekomma i 


dubbelisolerat utförande, 


högspänning nominell spänning över 1 000 V växelspänning eller 


över 1 500 V likspänning, 


kontaktledning en ledare ovan mark fastsatt på stolpar eller andra stöd 


avsedd för drift av järnväg, spårväg, tunnelbana eller 


elväg, alternativt en ledare i markförlagd strömskena 


för drift av elväg. Exempel på kontaktledning är 


friledning, återledning, förbiledning, matarledning, 


hjälpkraftledning eller strömskena, 


luftledning samlingsbegrepp för ledningar ovan mark placerade på 


stolpar eller andra stöd för att uppnå viss höjd; 


uppdelade i friledning, hängkabel och hängspiralkabel, 


lågspänning nominell spänning upp till och med 1 000 V 


växelström eller upp till och med 1 500 V likspänning, 


nominell spänning den spänning för vilken en starkströmsanläggning eller 


del av en anläggning är bestämd, 


PEL-ledare ledare som har en kombinerad funktion av såväl 


skyddsjordledare som fasledare, 


PEM-ledare ledare som har en kombinerad funktion av såväl 


skyddsjordledare som mittpunktsledare, 
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PEN-ledare ledare som har en gemensam funktion som 


skyddsjordledare och neutralledare, 


spänningsförande del ledare eller ledande del avsedd att vara spänningssatt 


vid normal användning, inklusive neutralledare men 


exklusive PEN-, PEM- och PEL-ledare, 


TN-system ett fördelningssystem där en punkt i systemet är direkt 


jordat vid strömkällan och där utsatta delar har direkt 


förbindelse med denna punkt, och 


utsatt del för beröring åtkomlig ledande del av elmateriel, som 


normalt inte är spänningssatt, men som på grund av ett 


fel i den grundläggande isoleringen kan anta en farlig 


spänning. 


Undantag från föreskrifterna 


4 § Elsäkerhetsverket får medge undantag från dessa föreskrifter. 


2 kap. God elsäkerhetsteknisk praxis 


1 § En starkströmsanläggning ska vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis så 


att den ger betryggande säkerhet mot personskada och sakskada på grund av el. 


Med god elsäkerhetsteknisk praxis avses tillämpning av dessa föreskrifter samt av 


den praxis i övrigt som har etablerats på elsäkerhetsområdet genom kompletterande 


standarder eller andra bedömningsgrunder. 


Om svensk standard tillämpas som komplement till föreskrifterna anses 


anläggningen vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis om inget annat visas. 


En anläggning får vara utförd på ett sätt som helt eller delvis avviker från svensk 


standard under förutsättning att motsvarande säkerhet uppnås. Om utförandet avviker 


från svensk standard ska de bedömningar som ligger till grund för utförandet 


dokumenteras. 


2 § Innan en ny, ändrad eller utvidgad starkströmsanläggning tas i bruk, ska den 


kontrolleras så att utförandet uppfyller god elsäkerhetsteknisk praxis. 


En anläggning anses som tagen i bruk när den är spänningssatt med sådan spänning, 


strömstyrka eller frekvens som kan vara farlig för person eller egendom. Detta gäller 


även om den har spänningssatts tillfälligt, exempelvis för provdrift. 
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3 kap. Grundläggande säkerhetskrav 


Krav som omfattar alla typer av starkströmsanläggningar 


1 § En starkströmsanläggning ska vara utförd så att den ger betryggande säkerhet 


- under normala förhållanden, 


- vid ett (1) fel i anläggningen, och 


- vid rimligt förutsebar felbetjäning. 


2 § En starkströmsanläggning ska vara utförd så att personer och husdjur skyddas 


mot elchock som kan uppstå vid direkt beröring av spänningsförande delar eller av 


utsatta delar som blivit spänningsförande genom ett (1) fel. 


3 § En starkströmsanläggning ska vara utförd så att den inte medför risk för 


personskada eller sakskada på grund av höga temperaturer, ljusbågar eller mekaniska 


påkänningar orsakade av ström vid normal drift eller av överström. 


4 § En starkströmsanläggning ska vara utförd så att den står emot normalt 


förekommande spänningar som kan förväntas uppträda i anläggningen och vid 


överledning mellan spänningsförande delar som tillhör strömkretsar med olika 


spänningar. 


5 § En starkströmsanläggnings utförande ska vara anpassat till den omgivande miljön 


samt den verksamhet som bedrivs i anslutning till anläggningen. 


6 § En starkströmsanläggning ska vara försedd med den märkning och 


dokumentation som behövs för att anläggningens olika delar entydigt ska kunna 


identifieras för drift och underhåll. Dokumentationen ska finnas på svenska och det 


språk som är lämpligt för de personer som ska ta del av dokumentationen. 


7 § Innehavaren ska utfärda anläggningsspecifika instruktioner och anvisningar till 


den som arbetar vid starkströmsanläggningen när anläggningens utförande och dess 


avsedda användning kräver det, för att ge betryggande säkerhet mot personskada och 


sakskada på grund av el. Anvisningarna ska finnas på svenska och det språk som är 


lämpligt för de personer som arbetar vid anläggningen. 


8 § Bestämmelser om arbetsgivarens ansvar för att ta fram instruktioner för arbetet 


finns i 7 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete 


och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna, eller författning som trätt i dess 


ställe. 
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Krav som omfattar vissa typer eller delar av starkströmsanläggningar 


9 § En luft- eller kontaktledning ska vara utförd och framdragen så att dess 


konstruktion och läge i betryggande omfattning förebygger fara för personskada och 


sakskada på grund av el.  


Allmänna råd 


Vid placering av luft- eller kontaktledningen bör hänsyn tas till avstånd från 


bland annat mark, vegetation, andra ledningar, trafikleder och byggnader. 


10 § Ett driftrum ska vara slutet eller inhägnat på betryggande sätt. Endast 


fackkunniga personer eller personer som har fått instruktioner om risken för skada på 


grund av el ska ha tillträde till ett driftrum. 


4 kap. Särskilda säkerhetskrav för lågspänningsanläggningar 


1 § Allmänna distributionsnät för lågspänning ska vara utförda som TN-system. 


Nätets PEN-ledare ska vara jordad i närheten av strömkällan. I distributionsnät som 


inte ingår i sammanhängande jordningssystem ska PEN-ledaren även vara jordad på 


lämpliga platser i nätets utkanter. 


2 § Nätanslutna uttag för allmänbruk i lågspänningsanläggningar ska uppfylla kraven 


i Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2019:1) om stickproppar och uttag för allmänbruk, 


eller författning som trätt i dess ställe. Uttag ska antingen vara försedda med 


petskydd eller utföras eller placeras så att risken för barnolycksfall begränsas. 


5 kap. Särskilda säkerhetskrav för högspänningsanläggningar 


Jordning och skydd mot beröring av spänningsförande delar 


1 § Utsatta delar av en högspänningsanläggning ska jordas. Detta gäller även för 


sådana främmande ledande delar som vid fel, genom induktion eller influens, kan bli 


spänningsförande och medföra fara för personskada eller sakskada. Utanför driftrum 


ska apparater och kablar antingen ha jordad mellandel eller genom sitt läge vara 


skyddade mot oavsiktlig beröring. Med jordad mellandel avses metallkapsling för 


apparater och skärm för kablar. 


2 § I driftrum får skydd mot direkt beröring av en högspänningsanläggning utformas 


med hjälp av hinder. Balkar, kedjor och rep utgör inte hinder. 


3 § I starkströmsanläggningar innehållande lågspänningsanläggningar anslutna till 


högspänningsanläggningar får enpoliga jordslutningar i högspänningsanläggningen 


inte orsaka förhöjda markpotentialer eller jordpotentialstegring överstigande 100 V i 


lågspänningsanläggningens jordade delar. 
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Krav på frånkoppling  


4 § I starkströmsanläggningar för högspänning med jordslutningsströmmar 


överstigande 500 A ska jordslutningar frånkopplas inom 0,5 sekunder. I 


starkströmsanläggningar för högspänning innehållande luftledning för högspänning 


med jordslutningsströmmar understigande 500 A ska jordslutningar frånkopplas 


inom 5 sekunder. 


5 § För en högspänningsanläggning med jordslutningsströmmar understigande 500 A 


i vilken det ingår 


- en friledning i förstärkt utförande, 


- en friledning med plastbelagda ledare, eller 


- en luftledning utförd med kabel utan metallmantel eller skärm,  


ska jordfelsskydden ha högsta möjliga känslighet vid detektering av jordfel. 


Reläfunktionen för frånkoppling ska vara säkerställd för resistansvärden upp till 5 


kOhm. 


6 § För en högspänningsanläggning med jordslutningsströmmar understigande 500 A 


för högst 25 kV nominell spänning, i vilken det ingår luftledningar av något annat 


slag än vad som anges i 5 §, ska jordfelsskydden vara anordnade så att reläfunktionen 


för frånkoppling är säkerställd för resistansvärden upp till 3 kOhm. Inom områden 


som inte omfattas av detaljplan får en sådan anläggning innehålla ett fåtal spann 


friledning med plastbelagda ledare. 


7 § I högspänningsanläggningar som är avsedda för överföring av el ska 


spänningssättningens värde vara sådant att betryggande säkerhet ges vid uppkommen 


jordslutning. Värdet ska anpassas till rådande förhållanden på platsen. 


Allmänna råd 


De rådande förhållanden som bör beaktas är:  


- markresistivitet,  


- markens ytbeläggning, och 


- om människor förväntas befinna sig på platsen. 


För svenska förhållande kan följande tilläggsresistanser anses utgöra god 


elsäkerhetsteknisk praxis: 


- 0 Ohm vid badplatser, lekplatser, campingplatser, skolgårdar eller 


liknande platser där kroppens kontakt med omgivningen kan förväntas ha 


små begränsningar, 


- 4 kOhm vid platser där människor kan förväntas befinna sig, exempelvis 


driftrum, gator, vägar eller parkeringsplatser, eller 


- 7 kOhm för övriga platser. 
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6 kap. Särskilda säkerhetskrav för luftledningar 


Område med detaljplan 


1 § Inom område med detaljplan ska en friledning för högspänning vara utförd som 


brottsäker ledning eller som ledning i förstärkt utförande vid högst 25 kV nominell 


spänning. 


Läge och placering av luftledningar 


2 § Luftledningar som tillhör olika innehavare ska om möjligt vara placerade i skilda 


stolpar. 


Bestämmelser om samordning av kontroll och underhåll med mera när ledningar som 


tillhör olika innehavare är sambyggda finns i 13 § ELSÄK-FS 2022:X, eller 


författning som trätt i dess ställe.  


3 § Ledarens minsta höjd över marken får inte understiga de värden som framgår av 


tabell 1. Spänningstillägg (S) ska beräknas med 7 mm vid ett icke direktjordat system 


och 5 mm vid direkt jordat system för varje kV som konstruktionsspänningen 


överstiger 55 kV. 


Undantag från första stycket får göras enligt följande. Vid införing av en luftledning 


för lågspänning till en byggnad får höjden över marken minskas till lägst 3,5 meter 


för friledningar och kablar. För en luftledning för högspänning får höjden över 


marken minskas vid införing till en byggnad, om ledningen är utförd med 


metallmantlad eller skärmad kabel. 


Tabell 1. Minsta höjd över marken i meter. 


Ledningstyp och 


nominell spänning 


Område med 


detaljplan 


Område utan 


detaljplan 


Luftledning ≤ 1 kV 4,5 4,5 


Luftledning utan 


metallmantlad eller 


skärmad kabel > 1 kV 


6* 6 


Luftledning med 


metallmantlad eller 


skärmad kabel > 1 kV 


6* 4,5 


Fasledare i friledning  


>1 och ≤ 55 kV 


> 55 kV 


 


7 


7 + S 


 


6 


6 + S 


Längsgående 


jordledare 


6* 4,5* 
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De med * angivna värdena gäller fritt utrymme vid alla belastningsfall. Övriga 


värden gäller vid maximitemperatur hos ledare och vindstilla. Med S avses 


spänningstillägg.  


4 § En luftledning för lågspänning får vara framdragen över eller invid en byggnad 


under förutsättning att den endast med särskilda hjälpmedel kan nås från fönster, 


balkonger eller tak. 


5 § En luftledning för högspänning får inte vara framdragen över en byggnad. Under 


förutsättning att betryggande säkerhet ändå kan uppnås gäller undantag för 


- metallmantlade eller skärmade kablar, 


- friledningar inom driftrum och 


- friledningar över mindre, inte elektrifierade byggnader. 


Vid bedömning av om betryggande säkerhet uppnås ska hänsyn tas till byggnadens 


storlek, avståndet till närmaste fasledare samt ledningens nominella spänning och 


utförande. 


6 § En luftledning för högspänning ska vara anordnad så, att det horisontella 


avståndet mellan ledarna och en byggnad eller någon byggnadsdel uppgår till minst 


de värden som anges i tabell 2. Undantag gäller för en luftledning utförd med 


metallmantlad eller skärmad kabel. 


Tabell 2. Minsta horisontella avstånd i meter mellan fasledare och närmaste 


byggnadsdel. 


Område Nominell 


spänning 


Vid vindstilla Vid största 


förekommande 


utsvängning 


Område med 


detaljplan 


>1 och ≤ 55 kV 5 3 


>55 kV 10 3 + S 


Område utan 


detaljplan 


>1 och ≤ 55 kV 5 3 


>55 kV 5 + S 3 + S 


Tabellen gäller inte vid införing i byggnad. Med S avses spänningstillägg, se 3 §. 


Placering av luftledningar vid trafikleder 


7 § Bestämmelser om luftledningar inom område för sjötrafik finns 12 § 


elsäkerhetsförordningen. I 6 § samma förordning finns även bestämmelser om 


anmälningsskyldighet till Sjöfartsverket för den som påbörjar eller avslutar arbete 


med starkströmsledningar inom område för sjötrafik. 
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8 § En luftlednings minsta höjd över vägtrafik, järnvägstrafik och område för 


sjötrafik får inte understiga de värden som framgår av tabell 3. 


Tabell 3. Minsta höjd över en trafikled i meter 


Ledningstyp 


och 


nominell 


spänning 


Vägtrafik Järnvägstrafik Sjötrafik 


Allmänt 


trafikerad 


väg 


Annan 


väg 


Räl för ej 


elektrifierad 


järnväg 


Räl för 


elektrifierad 


järnväg 


Medelhög 


vattenyta 


Luftledning 


≤ 1 kV 


6* 6* 8* Ej tillåtet 6* 


Luftledning 


> 1 kV 


6* 6* 7* Minsta höjd 


bestäms i 


varje 


enskilt fall i 


samråd med 


järnvägens 


innehavare 


7 


Fasledare i 


friledning >1 


och ≤ 55 kV 


7 


 


6* 


 


8 


 


7 


 


Fasledare i 


friledning    


> 55 kV 


7 + S (6 + S)* 8 + S 


 


7 + S 


Längsgående 


jordledare 


6* 6* 7* 7 


De med * angivna värdena gäller fritt utrymme vid alla belastningsfall. Övriga 


värden gäller vid maximitemperatur hos ledare och vindstilla. Med S avses 


spänningstillägg, se 3 §. 


9 § Om en luftledning korsar en elektrifierad järnväg ska den förläggas på den höjd 


som Elsäkerhetsverket beslutar efter samråd med järnvägens innehavare. 


10 § En starkströmsledning, svagströmsledning eller mekanisk ledning som korsar en 


kontaktledning för drift av järnväg, spårväg, tunnelbana eller elväg ska dras fram 


under en trafikled. 


När den korsande ledningen är en högspänningsledning får den dras fram över 


kontaktledningen om högspänningsledningens korsningsspann är utförda som 


brottsäker ledning. 


När den korsande ledningen är en svagströmsledning får den dras över en 


kontaktledning för drift av spårväg, tunnelbana eller elväg för högst 750 V nominell 


likspänning om svagströmsledningen vid korsningsstället är utförd med förstärkt 


isolering för 750 V och är upphängd i bärlina av isolermaterial. 


Ytterligare bestämmelser om svagströmsledningar inom områden för järnvägar, som 


upplåtits för allmän trafik, eller för spårvägar eller tunnelbanor, som står under 


Trafikverkets tillsyn, finns i 5 § kungörelsen (1972:463) med vissa bestämmelser om 


elektriska svagströmsledningar. 
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Placering av luftledning för högspänning vid vissa platser 


11 § En luftledning för högspänning, som inte är en metallmantlad eller skärmad 


kabel, ska vara framdragen på betryggande avstånd från platser där många människor 


samlas utomhus. 


En luftledning får vara framdragen över områden för fritidsaktiviteter som normalt 


inte har åskådarplatser under förutsättning att skador på ledningen har förebyggts och 


ledningen är utförd som brottsäker ledning eller, vid högst 25 kV nominell spänning, 


som ledning i förstärkt utförande. 


Allmänna råd 


En spänningsförande ledares horisontella avstånd till platsen bör inte understiga 


20 meter. 


12 § En luftledning för högspänning, som inte är en metallmantlad eller skärmad 


kabel, ska vara framdragen på betryggande vertikalt och horisontellt avstånd från 


parkeringsplatser. 


Vid bedömning av det avstånd som är nödvändigt för att ge betryggande säkerhet vid 


parkeringsplatser ska hänsyn tas till vilken typ av fordon parkeringsplatsen är avsedd 


för och om det är tillåtet att parkera fordon som är avsedda för transport av explosiva 


eller brandfarliga varor. 


Allmänna råd 


Vid bedömning av hur stort horisontellt avstånd som behövs för att ge 


betryggande säkerhet vid parkeringsplatser kan vägledning hämtas från tabell 2 i 


fråga om avstånd till byggnader och från tabell 4 i fråga om avstånd till fordon 


med last av brandfarliga eller explosiva varor. 


Avstånd till vissa områden 


13 § En luftledning ska vara framdragen på betryggande avstånd från skjutbanor. 


Vid bedömning av det avstånd som är nödvändigt för att ge betryggande säkerhet vid 


skjutbanor ska hänsyn tas till hur skjutbanan är utformad och hur den används. 


Avståndsbedömningen ska omfatta avståndet i sidled, det horisontella avståndet 


bakom skjutplatsen och bakom kulfånget samt hur väl synlig ledningen är från 


skjutplatsen. 


14 § En friledning ska vara framdragen på betryggande avstånd från upplag med 


brännbart material och områden med explosionsrisk. 


Allmänna råd 


De mått som anges i tabell 4 kan ge vägledning vid bedömning av vad som kan 


anses vara betryggande avstånd till ett område med explosionsrisk. 
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Tabell 4. Minsta horisontella avstånd i meter från spänningsförande ledare till ett 


område med explosionsrisk. 


Konstruktionsspänning 


kV 


Avstånd till ett 


riskområde med 


brandfarlig vara med 


hänsyn till risken för 


elektrostatisk 


uppladdning 


Avstånd till ett 


förråd med explosiv 


vara 


12,0 - 72,5 15 50 


82,5 30 50 


145 – 170 30 100 


245 45 100 


420 60 100 


Med konstruktionsspänning avses högsta driftspänning för anläggning och 


utrustning. 


7 kap. Särskilda säkerhetskrav för kontaktledningar för drift av 


järnväg, spårväg, tunnelbana eller elväg 


Kontaktledning för drift av järnväg, spårväg, tunnelbana eller elväg 


1 § Vid en väg- eller gångbro över en kontaktledning ska det finnas 


skyddsanordningar som avskärmar kontaktledningen, om avståndet mellan brobanan 


och kontaktledningen är mindre än 5 meter. 


2 § En kontaktledning ska vara utförd så att skador på kablar, rörledningar och 


metallföremål orsakade av inverkan från läckströmmar förebyggs i rimlig 


omfattning. 


3 § En kontaktledning ska vara framdragen på betryggande avstånd från upplag med 


brännbart material eller områden med explosionsrisk. 


Allmänna råd 


De mått som anges i 6 kap. 14 § tabell 4 kan ge vägledning vid bedömning av 


vad som kan anses vara betryggande avstånd till ett område med explosionsrisk. 


4 § En kontaktledning ska dras så att det horisontella avståndet mellan 


spänningsförande del och en byggnad eller någon byggnadsdel, i vilken ledningen 


inte ska införas, uppgår till minst 5 meter när det är vindstilla. 


En kontaktledning som är friledning för högst 750 V nominell spänning får dock dras 


närmare byggnader under förutsättning att den endast med särskilda hjälpmedel kan 


nås från fönster, balkonger eller tak.  


Utan hinder av första stycket får det horisontella avståndet minskas 
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- vid driftbyggnader till 3 meter, 


- vid driftbyggnader med en basarea om högst 10 m² till 0,5 meter från 


friledning under förutsättning att byggnaden har ett sidoavstånd om minst 4 


meter till kontaktledningen och ett horisontellt avstånd till närmaste stolpe 


om minst 4 meter, 


- vid plattformstak till det avstånd som med hänsyn tagen till fordonens 


strömavtagare och det arbete som kan behöva utföras på taket kan anses ge 


betryggande säkerhet under förutsättning att tillträde till plattformstaket är 


begränsat för obehöriga, eller 


- vid isolerad utliggare i kombination med skyddsskärm med en minsta bredd 


av 1 meter monterad på ömse sidor i kontaktledningsstolpe som skydd om 


inga övriga spänningsförande delar än utliggare finns under förutsättning att 


byggnaden har ett sidoavstånd om minst 5,4 meter till spårmitt. 


Allmänna råd  


Om en kontaktledning är framdragen i närheten av en byggnad som är avsevärt 


högre än kontaktledningen kan särskilda säkerhetsåtgärder ibland behövas. 


Normalt behövs dock inte några särskilda skyddsåtgärder om någon byggnadsdel 


inte finns närmare kontaktledningen än som anges av gränslinjerna A-B-C- D i 


nedanstående figur med sektion av spår med en kontaktledning för nominell 


spänning över 750 V. 


 


Kontaktledning för drift av järnväg 


5 § En kontaktledning för drift av järnväg ska placeras så att den minsta höjden över 


rälsens överkant inte understiger 5 meter. 


Under vägbroar, tunnlar och liknande får kontaktledningens minsta höjd sänkas till 


4,8 meter vid en högspänningsanläggning respektive 4,2 meter vid en 


lågspänningsanläggning. 
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6 § En kontaktledning för drift av järnväg ska dras så, att det horisontella avståndet 


mellan spänningsförande del och en vägkant uppgår till minst 4 meter. 


Vid kontaktledning för drift av järnväg får det horisontella avståndet minskas under 


förutsättning att isolerad utliggare används i kombination med skyddsskärm med en 


minsta bredd av 1 meter. Dessa ska monteras som skydd på ömse sidor av 


kontaktledningsstolpe. Undantaget gäller enbart om inga övriga spänningsförande 


delar än utliggare finns och under förutsättning att vägkanten har ett sidoavstånd om 


minst 4,4 meter till spårmitt. Sidoavståndet ska mätas från spårmitt till närmaste 


vägkant. Med vägkant avses normal körbanekant. Vid asfalterad vägren, parkering 


eller bussficka ska asfaltskanten anses vara vägkant. 


7 § Vid plankorsning mellan en kontaktledning för drift av järnväg och en allmänt 


trafikerad väg ska det på båda sidor om järnvägen finnas portaler med underkanten 


förlagd minst 4,7 meter över vägbanan. Kontaktledningen ska vara förlagd minst 0,5 


meter högre än portalens underkant vid lågspänning eller minst 0,8 meter vid 


högspänning. 


Vid tillfälligt arbete får avståndet 0,8 meter minskas till 0,5 meter. 


Om särskilda skäl föreligger och väghållaren medger det får kontaktledningens höjd 


över räls överkant minskas till lägst 5 meter samt vertikala avståndet mellan 


portalens underkant och vägbanan minskas till lägst 4,2 meter. 


Kontaktledning för drift av tunnelbana 


8 § Ett spårområde för tunnelbana med strömskena ska vara slutet eller inhägnat på 


betryggande sätt. Endast fackkunniga personer eller personer som har fått 


instruktioner om risken för skada på grund av el får ha tillträde till spårområdet. 


Kontaktledning för drift av elväg 


9 § En kontaktledning för drift av elväg ska placeras så att den minsta höjden över 


vägbanan inte understiger 5 meter. 


10 § En kontaktledning för drift av elväg ska vara helt avslutad minst 4 meter före 


korsande kontaktledning i plankorsning med annan spårbunden trafik. 


11 § Bestämmelserna i 1 § och 3-9 §§ ska inte tillämpas på 


kontaktledningsanläggningar för drift av elväg med ledare i markförlagd strömskena. 


3 § ska inte heller tillämpas på övriga typer av kontaktledningsanläggningar för drift 


av elväg. 
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__________________ 


Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 


Dessa föreskrifter träder i kraft den dag månad år då Elsäkerhetsverkets föreskrifter 


(ELSÄK-FS 2008:1) om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda 


samt allmänna råd om tillämpningen av dessa föreskrifter ska upphöra att gälla. 


Anläggningar som har tagits i bruk före ikraftträdandet får vara utförda enligt äldre 


bestämmelser. Om en sådan anläggnings användning eller förutsättningar ändras på 


ett sätt som har väsentlig betydelse för elsäkerheten ska dock de nya bestämmelserna 


tillämpas. 


Vid ombyggnad eller utvidgning av en anläggning ska de nya bestämmelserna 


tillämpas på ombyggnaden eller utvidgningen oavsett när anläggningen 


ursprungligen togs i bruk. Följande undantag får göras från: 


- krav på utförande enligt god elsäkerhetsteknisk praxis i 2 kap. 1 §: 


- vid utvidgning av en lågspänningsanläggning inom ett befintligt torrt 


rum i bostäder med isolerande golv behöver de utsatta delarna inte 


skyddsjordas, om de redan befintliga utsatta delarna inte är 


skyddsjordade och anläggningen är utförd före den 1 januari 1994, 


- vid utvidgning av en lågspänningsanläggning inom ett befintligt torrt 


rum i bostäder behöver inte tilläggsskydd i form av jordfelsbrytare 


installeras, om den befintliga anläggningen är utförd enligt ELSÄK-


FS 1994:7 eller motsvarande äldre bestämmelser, och 


- krav på känslighet hos jordfelsskydd i 5 kap. 6 §: 


- sådana luftledningar får utvidgas eller byggas om med oisolerade 


ledare utan att kravet på jordfelsskyddets känslighet ändras. 
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Inbjudan att lämna synpunkter på Elsäkerhetsverkets 


förslag till nya föreskrifter om starkströmsanläggningar  


 


Elsäkerhetsverket översänder härmed förslag till nya föreskrifter om utförande av 


starkströmsanläggningar, skyltning och märkning av starkströmsanläggningar samt 


kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar. 


Elsäkerhetsverkets förslag omfattar tre nya författningar som ska ersätta nu 


gällande regler på området. De föreskrifter som ska ersättas är: 


 Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2008:1) och allmänna råd om hur 


elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda,  


 Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2008:2) om 


varselmärkning vid elektriska starkströmsanläggningar samt  


 Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2008:3) om innehavarens 


kontroll av elektriska starkströmsanläggningar och elektriska anordningar. 


Elsäkerhetsverket har ändrat dessa föreskrifter vid ett antal tillfällen, men har inte 


gjort någon större revision av föreskrifterna sedan de trädde i kraft 2008. Den 


tekniska och språkliga utvecklingen i branschen har skapat ett behov av översyn av 


föreskrifternas innehåll. Vissa regler har också blivit omoderna eller annars 


obehövliga. 


Syftet med de nya föreskrifterna är att förenkla och förbättra befintligt regelverk så 


att vi får ändamålsenliga och begripliga regler. Språkbruket har moderniserats och 


hänvisningar till annan lagstiftning har uppdaterats. Reglerna har också anpassats 


till den utveckling som skett i samhället.  
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Det är viktigt att reglernas innebörd och effekter är ordentligt utredda innan de 


beslutas och därför ges du möjlighet att lämna synpunkter på förslagen. Sprid gärna 


denna remiss till andra som du tror berörs och kan ha synpunkter på förslagen. 


Material i remissen 


Remissen består av tre stycken förslag till nya föreskrifter: 


 Föreskrifter och allmänna råd om hur starkströmsanläggningar ska vara 


utförda 


 Föreskrifter och allmänna råd om skyltning och märkning av 


starkströmsanläggningar 


 Föreskrifter och allmänna råd om innehavaren kontroll av 


starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar 


Remissen innehåller också sammanställningar av de överväganden och ändringar 


som gjorts i respektive föreskrifter: 


 Sammanställning av överväganden och ändringar till föreskrifter och 


allmänna råd om hur starkströmsanläggningar ska vara utförda 


 Sammanställning av överväganden och ändringar till föreskrifter och 


allmänna råd om skyltning och märkning av starkströmsanläggningar 


 Sammanställning av överväganden och ändringar till föreskrifter och 


allmänna råd om innehavaren kontroll av starkströmsanläggningar och 


elektriska utrustningar 


Utöver detta finns en konsekvensutredning och en svarsblankett framtagen. I 


konsekvensutredningen kan du läsa om bakgrunden till varför föreskrifterna 


revideras och vad vi vill uppnå med regleringen. Där finns också beräkningar av de 


förändringar som förväntas leda till någon typ av ökade kostnader för berörda 


organisationer.  


Så här lämnar du synpunkter på förslagen 


Elsäkerhetsverket vill ha dina eventuella synpunkter på de föreslagna förskrifterna 


och underlaget senast den 15 mars 2022. Vi ser gärna att du lämnar ditt remissvar i 


ett bearbetningsbart format (t.ex. Word) och att du använder den svarsmall som 


finns bifogat till remissen för att föra fram kommentarer eller förslag på ändringar 


av specifika bestämmelser. Vi tar gärna emot ditt svar digitalt till e-postadressen 
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registrator@elsakerhetsverket.se. Vänligen märk svaret med diarienummer 


20EV6475. 


Vad händer sen? 


Elsäkerhetsverket planerar att fatta beslut om nya föreskrifter i april 2022. 


Beroende på vilka synpunkter som kommer in kan innehållet omarbetas. Om det 


innebär ändringar av viss betydelse kommer de reviderade förslagen att skickas ut 


på ny remiss. 


Översiktlig tidplan 


Sista dag att svara på remissen 15 mars 2022 


Planerat beslut om nya föreskrifter April 2022 


  


Uppdatering av befintligt 


vägledningsmaterial (handböcker, 


webbsidor med mera) samt 


framtagande av nytt 


vägledningsmaterial med mera. 


Maj-december 2022 


  


Nya regler börjar gälla 1 december 2022 


 


Kontaktuppgifter 
Föreskrifter om hur starkströmsanläggningar ska vara utförda  


Handläggare resp. projektledare:  


Peter Lindberg  


Avdelningen för anläggningar  


Telefon: 010-168 05 44  


peter.lindberg@elsakerhetsverket.se   


 


Föreskrifter om skyltning och märkning av starkströmsanläggningar  


Handläggare resp. projektledare:  


Maria Molin 


Avdelningen för anläggningar  


Telefon: 010-168 05 68 


maria.molin@elsakerhetsverket.se   
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Föreskrifter om innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och 


elektrisk utrustning 


Handläggare resp. projektledare:  


Peter Tunell  


Avdelningen för anläggningar  


Telefon: 010-168 05 65  


peter.tunell@elsakerhetsverket.se   


 
Elsäkerhetsverkets författningssamling och regelarbetet 


Verksjurist 


Karin Sjöberg 


Avdelningen för analys 


Telefon: 010-168 05 92  


karin.sjoberg@elsakerhetsverket.se    
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Elsäkerhetsverkets föreskrifter om innehavarens kontroll av 


starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar 


beslutade den [Välj ett datum]. 


Elsäkerhetsverket meddelar följande föreskrifter1 med stöd av 33 § 


elsäkerhetsförordningen (2017:218)2. 


 


Tillämpningsområde 


1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om den kontroll och de åtgärder som 


innehavaren av en starkströmsanläggning ska utföra i syfte att anläggningen ska ge 


betryggande säkerhet mot personskada och sakskada på grund av el. 


Föreskrifterna omfattar även elektrisk utrustning som är avsedd att anslutas till en 


starkströmsanläggning. 


2 § Föreskrifterna omfattar sådana starkströmsanläggningar och elektriska 


utrustningar som avses i 3 § elsäkerhetslagen. 


Föreskrifterna gäller för starkströmsanläggningar som har tagits i bruk. 


Bestämmelser om när en starkströmsanläggning ska anses vara tagen i bruk finns i 2 


kap. 2 § ELSÄK-FS 2022:X. 


Förkortningar 


3 § I dessa föreskrifter avses med 


elsäkerhetslagen elsäkerhetslagen (2016:732), eller författning som trätt 


i dess ställe, 


ELSÄK-FS 2022:X Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd 


(2022:X) om hur starkströmsanläggningar ska vara 


utförda, eller författning som trätt i dess ställe, och 


 


ELSÄK-FS 2022:X Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd 


(2022:X) om skyltning och märkning av 


                                                 
1 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter 


och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (kodifiering). 
2 Senast ändrad genom 2021:700. 
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starkströmsanläggningar, eller författning som trätt i 


dess ställe. 


Allmänna bestämmelser om fortlöpande kontroll 


4 § Bestämmelser om krav på fortlöpande kontroll av starkströmsanläggningar och 


elektriska utrustningar finns i 6 och 19 §§ elsäkerhetslagen. 


Bestämmelser om krav på kontroll och underhåll av skyltning och märkning av 


starkströmsanläggningar finns i ELSÄK-FS 2022:X. 


5 § Genom den fortlöpande kontrollen ska innehavaren försäkra sig om att 


starkströmsanläggningen och den elektriska utrustningen uppfyller gällande 


bestämmelser. 


Kontrollens omfattning och intervall ska vara anpassad till anläggningens och 


utrustningens utförande, ålder, omgivande miljö och användning. 


Rutiner för fortlöpande kontroll 


6 § Innehavaren ska fastställa rutiner för den fortlöpande kontrollen. Rutinerna ska 


grunda sig på en riskbedömning som tagit hänsyn till starkströmsanläggningens och 


den elektriska utrustningens utförande, ålder, omgivande miljö och användning. 


Rutinerna ska dokumenteras. 


Kravet på dokumenterade rutiner gäller inte för anläggningar som till sin typ 


vanligen är avsedda för enskilt ändamål. Om anläggningen används även i 


näringsverksamhet är den huvudsakliga användningen avgörande för om rutinerna 


ska dokumenteras. 


Allmänna råd 


Av rutinerna bör det framgå: 


 kontrollernas omfattning och intervall, 


 vilka kontrollmetoder som ska användas vid de olika kontrollerna, exempelvis 


okulär kontroll, isolationsprovning eller termografering, 


 hur resultatet av kontrollerna dokumenteras, 


 hur brister som upptäcks genom kontrollerna ska omhändertas, och 


 vilka som har i uppgift att genomföra kontrollerna och vilken typ av kompetens 


som krävs för de olika kontrollerna. 


Kontrollintervall för vissa anläggningstyper 


7 § Följande starkströmsanläggningar ska kontrolleras minst en gång per år: 


 luftledningar för högspänning, 


 ställverk för högspänning i det fria, och 


 kontaktledningar avsedda för drift av järnväg, spårväg, tunnelbana eller elväg. 


8 § Luftledningar för lågspänning ska kontrolleras minst vart åttonde år. 
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9 § Övergångsresistansen hos jordtag för skydds- och systemjordningar ska 


kontrollmätas minst vart åttonde år. 


För jordtag i stationer med nominell spänning över 100 kV ska kontrollmätning av 


övergångsresistensen ske minst vart tolfte år om marklinenätet består av koppar. 


Kontrollmätning av övergångsresistansen ska också utföras efter varje förändring av 


en starkströmsanläggning som kan inverka ogynnsamt på övergångsresistansen. 


Kontrollmätning ska även utföras vid varaktiga förändringar av markförhållandena. 


10 § Kontrollmätning enligt 9 § får utelämnas eller ersättas med andra metoder för 


kontroll i följande fall: 


 när det i högspänningsanläggning, ingående i ett sammanhängande jordkabelnät 


med nominell spänning av högst 25 kV, är säkerställt att spänningssättning av 


jordade delar inte överstiger de värden som anges i 5 kap. 3 § ELSÄK-FS 


2022:X, eller 


 när det i högspänningsanläggning med nominell spänning över 25 kV är 


säkerställt att förekommande markpotentialer är utjämnade. 


Allmänna råd 


Markpotentialer kan anses utjämnade om förekommande markpotentialer inte 


överstiger högsta tillåtna beröringsspänningar. Vägledning för högsta tillåtna 


beröringsspänningar finns i svensk standard SS-EN 50522, eller standard som 


trätt i dess ställe. 


Dokumentation av vissa kontroller 


11 § Resultatet av kontroll enligt 7-9 §§ och de åtgärder som har vidtagits med 


anledning av kontrollen ska dokumenteras. 


Om kontrollmätning utelämnas enligt 10 § ska den valda kontrollmetoden eller de 


bedömningar som ligger till grund för att mätningen har utelämnats dokumenteras. 


Åtgärder efter kontroll 


12 § Om en starkströmsanläggning eller elektrisk utrustning visar sig ha fel eller 


brister som kan utgöra en omedelbar fara, ska felen och bristerna omgående åtgärdas 


alternativt ska anläggningen eller de felaktiga delarna tas ur bruk och skyddas mot 


oavsiktlig användning. Övriga fel och brister ska åtgärdas snarast möjligt med 


hänsyn till risken för skada. 


Sambyggda luftledningar 


13 § Om luftledningar som tillhör olika innehavare är sambyggda, ska innehavarna 


klarlägga hur kontroll, underhållsåtgärder och andra åtgärder av betydelse för 


elsäkerheten ska utföras. Överenskommelser om detta ska dokumenteras. 
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Tillhandahålla information till den som ska arbeta på anläggningen 


14 § Bestämmelser om innehavarens ansvar att säkerställa kompetensen hos personer 


som utför arbete på eller i anslutning till starkströmsanläggning och elektrisk 


utrustning finns i 6 och 19 §§ elsäkerhetslagen. 


15 § Innehavaren ska tillhandahålla dokumentation som upprättats enligt 3 kap. 6-7 


§§ ELSÄK-FS 2022:X, eller dess övergångsbestämmelser, till den som arbetar med 


anläggningen. 


16 § Bestämmelser om arbetsgivarens ansvar för att ta fram instruktioner för arbetet 


finns i 7 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete 


och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna, eller författning som trätt i dess 


ställe. 


Undantag från föreskrifterna 


17 § Elsäkerhetsverket får medge undantag från dessa föreskrifter. 


 


__________________ 


Ikraftträdande 


Dessa föreskrifter träder i kraft den dag månad år då Elsäkerhetsverkets föreskrifter 


och allmänna råd (2008:3) om innehavarens kontroll av elektriska 


starkströmsanläggningar och elektriska anordningar ska upphöra att gälla. 
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Remiss av Elsäkerhetsverkets förslag till nya föreskrifter om starkströmsanläggningar 


Elsäkerhetsverket översänder härmed förslag till nya föreskrifter om utförande av starkströmsanläggningar, 
skyltning och märkning av starkströmsanläggningar samt kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska 
utrustningar. Allt underlag till remissen kan laddas ner från Elsäkerhetsverkets webbplats 
https://www.elsakerhetsverket.se/remiss-nya-foreskrifter-starkstromsanlaggningar 
 


Det är viktigt att reglernas innebörd och effekter är ordentligt utredda innan de beslutas. Sprid gärna denna remiss 
till andra som du tror berörs och kan ha synpunkter på förslagen. Remissvaren ska ha inkommit till Elsäkerhetsverket 
senast den 15 mars 2022. 


Med vänlig hälsning 


PETER LINDBERG 
Elinspektör 
 
ELSÄKERHETSVERKET 
Box 4, 681 21 Kristinehamn  
 
TEL 010-168 05 44 
VXL 010-168 05 00 
 
www.elsakerhetsverket.se 
 
Få information om hur vi behandlar dina personuppgifter 
 
Kolla snabbt och enkelt vilken el du får koppla - Kopplasäkert.se 
 
 


 
 
 


RR 2021-347








Elsäkerhetsverkets författningssamling 


ISSN 1103-405X 


Utgivare   


 


 


1 
 


ELSÄK-FS 


  


Utkom från trycket  


den  


 


 


 


Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om skyltning 


och märkning av starkströmsanläggningar 


beslutade den [Välj ett datum]. 


Elsäkerhetsverket meddelar följande föreskrifter1 med stöd av 33 § 


elsäkerhetsförordningen (2017:218)2. 


Tillämpningsområde 


1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om skyltning och märkning vid 


starkströmsanläggningar i syfte att varna eller ge information om hur den som vistas 


vid anläggningen ska förhålla sig med hänsyn till risk för personskada eller sakskada 


på grund av el. 


Föreskrifterna omfattar sådana starkströmsanläggningar som avses i 3 § 


elsäkerhetslagen. 


Definitioner och förkortningar 


2 § De definitioner och förkortningar som används i elsäkerhetslagen och 


elsäkerhetsförordningen ska ha samma betydelse i dessa föreskrifter. 


I dessa föreskrifter avses med 


driftrum ett rum eller en annan plats för drift av elektriska 


anläggningar eller annan elektrisk utrustning som kan 


medföra risk för skada på grund av el, 


elsäkerhetsförordningen elsäkerhetsförordning (2017:218), eller författning som 


trätt i dess ställe, 


elsäkerhetslagen elsäkerhetslag (2016:732), eller författning som trätt i 


dess ställe, 


ELSÄK-FS 2022:X Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd 


(2022:X) om hur starkströmsanläggningar ska vara 


utförda, eller författning som trätt i dess ställe, 


friledning luftledning placerad på stolpar eller andra stöd för att 


uppnå viss höjd, med fritt från varandra, upphängda 


ledare med tillbehör såsom isolatorer och fästdetaljer, 


                                                 
1 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter 


och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (kodifiering). 
2 Senast ändrad genom 2021:700. 
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förbudsskylt skylt som förbjuder ett beteende som kan innebära 


elektrisk fara, 


högspänning nominell spänning över 1 000 V växelspänning eller 


1 500 V likspänning, 


kraftkälla ett samlingsbegrepp för utrustningar som kan förse 


anläggningen med elektrisk energi, exempelvis 


mikroproduktion, elektriskt energilager, reservkraft 


eller avbrottsfri kraft, 


luftledning samlingsbegrepp för ledningar ovan mark placerade på 


stolpar eller andra stöd för att uppnå viss höjd; 


uppdelade i friledning, hängkabel och hängspiralkabel, 


lågspänning nominell spänning upp till och med 1 000 V 


växelspänning eller upp till och med 1 500 V 


likspänning, 


sjövägmärke skyltar enligt Transportstyrelsens föreskrifter och 


allmänna råd om sjövägmärken (TSFS 2019:12), eller 


författning som trätt i dess ställe, 


symbol en bild som beskriver en situation eller föreskriver ett 


visst uppträdande och som används på en skylt eller en 


upplyst yta, 


tilläggsskylt en skylt som används tillsammans med en förbudsskylt 


eller varningsskylt och som lämnar kompletterande 


information, 


utrustning med 


kvarvarande laddning 


utrustning som kan ha kvarvarande elektrisk laddning 


trots att den har frånskilts från anläggningen 


exempelvis kondensatorbatterier eller elektriskt 


energilager, och 


varningsskylt en skylt som varnar för allmän elektrisk fara. 


Allmänna bestämmelser 


3 § Allmänna bestämmelser om skyltar, märkning och signaler på arbetsplatser finns 


i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), eller 


författning som trätt i dess ställe. 


4 § Innehavaren av en starkströmsanläggning ansvarar för att det finns skyltning och 


märkning i enlighet med dessa föreskrifter. 


5 § En starkströmsanläggning som är tagen i bruk ska vara försedd med den 


skyltning och märkning som behövs för att varna eller ge information om hur den 


som vistas vid anläggningen ska förhålla sig med hänsyn till risk för personskada 


eller sakskada på grund av el. Detta gäller även vid ändring eller utvidgning av en 


anläggning. 
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Bestämmelser om när en starkströmsanläggning ska anses vara tagen i bruk finns i 2 


kap. 2 § ELSÄK-FS 2022:X. 


6 § Skyltning och märkning av en starkströmsanläggning ska grunda sig på en 


riskbedömning och enbart användas när identifierad elektrisk fara inte kan undvikas 


eller begränsas tillräckligt mycket genom andra åtgärder. Antalet skyltar och märken 


samt placeringen av dessa ska anpassas efter förhållandena på platsen och den 


bedömda risken. 


Allmänna råd 


Riskbedömningen bör bland annat omfatta: 


- risk för beröring av spänningssatta anläggningsdelar, 


- risk för kvarstående spänning efter frånkoppling, 


- förekomst av delvis spänningssatta anläggningar eller anläggningsdelar, 


- förekomst av matning från flera håll, och 


- risk för uppkomst av ljusbågar. 


7 § Skyltning och märkning som inte längre behövs ska tas bort. 


8 § Skyltning och märkning ska kontrolleras, underhållas och rengöras så att de 


behåller sin funktion och kvalitet. 


Allmänna bestämmelser om placering och utformning av skyltning och 


märkning 


9 § Skyltning och märkning ska vara väl synlig och placeras så att den varnar och 


informerar för de risker som identifierats i riskbedömningen enligt 6 §. Mer skyltning 


och märkning än vad som behövs för att varna eller ge information om elektrisk fara 


ska inte användas. 


10 § Skyltning och märkning ska ha det utseende som framgår av bilagan. 


Symbolerna får avvika något i förhållande till vad som anges i bilagan, förutsatt att 


de återger samma innehåll och inte förvillar budskapet.  


Allmänna råd 


Om symboler används på en tilläggsskylt bör symbolen utformas i enlighet med 


standarden SS-ISO 7000 / IEC 60417 Graphical symbols for use on equipment. 


11 § Skyltning och märkning ska ha god beständighet med hänsyn till omgivande 


miljö och placering och vara fäst på ett betryggande sätt. Permanent skyltning och 


märkning ska vara fast monterad. 
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Särskilda bestämmelser om skyltning och märkning av vissa typer av 


starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar 


 


Skyltning och märkning vid luftledningar 


12 § På en luftledningsstolpe för högspänning ska det finnas varningsskyltning. 


Varningsskyltar ska utformas enligt bilagan, figur 3 – Elektrisk fara. 


13 § På en stolpe med friledning, som ingår i en högspänningsledning som inte är 


brottsäker, ska det finnas tilläggsskyltning om ledningen korsar en trafikerad väg 


eller finns vid en plats där människor ofta vistas. Tilläggsskyltar ska utformas enligt 


bilagan, figur 4 och förses med texten ”Livsfarlig ledning. Gå ej nära nedfallen 


ledare”. 


14 §  På en stolpe med friledning, som ingår i en lågimpedansjordad 


högspänningsanläggning, ska det finnas tilläggsskyltning. Tilläggsskyltar ska 


utformas enligt bilagan, figur 5 och förses med texten ”Livsfarlig ledning. Vistas ej 


nära stolpe eller stag vid åskväder”. 


15 § På stolpar för sambyggnad av luftledningar för starkström och svagström eller 


optofiber ska det finnas varningsskyltning. Varningsskyltar ska utformas enligt 


bilagan, figur 3 – Elektrisk fara. Stolparna ska också förses med tilläggsskyltar som 


informerar om risk för förväxling.  


Vid sambyggnad i stolpar med olika spänningsnivåer ska anläggningsdelarna skyltas 


med de olika driftsspänningarna. 


 


Skyltning och märkning vid driftrum 


16 § Samtliga ingångar till ett driftrum ska förses med förbudsskyltning. 


Förbudsskyltar ska utformas enligt bilaga, figur 1 – Tillträde förbjudet för obehöriga. 


Samtliga ingångar och sidor av den inhägnad som omger ett driftrum ska förses med 


varningsskyltning på utsidan. Varningsskyltar ska utformas enligt bilagan, figur 3 – 


Elektrisk fara. 


 


Skyltning och märkning vid starkströmsanläggningar med flera kraftkällor eller 


matningsmöjligheter 


17 § Om en starkströmsanläggning kan spänningssättas av flera kraftkällor ska 


anläggningen förses med varningsskyltning. Varningsskyltar ska utformas enligt 


bilagan, figur 3 – Elektrisk fara. Anläggningen ska också förses med 


tilläggsskyltning som informerar om att det finns andra kraftkällor och vilka dessa är. 


18 § Utrustning eller höljen med spänningssatta delar, som är anslutna till flera 


matningsmöjligheter, ska förses med varningsskyltning. Varningsskyltar ska 
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utformas enligt bilagan, figur 3 – Elektrisk fara. Utrustning eller höljen ska också 


förses med tilläggsskyltning som informerar om att det finns fler än en 


matningsmöjlighet.  


Om utrustning och höljen endast hanteras av elektriskt fackkunniga eller (elektriskt) 


instruerade personer kan information om den elektriska faran framgå på annat sätt än 


genom skyltning. Hur den elektriska faran hanteras ska framgå av en riskbedömning. 


Riskbedömningen ska dokumenteras. 


 


Skyltning och märkning av viss elektrisk utrustning 


19 § Om starkströmsanläggningen innehåller elektrisk utrustning med kvarvarande 


elektrisk laddning ska anläggningen förses med varningsskyltning. Varningsskyltar 


ska utformas enligt bilagan, figur 3 – Elektrisk fara. Anläggningen ska också förses 


med tilläggsskyltning som informerar om risken för kvarvarande laddning samt typ 


av utrustning. 


Riskbedömning enligt 6 §, ska klargöra om skyltning behövs även på enskild 


elektrisk utrustning med kvarvarande laddning. 


20 § Elektrisk utrustning för högspänning uppställd på annan plats än i driftrum, som 


det finns risk att någon oavsiktligt kan komma att beröra, ska förses med 


förbudsskyltning. Förbudsskyltar ska utformas enligt bilagan, figur 2 – Får ej 


beröras. 


 


Skyltning och märkning inom område för sjötrafik 


21 § Vid luftledningar för starkström inom område för sjötrafik ska det finnas 


sjövägmärken med varning för livsfarlig ledning och med uppgift om lägsta segelfria 


höjd. Sjövägmärken ska utformas i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter och 


allmänna råd TSFS 2019:12 om sjövägmärken, bilaga 2, märkena S 101 respektive S 


102. 


22 § Inom område för sjötrafik ska starkströmsledningar i vatten utmärkas med 


sjövägmärken vid ledningarnas landfästen som markerar kabel. Sjövägmärken ska 


utformas i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd TSFS 


2019:12 om sjövägmärken, bilaga 2, märke S 110. 


Vid en ledning i vatten som är en högspänningsledning ska det dessutom finnas 


sjövägmärken med varning för livsfarlig ledning. Sjövägmärken ska utformas i 


enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd TSFS 2019:12 om 


sjövägmärken, bilaga 2, märke S 101. 
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Skyltning och märkning vid vissa typer av kontaktledningar 


23 § Vid kontaktledning för drift av järnväg ska det finnas varningsskyltning. 


Varningsskyltar ska placeras vid lastspår, plankorsningar, skyddsanordningar på 


vägbroar samt inom järnvägens stationsområde och vid hållplatser. Varningsskyltar 


ska utformas enligt bilagan, figur 3 – Elektrisk fara. Varningsskyltar ska 


kompletteras med en tilläggsskylt. Tilläggsskyltar ska utformas enligt bilagan och 


förses med texten ”Livsfarlig ledning över spåren, Gå ej nära nedfallen tråd”. 


24 § Vid plankorsningar mellan en kontaktledning för järnväg och en annan väg än 


en allmänt trafikerad väg ska det på båda sidor om järnvägen finnas skyltar med 


förbud mot att framföra fordon som är högre än 4 meter över spåret. 


Bestämmelser om hur vägmärken för begränsad fordonshöjd ska utformas finns i 


vägmärkesförordning (2007:90), eller författning som trätt i dess ställe. Närmare 


bestämmelser om skyltarnas utformning och placering finns i Transportstyrelsens 


föreskrifter och allmänna råd 2019:74 om vägmärken och andra anordningar, eller 


författning som trätt i dess ställe. 


25 § Vid spårområde med strömskena för tunnelbana ska det finnas 


förbudsskyltning. Förbudsskyltar ska utformas enligt bilagan, figur 1 – Tillträde 


förbjudet för obehöriga. Vid spårområdet ska det även finnas varningsskyltning som 


utformas enligt bilagan, figur 3 – Elektrisk fara. 


Undantag från föreskrifterna 


26 § Elsäkerhetsverket får medge undantag från dessa föreskrifter. 


__________________ 


Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 


Dessa föreskrifter träder i kraft den dag månad år då Elsäkerhetsverkets föreskrifter 


(2008:2) om varselmärkning vid elektriska starkströmsanläggningar ska upphöra att 


gälla. 


Skyltning och märkning som är uppförd innan ikraftträdandet får vara utförda enligt 


ELSÄK-FS 2008:2, eller dess övergångsbestämmelser. Vid utbyte av befintlig 


skyltning och märkning ska de nya bestämmelserna tillämpas. 
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Bilaga till Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd 


(ELSÄK-FS 2022:XX) om skyltning och märkning vid 


starkströmsanläggningar  


Förbudsskyltar 


Förbudsskyltar ska ha rund form och svart symbol på vit bakgrund med röd bård och 


rött snedstreck. Den röda delen ska vara minst 35 procent av skyltens yta. 


Förbudsskylt – Tillträde förbjudet för obehöriga – ska utformas enligt figur 1. 


  


Figur 1 Tillträde förbjudet för obehöriga 


  


Förbudsskylt – Får ej beröras – ska utformas enligt figur 2. 


 


Figur 2 Får ej beröras 


Tilläggsskylt till förbudsskylt 


En tilläggsskylt ska ha rektangelform och svart symbol eller svart text på vit 


bakgrund med röd ram. Den vita delen ska vara minst 50 procent av skyltens yta. 


Text på tilläggsskylt ska komplettera förbudsskylten med information på svenska om 


vad förbudet innebär. Om riskbedömningen visar att andra språk än svenska behöver 


användas kan detta göras som ett komplement. 
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Varningsskyltar 


Varningsskyltar ska ha triangelform och svart symbol på gul bakgrund med svart 


ram. Den gula delen ska vara minst 50 procent av skyltens yta. 


Varningsskylt – Elektrisk fara – ska utformas enligt figur 3. 


 


Figur 3 Elektrisk fara 


Tilläggsskylt till varningsskylt 


En tilläggsskylt ska ha rektangelform och svart text eller svart symbol på gul 


bakgrund med svart ram. Den gula delen ska vara minst 50 procent av skyltens yta. 


Text och symbol på tilläggsskylten ska komplettera varningsskylten med information 


på svenska om vilken typ av risk som varningen avser. Om riskbedömningen visar 


att andra språk än svenska behöver användas kan detta göras som ett komplement. 


 


Tilläggsskylt till varningsskylt vid luftledningar 


Tilläggsskylt enligt 13 § ska vara utformad enligt figur 4. 


 


Figur 4 Livsfarlig ledning 


 


Tilläggsskylt enligt 14 § ska vara utformad enligt figur 5. 


 


Figur 5 Livsfarlig ledning 
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Överväganden och ändringar till föreskrifter och 


allmänna råd om innehavarens kontroll av 


starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar 


Nedan anges de förslag till ändringar av föreskrifter som denna författning innebär 


i förhållande till nu gällande författning. Underrubriker har lagts till och viss 


omdisponering har gjorts för att få ett mer naturligt flöde i föreskrifterna samt för 


att tydliggöra föreskrifternas innebörd.
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Tillämpningsområde 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om den kontroll och 


de åtgärder som innehavaren av en starkströmsanläggning ska 


utföra i syfte att anläggningen ska ge betryggande säkerhet mot 


personskada och sakskada på grund av el. 


Föreskrifterna omfattar även elektrisk utrustning som är avsedd att 


anslutas till en starkströmsanläggning. 


1 § Dessa föreskrifter gäller den kontroll som innehavaren av 


en starkströmsanläggning, som tagits i bruk, ska utföra i syfte 


att anläggningen ska ge betryggande säkerhet mot person- eller 


sakskador på grund av el. En anläggning anses som tagen i bruk 


när den är spänningssatt med sådan spänning, strömstyrka eller 


frekvens som kan vara farlig för person eller egendom. Detta gäller 


även om den har spänningssatts tillfälligt, t.ex. för provdrift. 


Föreskrifterna gäller även elektriska anordningar som är 


avsedda att anslutas till en starkströmsanläggning.  


I föreskrifterna används begreppet anläggning som en 


sammanfattande benämning på elektriska 


starkströmsanläggningar och elektriska anordningar avsedda 


att anslutas till en starkströmsanläggning. 


Paragrafen motsvarar 1 § 2008:3 och anger föreskrifternas tillämpningsområde. Den pekar ut innehavaren av starkströmsanläggning och 


utrustning som ansvarig för att kontroll genomförs. Ändringarna i paragrafen innebär inga förändringar i sak. 


Förändring: Förklaring: 


Tillägg av ”de åtgärder”. För att förtydliga att föreskrifterna även reglerar skyldigheten att 


vidta åtgärder om det upptäcks brister i samband med kontrollen. 


Elektriska anordningar stryks och ersätts med elektrisk utrustning. För att följa nomenklaturen från elsäkerhetslagen. 
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Elektrisk utrustning förs in genomgående i föreskrifterna. 


Begreppet anläggning används inte längre som en sammanfattande 


benämning på elektriska starkströmsanläggningar och elektrisk 


utrustning. 


Starkströmsanläggning används också genomgående i 


föreskrifterna. 


I elsäkerhetslagen är det skillnad på elektrisk starkströmsanläggning 


och elektrisk utrustning, vi eftersträvar samma grundtanke här. Det 


kan uppstå oklarheter kring att använda anläggning som samlat 


begrepp. 


”som tagits i bruk” flyttas till eget stycke i 2 §.  Se kommentar till 2 §. 


”person- eller sakskador” byts ut av ”personskada och sakskada” För att följa elsäkerhetslagens ordalydelse. 


 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


2 § Föreskrifterna omfattar sådana starkströmsanläggningar och 


elektriska utrustningar som avses i 3 § elsäkerhetslagen. 


Föreskrifterna gäller för starkströmsanläggningar som har tagits i 


bruk. Bestämmelser om när en starkströmsanläggning ska anses 


vara tagen i bruk finns i 2 kap. 2 § ELSÄK-FS 2022:X. 


1 § 1 st. En anläggning anses som tagen i bruk när den är 


spänningssatt med sådan spänning, strömstyrka eller frekvens som 


kan vara farlig för person eller egendom. Detta gäller även om den 


har spänningssatts tillfälligt, t.ex. för provdrift. 


1 § 4 st. Föreskrifterna gäller inte starkströmsanläggningar på 


luftfartyg eller fartyg, inklusive fritidsbåtar. 


I paragrafen finns hänvisning till elsäkerhetslagens definitioner av starkströmsanläggning och elektrisk utrustning. Finns även hänvisning 


till utförandeföreskrifterna om vad som avses med ”tagits i bruk”. Ändringarna i paragrafen innebär inga förändringar i sak. 


Förändring: Förklaring: 


”Föreskrifterna gäller inte starkströmsanläggningar på luftfartyg 


eller fartyg, inklusive fritidsbåtar” stryks och byts ut av 


Vad som är starkströmsanläggning definieras i elsäkerhetslagen. 


Dessa föreskrifter bör följa samma definition, vilket medför att de 
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”Föreskrifterna omfattar sådana starkströmsanläggningar och sådan 


elektrisk utrustning som avses i 3 § elsäkerhetslagen (2016:732).” 


anläggningar som finns på luftfartyg, fartyg, inklusive fritidsbåtar 


faller utanför begreppet starkströmsanläggning. Nuvarande 


skrivning blir därför felaktig och måste strykas.  


Istället lyfts det in en hänvisning till definitionen i 3 § 


elsäkerhetslagen för att förtydliga vad som avses. Ytterligare 


resonemang om avgränsningen av vad som är en 


starkströmsanläggning kan hämtas i prop. 2015/16:163 och prop. 


1996/97:136. 


Bestämmelsen innehåller även en hänvisning till elsäkerhetslagens 


definition av elektrisk utrustning för att göra det tydligt vad som 


avses. 


”som tagits i bruk” flyttas till eget stycke i 2 §. Hänvisning till 


utförandeföreskrifterna införs för innebörden av begreppet. 


Det blir tydligare att lyfta in att föreskrifterna gäller för 


anläggningar ”som tagits i bruk” i ett eget stycke och samtidigt 


hänvisa till de föreskrifter där innebörden av ”som tagits i bruk” 


regleras. 


 


Förkortningar 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


3 § I dessa föreskrifter avses med 


elsäkerhetslagen  


elsäkerhetslagen (2016:732), eller författning som trätt i dess ställe,  


Ny 
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ELSÄK-FS 2022:X  


Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2022:X) om hur 


starkströmsanläggningar ska vara utförda, eller författning som trätt 


i dess ställe, och 


ELSÄK-FS 2022:X  


Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2022:X) om 


skyltning och märkning av starkströmsanläggningar, eller 


författning som trätt i dess ställe. 


 


 


Ny paragraf med förkortningar för i föreskrifterna vanligt förekommande författningar. 


Förändring: Förklaring: 


 Förkortningarna finns för att underlätta läsningen i föreskrifterna. 


 


Allmänna bestämmelser om fortlöpande kontroll 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


4 § Bestämmelser om krav på fortlöpande kontroll av 


starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar finns i 6 och 19 


§§ elsäkerhetslagen. 


Bestämmelser om krav på kontroll och underhåll av skyltning och 


märkning av starkströmsanläggningar finns i ELSÄK-FS 2022:X. 


2 § Enligt 4 § starkströmsförordningen (2009:22) ska 


innehavaren av en anläggning fortlöpande kontrollera 


anläggningens säkerhet. Beträffande de anläggningar som 


anges i 5 och 6 §§ ska i denna kontroll ingå en särskild kontroll 


med bestämda tidsintervall. 
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Kontrollen ska vara anpassad till anläggningens beskaffenhet, ålder, 


omgivande miljö och användning. 


Paragrafen motsvarar 2 § 1 st. 2008:3. Nuvarande 2 § 2 st. flyttas till 3 § då den anger vad kontrollen ska ta hänsyn till. Hänvisning till 


föreskrifterna om skyltning och märkning av starkströmsanläggningar läggs till. 


Förändring: Förklaring: 


”4 § starkströmsförordningen (2009:22)” byts till ”6 och 19 §§ 


elsäkerhetslagen (2016:732)” 


Elsäkerhetslagen är tillämplig lag. 


Starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar För att följa elsäkerhetslagens ordalydelse. 


”Beträffande de anläggningar som anges i 5 och 6 §§ ska i denna 


kontroll ingå en särskild kontroll med bestämda tidsintervall.” 


stryks. 


Begreppet ”särskild kontroll” används inte längre i föreskrifterna. 


”Kontrollen ska vara anpassad till anläggningens beskaffenhet, 


ålder, omgivande miljö och användning” stryks. 


Stycket flyttas till 3 §. Stycket reglerar vad kontrollen ska ta hänsyn 


till och passar bättre tillsammans med paragraf där innebörden av 


den fortlöpande kontrollen regleras. 


Tillägg av en hänvisning till Elsäkerhetsverkets föreskrifter och 


allmänna råd om skyltning och märkning. 


I de föreskrifter som reglerar skyltning och märkning finns krav på 


att skyltning och märkning ska kontrolleras, underhållas och 


rengöras. För att undvika dubbelreglering reglerar därför inte dessa 


föreskrifter kontroll av skyltning och märkning. En hänvisning till 


dessa bestämmelser läggs istället in för att upplysa om att även 


skyltning och märkning ska kontrolleras. 


 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 
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5 § Genom den fortlöpande kontrollen ska innehavaren försäkra sig 


om att starkströmsanläggningen och den elektriska utrustningen 


uppfyller gällande bestämmelser. 


Kontrollens omfattning och intervall ska vara anpassad till 


anläggningens och den elektriska utrustningens utförande, ålder, 


omgivande miljö och användning. 


3 § 1 st Genom kontroll enligt 2 § ska anläggningens innehavare 


försäkra sig om att anläggningen uppfyller gällande bestämmelser. 


2 § 2 st Kontrollen ska vara anpassad till anläggningens 


beskaffenhet, ålder, omgivande miljö och användning 


Paragrafen motsvarar 3 § 1 st och 2 § 2 st 2008:3. Paragrafen förtydligar vad den fortlöpande kontrollen innebär. Att slå ihop dessa två 


stycken ökar tydligheten i föreskriften. 


Förändring Förklaring 


”anläggningens innehavare” stryks och ersätts med innehavaren. Anläggning används inte som samlat begrepp i föreskrifterna och 


det blir därför tydligare att enbart skriva innehavaren. 


Tillägg: och den elektriska utrustningen Eftersom det kan uppstå oklarheter kring att använda anläggning 


som samlat begrepp är ”den elektriska utrustningen” tillagd. 


”kontroll enligt 2 §” byts mot ”den fortlöpande kontrollen” För att undvika syftningar och hänvisningar till andra paragrafer är 


det bättre att istället skriva vad det är som gäller. 


Tillägg av ”Kontrollen ska vara anpassad till anläggningens och 


utrustningens beskaffenhet, ålder, omgivande miljö och 


användning.” 


Stycket flyttas från 2 §. Stycket reglerar vad kontrollen ska ta 


hänsyn till och passar bättre tillsammans med denna paragraf där 


innebörden av den fortlöpande kontrollen regleras. 


Tillägg av ”Kontrollens omfattning och intervall”. För att tydliggöra vad i kontrollen som ska vara anpassad till 


utförande, ålder, omgivande miljö och användning. 
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Med omfattning avses dels vilka anläggningsdelar och vilken 


utrustning som ska kontrolleras, dels hur djupt, det vill säga med 


vilken komplexitet, kontrollen ska genomföras. 


”Beskaffenhet” stryks och ersätts med ”utförande”. Språklig justering. För att undvika ålderdomliga ord. 


 


Rutiner för fortlöpande kontroll 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


6 § Innehavaren ska fastställa rutiner för den fortlöpande kontrollen. 


Rutinerna ska grunda sig på en riskbedömning som tagit hänsyn till 


starkströmsanläggningens och den elektriska utrustningens 


utförande, ålder, omgivande miljö och användning. Rutinerna ska 


dokumenteras. 


Kravet på dokumenterade rutiner gäller inte för anläggningar som 


till sin typ vanligen är avsedda för enskilt ändamål. Om 


anläggningen används även i näringsverksamhet är den 


huvudsakliga användningen avgörande för om rutinerna ska 


dokumenteras. 


Ny 


Paragrafen är ny och innebär ett krav på rutiner för den fortlöpande kontrollen, samt ett dokumentationskrav av rutinerna. 


Förklaring/motivering 


Problem med nuvarande reglering 
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Nuvarande bestämmelse om särskild kontroll för vissa anläggningar (5 § 3 st ELSÄK-FS 2008:3)  är svårtolkad och det är oklart om den 


nuvarande utformningen fyller sitt syfte.  


Problemet med nuvarande bestämmelse är att avgörandet av vilka anläggningar som omfattas av särskild kontroll vilar på rekvisit som 


bygger på att innehavaren ska göra en subjektiv bedömning av sin anläggning. Det finns idag ingen eller lite vägledning för att avgöra om 


anläggningen är utsatt för stora påfrestningar, vad som egentligen avses med många människor eller vad som är ett stort värde. Detta får 


till följd att det finns anläggningar som borde omfattas av särskild kontroll men där denna kontroll inte genomförs eftersom innehavaren 


anser att anläggningen inte omfattas. Elsäkerhetsverket befarar att underlåtandet att utföra särskild kontroll i förlängningen kan leda till 


elfarliga anläggningar. 


Ett annat problem är att inte heller den fortlöpande kontrollen utförs i den utsträckning som behövs. Den särskilda kontrollen är enligt 


gällande föreskrifter en del av den fortlöpande kontrollen. Detta har inte fått fäste bland innehavarna. Elsäkerhetsverket befarar att den 


särskilda kontrollen ibland har getts företräde framför den fortlöpande kontrollen. 


Vald lösning 


För att råda bot på dessa problem införs istället ett krav på att innehavaren ska ha rutiner för den fortlöpande kontrollen. Rutinerna ska vila 


på en riskbedömning där man utgår från anläggningens utförande, ålder, omgivande miljö och användning. Syftet med att ha krav på 


rutiner är att anläggningsinnehavaren aktivt ska lära känna sin anläggning och bli medveten om de risker som finns. Utifrån de risker som 


innehavaren ser ska rutinerna för kontrollen sedan utformas. Kontrollerna kan dels omfatta dagliga okulära kontroller, dels fördjupade 


kontroller, allt utifrån anläggningens utförande, ålder, omgivande miljö och användning samt den riskbedömning som innehavaren har 


gjort. Rutinerna ska dokumenteras. 


Detta sätt att reglera gör att den enskilda anläggningens risker blir avgörande för hur kontrollen utformas. Elsäkerhetsverket vill med 


denna förändring lyfta den fortlöpande kontrollen. Med krav på rutiner som är anpassade utifrån den enskilda anläggningen är 


förhoppningen att fler kontroller genomförs och att den fortlöpande kontrollens roll som ett verktyg för innehavaren att ta sitt ansvar för en 


säker elanläggning stärks. 
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Förslaget ligger även i linje med att det i elsäkerhetslagen enbart nämns att innehavaren fortlöpande ska kontrollera sin 


starkströmsanläggning. 


Förslaget innebär ett utökat antal innehavare som omfattas av ett dokumentationskrav i jämförelse med tidigare bestämmelse. Innehavare 


av anläggning som till sin typ vanligen är avsedd för enskilt ändamål undantas från dokumentationskravet. 


Andra regleringsalternativ 


Under arbetet med att ta fram nya föreskrifter har olika förslag på reglering undersökts: 


Alternativ 1 – att nuvarande reglering får vara kvar 


Som problembeskrivningen visar finns det ett problem med att avgörandet av vilka anläggningar som omfattas av särskild kontroll vilar på 


rekvisit som bygger på att innehavaren ska göra en subjektiv bedömning av sin anläggning. Varken innehavare eller tillsynsmyndighet är 


på det klara med vilka anläggningar som omfattas av bestämmelsen och den tillämpas därför inte som den är tänkt. Det är därför inte ett 


alternativ att låta nuvarande reglering vara kvar. 


Alternativ 2 – att omformulera bestämmelsen  


Olika sätt att omformulera och utforma rekvisiten i nuvarande bestämmelse har testats. Alla förslag har haft samma problem med 


otydlighet och fallit tillbaka på att bedömningen av vilka anläggningar som omfattas blir subjektiv. Det är därför inte ett alternativ att 


omformulera bestämmelsen. 


Alternativ 3 – att införa ett klassificeringssystem av anläggningar 


Alternativet innebär att dela in starkströmsanläggningar i olika klasser utifrån den nominella spänningsnivån och överspänningsskydd, 


liknande det system som finns i Finland. Olika klasser skulle få olika krav på intervall av den särskilda kontrollen. Regleringen blir dock 


väldigt trubbig. Det finns anläggningar som faller utanför bestämmelsen, men där vi ser att det finns ett behov av fördjupade kontroller. 


Samtidigt finns det anläggningar som omfattas av bestämmelsen och där kravet på särskild kontroll inte är försvarbart utifrån 


anläggningens små risker. 
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Att införa ett klassificeringssystem för anläggningar skulle dessutom behöva ske på en mer övergripande nivå och inte enbart gälla den 


särskilda kontrollen. Den svenska regleringen bygger på en annan struktur än den finska och det går därför inte att applicera en 


klassificering av anläggningar i det svenska systemet rakt av. 


Alternativ 3 blir således alldeles för trubbigt, samtidigt som det skulle innebära alldeles för stora förändringar av den svenska 


elsäkerhetsregleringen. Det är därför inte ett alternativ att införa ett klassificeringssystem för starkströmsanläggningar. 


 


Allmänt råd till 6 § 


Av rutinerna bör det framgå 


• kontrollernas omfattning och intervall, 


• vilka kontrollmetoder som ska användas vid de olika 


kontrollerna, exempelvis okulär kontroll, isolationsprovning 


eller termografering, 


• hur resultatet av kontrollerna dokumenteras, 


• hur brister som upptäcks genom kontrollerna ska omhändertas 


och 


• vilka som har i uppgift att genomföra kontrollerna och vilken 


typ av kompetens som krävs för de olika kontrollerna. 


Finns inget allmänt råd sedan tidigare. 


Syftet med det allmänna rådet är att förtydliga och ge vägledning av 6 §. Det finns dock begränsningar för vad som kan föras in i ett 


allmänt råd. Elsäkerhetsverket kommer att behöva ta fram annat vägledningsmaterial. 
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Kontrollintervall för vissa anläggningstyper 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


7 § Följande starkströmsanläggningar ska kontrolleras minst en 


gång per år: 


- luftledningar för högspänning, 


- ställverk för högspänning i det fria, och 


- kontaktledningar avsedda för drift av järnväg, spårväg, tunnelbana 


eller elväg. 


 


5 § 1 st Särskilda kontroller ska utföras beträffande följande 


anläggningar med följande intervall: 


- luftledningar för högspänning högst ett år, 


- ställverk för högspänning i det fria högst ett år, 


- luftledningar för lågspänning högst åtta år, 


- kontaktledningsanläggningar med luftledning, rälskarvar och 


rälförbindningar, jordförbindningar, strömskeneanläggningar 


och anordningar för återgångsström högst ett år. 


Paragrafen motsvarar 5 § 1 st. 2008:3. Tillägg har gjorts så att även elvägar ska omfattas. I övrigt inga förändringar i sak. 


Förändring Förklaring 


Bestämmelsen har getts en helt ny struktur. De anläggningar som ska kontrolleras minst en gång per år räknas 


upp. Bestämmelsen ges en tydligare struktur och den blir språkligt 


mer korrekt än tidigare formulering. 


Följande stryks: 


- kontaktledningsanläggningar med luftledning, rälskarvar och 


rälförbindningar, jordförbindningar, strömskeneanläggningar och 


anordningar för återgångsström högst ett år. 


Följande läggs till: 


De nya formuleringarna fångar upp alla typer av 


kontaktledningsanläggningar, även elvägar. 


De delar som tidigare räknades upp (ex. rälskarvar och anordningar 


för återgångsström) ingår i kontaktledningsanläggningar. 


Strykningarna innebär därför inga ändringar i sak. 







  


  
  


 13 (23)    


  
 


 
 


- kontaktledningar avsedda för drift av järnväg, spårväg, tunnelbana 


eller elväg. 


 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


8 § Luftledningar för lågspänning ska kontrolleras minst vart 


åttonde år. 


5 § 1 st Särskilda kontroller ska utföras beträffande följande 


anläggningar med följande intervall: 


- luftledningar för högspänning högst ett år, 


- ställverk för högspänning i det fria högst ett år, 


- luftledningar för lågspänning högst åtta år, 


- kontaktledningsanläggningar med luftledning, rälskarvar och 


rälförbindningar, jordförbindningar, strömskeneanläggningar och 


anordningar för återgångsström högst ett år. 


Paragrafen motsvarar 5 § 1 st. 2008:3.  


Förändring Förklaring 


Egen paragraf för luftledningar som ska kontrolleras vart 8:e år. Paragrafen har lyfts till en egen paragraf för att skilja på de 


anläggningar som har ett intervall om minst ett år och de som ska 


kontrolleras vart 8:e år. 


 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 







  


  
  


 14 (23)    


  
 


 
 


 5 § 3 st Beträffande följande anläggningar ska särskild kontroll 


utföras med tidsintervall som beslutas av anläggningens innehavare: 


- anläggningar som är utsatta för stora påfrestningar, 


- anläggningar i utrymmen där många människor samlas, 


- anläggningar som representerar stora värden, och 


- anläggningar där brandfarliga eller explosiva varor hanteras. 


Förändring Förklaring 


Stycket stryks. Bestämmelsen är svårtolkad och det är oklart om den nuvarande 


utformningen fyller sitt syfte. Bestämmelsen stryks och istället 


stärks och förtydligas kraven på den fortlöpande kontrollen, se 


förklaring till 6 §. 


 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


9 § Övergångsresistansen hos jordtag för skydds- och 


systemjordningar ska kontrollmätas minst vart åttonde år. 


För jordtag i stationer med nominell spänning över 100 kV ska 


kontrollmätning av övergångsresistensen ske minst vart tolfte år om 


marklinenätet består av koppar. 


Kontrollmätning av övergångsresistansen ska också utföras efter 


varje förändring av en starkströmsanläggning som kan inverka 


ogynnsamt på övergångsresistansen. Kontrollmätning ska även 


utföras vid varaktiga förändringar av markförhållandena. 


6 § 1 st Övergångsresistansen hos jordtag för skydds- eller 


systemjordningar ska kontrollmätas minst vart åttonde år. Hos 


jordtag i stationer med nominell spänning över 100 kV ska 


kontrollmätning ske minst vart tolfte år om marklinenätet består av 


koppar. Kontrollmätning ska vidare utföras efter varje förändring av 


en anläggning som kan inverka ogynnsamt på övergångsresistansen. 


Resultatet av kontrollmätningen ska dokumenteras. 
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Paragrafen motsvarar 6 § 1 st 2008:3. Tillägg av att kontrollmätning ska utföras vid förändringar av markförhållanden. 


Förändring Förklaring 


Paragrafen delas upp i tre stycken. För att öka läsbarheten. 


Dokumentationskravet flyttas till en egen paragraf. Syftet med denna paragraf är att reglera grundförutsättningarna för 


när kontrollmätning av övergångsresistans ska utföras. 


Dokumentationskravet på resultatet av kontrollmätning samlas i en 


paragraf där andra dokumentationskrav i föreskrifterna regleras. 


Detta för att strukturen i föreskrifterna ska bli mer logisk. 


”Vidare” byts till ”också”. Språklig justering för att underlätta läsförståelsen. 


Tillägg av: ”Kontrollmätning ska även utföras vid varaktiga 


förändringar av markförhållandena.” 


För att omhänderta att även förändringar av markförhållanden kan 


påverka övergångsresistansen och att det därför är motiverat av 


säkerhetsskäl att en kontrollmätning ska utföras vid dessa 


situationer. 


Möjligheten till undantag flyttas till egen paragraf. Se motivering under 10 §. 


 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


10 § Kontrollmätning enligt 9 § får utelämnas eller ersättas med 


andra metoder för kontroll i följande fall: 


• när det i högspänningsanläggning, ingående i ett 


sammanhängande jordkabelnät med nominell spänning av 


högst 25 kV, är säkerställt att spänningsättning av jordade 


6 § 2 st Kontrollmätning enligt första stycket får utelämnas eller 


ersättas med andra metoder för kontroll i följande fall: 


- när det i högspänningsanläggningar med nominell spänning 


av högst 25 kV är säkerställt att spänningssättning av 


jordade delar inte överstiger de värden som anges i 5 kap. 6 


§ Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur 
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delar inte överstiger de värden som anges i 5 kap. 3 § ELSÄK-


FS 2022:X, eller 


• när det i högspänningsanläggning med nominell spänning över 


25 kV är säkerställt att förekommande markpotentialer är 


utjämnade. 


Allmänna råd 


Markpotentialer kan anses utjämnade om förekommande 


markpotentialer inte överstiger högsta tillåtna beröringsspänningar. 


Vägledning för högsta tillåtna beröringsspänningar finns i svensk 


standard SS-EN 50522 eller standard som trätt i dess ställe. 


elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda 


(ELSÄK-FS 2008:1), eller 


- när det i högspänningsanläggningar med en nominell 


spänning över 25 kV är säkerställt att förekommande 


markpotentialer är utjämnade. 


Allmänna råd 


Vid bedömning av när markpotentialer kan anses utjämnade kan 


vägledning hämtas från de allmänna råden till 5 kap. 7 och 8 §§ i 


Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska 


starkströmsanläggningar ska vara utförda (ELSÄK-FS 2008:1). 


Paragrafen motsvarar 6 § 2 st 2008:3 och reglerar när kontrollmätning får utelämnas eller ersättas med andra metoder. Ändringarna i 


paragrafen innebär inga förändringar i sak. 


Förändring Förklaring 


Undantagsbestämmelse gällande krav på kontrollmätning flyttas till 


egen paragraf. 


Paragrafen blir annars alldeles för lång och svår att få överblick 


över. Det blir också tydligare att först ange grundförutsättningarna 


för kontrollmätning av övergångsresistans och sedan ange 


undantagen i en egen bestämmelse. 


Omformulering av första strecksatsen. För att möta upp de förändringar som har skett i 


utförandeföreskrifterna. 


Nytt allmänt råd. För att möte upp de förändringar som har skett i 


utförandeföreskrifterna. 
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Dokumentation av vissa kontroller 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


11 § Resultatet av kontroll enligt 7-9 §§ och de åtgärder som har 


vidtagits med anledning av kontrollen ska dokumenteras. 


Om kontrollmätning utelämnas enligt 11 § ska den valda 


kontrollmetoden eller de bedömningar som ligger till grund för att 


mätningen har utelämnats dokumenteras. 


5 § 4 st Resultatet av kontrollen, det beslutade tidsintervallet och de 


åtgärder som har vidtagits med anledning av kontrollen ska 


dokumenteras. Den senaste dokumentationen ska på begäran kunna 


uppvisas för Elsäkerhetsverket. 


6 § 1 st Resultatet av kontrollmätningen av övergångsresistansen 


hos jordtag ska dokumenteras. 


6 § 3 st Den valda kontrollmetoden eller de bedömningar som 


ligger till grund för att mätningen har utelämnats ska dokumenteras. 


Paragrafen motsvarar 5 § 4 st., 6 § 1 st. och 3 st. 2008:3. Dokumentationskravet avser endast de kontroller där det finns krav på ett visst 


intervall. Ändringen innebär att även kontrollmätning av jordtag omfattas av krav på dokumentation av de åtgärder som vidtas med 


anledning av kontrollen. 


Förändring Förklaring 


Nuvarande 5 § 4 st, 6 § 1 st och 3 st slås samman och bildar en egen 


paragraf. 


 


Dokumentationskraven för anläggningar med kontroll enligt ett 


visst intervall regleras i samma paragraf. Det blir ett tydligare flöde 


i föreskriften. 


Dokumentationskrav på kontrollen specificeras till att endast avse 


de kontroller som måste ske enligt ett visst tidsintervall. 


Kontroller utan ett visst tidsintervall har inget dokumentationskrav, 


men det bör framgå av rutinerna hur resultatet av dessa kontroller 


ska dokumenteras, se förklaring till 6 §. 


Tillägg av: ”Om kontrollmätning utelämnas ska” För att tydliggöra vad som avses. 
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Tillägg av: ”enligt 11 §” För att tydliggöra att utelämnande av kontroll enbart får ske om 


villkoren i 11 § är uppfyllda. 


”Den senaste dokumentationen ska på begäran kunna uppvisas för 


Elsäkerhetsverket.” stryks 


Elsäkerhetsverket har enligt 37 § elsäkerhetslagen rätt att ta del av 


de handlingar som myndigheten begär för tillsynen. Det är därför 


överflödigt att reglera detta i dessa föreskrifter. 


 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


 7 § Kontrollerna enligt 5 och 6 § § ska utföras av en person med 


yrkesvana och som är väl förtrogen med de anläggningar som avses 


och med de föreskrifter som gäller för anläggningarna. 


Paragrafen motsvarar 7 § 2008:3. 


Förändring Förklaring 


Paragrafen stryks Anledningarna till att bestämmelsen stryks är flera: 


• Genom att ställa vissa krav på vad en person som utför 


kontroller ska ha för kompetens regleras ett yrke, se förordning 


(2020:757) om proportionalitetsprövning vid nya eller ändrade 


krav på yrkeskvalifikationer. Det finns flera krav som ska 


följas när det gäller reglerade yrken. Såsom regleringen är 


utformad idag uppnår den inte de krav som ställs. Under 


projektet har vi inte kunnat identifiera vilka närmare 


kompetenskrav som är rimligt att ställa för utförandet av 


kontroll. Därför väljer vi att inte reglera kompetenskrav i dessa 


föreskrifter. 
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• Krav på kompetens är till viss del redan reglerat av branschen. 


Innehavaren måste ställa vissa krav på utföraren för att 


innehavaren ska kunna ta sitt ansvar för att anläggningen är 


säker. 


• Vissa av de moment som en kontrollant gör vid kontroller 


enligt 7-9 §§ är elinstallationsarbete. Det ställs därför redan 


idag vissa kompetenskrav på den som utför kontrollen. 


 


Åtgärder efter kontroll 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


12 § Om en starkströmsanläggning eller elektrisk utrustning visar 


sig ha fel eller brister som kan utgöra en omedelbar fara, ska felen 


och bristerna omgående åtgärdas alternativt ska anläggningen eller 


de felaktiga delarna tas ur bruk och skyddas mot oavsiktlig 


användning. Övriga fel och brister ska åtgärdas snarast möjligt med 


hänsyn till risken för skada. 


8 § Om en anläggning befinns ha fel eller brister som kan utgöra en 


omedelbar fara, ska felen och bristerna omgående åtgärdas eller 


anläggningen eller de felaktiga delarna tas ur bruk och skyddas mot 


oavsiktlig användning. Mindre allvarliga fel och brister ska åtgärdas 


utan onödigt dröjsmål med hänsyn till risken för skada. 


Paragrafen motsvarar 8 § 2008:3. Inga förändringar i sak. 


Förändring Förklaring 


Tillägg: ”eller elektrisk utrustning” Eftersom det kan uppstå oklarheter kring att använda anläggning 


som samlat begrepp är ”eller elektrisk utrustning” tillagd. 


”befinns” byts mot ”visar sig” Språklig justering. För att undvika ålderdomliga ord. 


”eller” byts mot ”alternativt ska” Språklig justering. För att öka tydligheten. 
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”Mindre allvarliga” byts mot ”Övriga” För att förtydliga vilka fel och brister som inte måste åtgärdas 


omgående. Bestämmelsen hänvisar till de fel och brister som inte 


utgör en omedelbar fara. 


”utan onödigt dröjsmål” byts mot ”snarast möjligt” Språklig justering. För att undvika ålderdomliga ord. 


 


Sambyggda luftledningar 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


13 § Om luftledningar som tillhör olika innehavare är sambyggda, 


ska innehavarna klarlägga hur kontroll, underhållsåtgärder och 


andra åtgärder av betydelse för elsäkerheten ska utföras. 


Överenskommelser om detta ska dokumenteras. 


3 § (2 st) Om luftledningar som tillhör olika innehavare är 


sambyggda, ska innehavarna klarlägga hur underhållsåtgärder och 


andra åtgärder av betydelse för elsäkerheten ska utföras. 


Överenskommelser om detta ska dokumenteras. 


Paragrafen motsvarar 3 § 2 st 2008:3. Inga förändringar i sak, men det tydliggörs i paragrafen att det även omfattar fortlöpande kontroll. 


Förändring Förklaring 


Tillägg av ”kontroll”. För att tydliggöra att innehavarna måste komma överens om hur 


även kontrollerna ska utföras. 


 


Tillhandahålla information till den som ska arbeta med starkströmsanläggningen 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


14 § Bestämmelser om innehavarens ansvar att säkerställa 


kompetensen hos personer som utför arbete på eller i anslutning till 


9 § I 5 § starkströmsförordningen (2009:22) finns bestämmelser om 


innehavarens ansvar för sådant arbete som utförs på eller i 


anslutning till anläggningen. Bestämmelser om krav på behörighet 
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starkströmsanläggning och elektrisk utrustning finns i 6 och 19 §§ 


elsäkerhetslagen. 


för elinstallationsarbeten på anläggningar finns i 


elinstallatörsförordningen (1990:806) samt i Elsäkerhetsverkets 


föreskrifter om behörighet för elinstallatörer (ELSÄK-FS 2007:2). 


Paragrafen motsvarar 9 § 2008:3 och har uppdaterats till nu gällande lagstiftning. Hänvisningar har strukits då de inte tillför föreskrifterna 


något. 


Förändring Förklaring 


”5 § starkströmsförordningen (2009:22)” byts till ”6 och 19 §§ 


elsäkerhetslag (2016:732)”. 


Elsäkerhetslagen är tillämplig lag. 


”Bestämmelser om krav på behörighet för elinstallationsarbeten på 


anläggningar finns i elinstallatörsförordningen (1990:806) samt i 


Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer 


(ELSÄK-FS 2007:2)” stryks. 


Innehavaren har ett ansvar för att arbetet utförs av personer med rätt 


kompetens och en hänvisning till elsäkerhetslagens bestämmelser 


behövs för att påtala detta. Det tillför dock inget i dessa föreskrifter 


att hänvisa till regleringen av elinstallationsarbete eller 


auktorisation. Dessa hänvisningar stryks därför. 


 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


15 § Innehavaren ska tillhandahålla dokumentation som upprättats 


enligt 3 kap. 6-7 §§ ELSÄK-FS 2022:X, eller dess 


övergångsbestämmelser, till den som arbetar med anläggningen. 


4 § Anläggningens innehavare ska tillhandahålla nödvändig 


information om sin anläggning och dess handhavande till dem som 


arbetar med anläggningen. 


 Allmänna råd 


Informationen bör ta hänsyn till anläggningens komplexitet, 


utsträckning, de ingående komponenterna m.m. Dokument som bör 


ingå i informationen är t.ex. scheman, tabeller, placeringsritningar 


och instruktioner. 
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4 § 2008:3 med vissa förändringar. 


Förändring Förklaring 


Istället för att reglera vilken information som innehavaren ska 


tillhandahålla hänvisas istället till utförandeföreskrifternas 


bestämmelse. 


Det framgår av utförandeföreskrifterna vilken dokumentation som 


ska upprättas. Det blir därför  mer enhetligt att hänvisa till 


bestämmelserna i 2022:X.  


Allmänna råd stryks. När hänvisning görs till utförandeföreskrifterna behövs inte något 


allmänt råd som tydliggör vilken typ av dokumentation som avses. 


 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


16 § Bestämmelser om arbetsgivarens ansvar för att ta fram 


instruktioner för arbetet finns i 7 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter 


2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete och allmänna råd om 


tillämpningen av föreskrifterna, eller författning som trätt i dess 


ställe. 


Ny 


Bestämmelsen hänvisar till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. 


Förändring Förklaring 


 Dessa föreskrifter reglerar inte arbetsgivarens ansvar för att ta fram 


instruktioner. Det är därför lämpligt att hänvisa till 


Arbetsmiljöverkets föreskrifter för att upplysa om att den 


regleringen finns. 
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Undantag från föreskrifterna 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


17 § Elsäkerhetsverket får medge undantag från dessa föreskrifter. 10 § Elsäkerhetsverket får medge undantag från dessa föreskrifter. 


Paragrafen motsvarar 10 § 2008:3. Inga föreslagna förändringar. 


 


Ikraftträdande 


Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 december 2022 då Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2008:3) om innehavarens kontroll av elektriska 


starkströmsanläggningar och elektriska anordningar ska upphöra att gälla. 
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Sammanfattning 


Elsäkerhetsverket har upprättat denna konsekvensutredning med anledning av 


Elsäkerhetsverkets förslag till följande föreskrifter: 


 Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur 


starkströmsanläggningar ska vara utförda, 


 Elsäkerhetsverkets föreskrifter om skyltning och märkning av 


starkströmsanläggningar, samt 


 Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehavaren kontroll 


av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar. 


De föreslagna föreskrifterna är en modernisering av nu gällande föreskrifter. De 


nya föreskrifterna ska ersätta följande föreskrifter: 


 Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2008:1) och allmänna råd om hur 


elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda (ELSÄK-FS 2008:1),  


 Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2008:2) om 


varselmärkning vid elektriska starkströmsanläggningar (ELSÄK-FS 


2008:2), samt  


 Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2008:3) om innehavarens 


kontroll av elektriska starkströmsanläggningar och elektriska anordningar 


(ELSÄK-FS 2008:3). 


Syftet med förslagen är att regleringen ska bli tydligare och mer ändamålsenlig. 


Genom förslagen vill Elsäkerhetsverket ge ut föreskrifter som är anpassade till den 


utveckling som har skett på elsäkerhetsområdet. I samband med att vi föreslår 


dessa ändringar uppdateras också hänvisningar till annan lagstiftning så att dessa är 


aktuella samt att förändrade begrepp i lagstiftningen förs in i föreskrifterna. 


Elsäkerhetsverket bedömer att det enbart är det föreslagna kravet på införandet av 


krav på dokumentation av rutiner för fortlöpande kontroller som kommer att 


generera administrativa kostnader för de berörda företagen. Kostnaderna för de 


föreslagna föreskrifterna bedöms dock vara marginella, med små kostnader för 


respektive företag. Övriga förändringar i regelverket medför inga kostnader i 


förhållande till gällande regelverk. 
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Med beaktande av de effekter och kostnader de föreslagna föreskrifterna bedöms 


medföra anser Elsäkerhetsverket sammantaget att föreskrifterna är motiverade, 


ändamålsenliga och proportionerliga. 
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1 Inledning 


1.1 Bakgrund 


Föreskrifterna ELSÄK-FS 2008:1-3 reglerar hur starkströmsanläggningar ska vara 


utförda, när varselmärkning krävs och hur den ska vara utformad, samt 


innehavarens fortlöpande kontroll av starkströmsanläggningar. Dessa tre 


föreskrifter är tätt sammankopplade. Det är därför naturligt att göra en gemensam 


översyn av alla tre föreskrifter samtidigt.  


För att inhämta kunskap från de som på olika sätt tillämpar regelverket har 


Elsäkerhetsverket haft dialog med en extern referensgrupp, dels vid framtagande av 


en förstudie, dels i det efterföljande arbetet med att ta fram nya föreskrifter. 


Elsäkerhetsverket har också inhämtat uppgifter via skriftliga frågeformulär som 


skickats ut till berörda företag, organisationer och myndigheter. I den externa 


referensgruppen har det funnits representanter från bland annat 


branschorganisationer för företag som utför elinstallationer, stora 


anläggningsinnehavare, arbetstagarorganisationer, företag som tillhandahåller 


utbildningar eller konsulttjänster på området, andra myndigheter samt 


standardiseringsorgan. 


På uppdrag av Elsäkerhetsverket har konsultföretaget Analysys Mason utfört 


beräkningar av kostnaderna för de föreslagna föreskrifterna. Analysys Mason har 


genomfört ett flertal intervjuer med berörda organisationer (företag, 


branschexperter och myndigheter), för att kartlägga eventuella kostnader som kan 


tänkas uppstå till följ av regleringen. Ett flertal av föreskrifternas förändringar har 


utretts, men i konsekvensutredningen redovisas enbart de förändringar som 


förväntas leda till någon typ av effekt på berörda organisationer. 


En utförlig beskrivning av de förändringar som görs i respektive föreskrift och 


bakgrunden till dessa har tagits fram och återfinns i remissmaterialet.  . Samtliga 


ändringar kommer inte att redovisas i denna konsekvensutredning. Istället ges en 


övergripande beskrivning av de förändringar som föreslås.  


1.2 Allmänt om ELSÄK-FS 2008:1 


Föreskrifterna reglerar hur en starkströmsanläggning ska vara utförd. Bärande i 


föreskrifterna är att en starkströmsanläggning ska vara utförd enligt god 


elsäkerhetsteknisk praxis. Detta innebär att en starkströmsanläggning ska vara 


utförd så att den alltid ger betryggande säkerhet mot personskador och sakskador 


på grund av el. Avgörande för bedömningen av om en starkströmsanläggning är 


utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis är att anläggningen är utförd i enlighet 
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med föreskrifterna samt av den praxis i övrigt som har etablerats på 


elsäkerhetsområdet genom kompletterande standarder eller andra 


bedömningsgrunder. Om svensk standard tillämpas som komplement till 


föreskrifterna anses anläggningen utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis om 


inget annat visas. Om en anläggnings utförande helt eller delvis avviker från 


svensk standard ska de bedömningar som ligger till grund för utförandet 


dokumenteras. 


Föreskrifterna innehåller grundläggande säkerhetskrav för alla 


starkströmsanläggningar, men även särskilda säkerhetskrav för olika 


anläggningstyper. Det finns särskilda säkerhetskrav för lågspänningsanläggningar, 


högspänningsanläggningar, luftledningar samt för kontaktledningsanläggningar för 


drift av järnvägs, spårvägs, tunnelbana eller elväg. 


1.3 Allmänt om ELSÄK-FS 2008:2 


Föreskrifterna reglerar varselmärkning vid starkströmsanläggningar. Varsel-


märkning ska uppföras om det behövs för att varna eller informera om risker som 


finns på grund av el vid starkströmsanläggningen. 


Föreskrifterna reglerar bland annat när varselmärkning ska uppföras, hur den ska 


utformas och var den ska placeras. Hur varselmärkningen ska se ut framgår av en 


bilaga till föreskrifterna. I föreskrifterna finns även detaljerade bestämmelser om 


varselmärkning för specifika anläggningstyper. 


1.4 Allmänt om ELSÄK-FS 2008:3 


Anläggningsinnehavaren har, enligt 6 § 1 p. elsäkerhetslagen (2016:732), ett ansvar 


att göra fortlöpande kontroller av sin starkströmsanläggning. Av 19 § 1 p. 


elsäkerhetslagen framgår att den som innehar en elektrisk utrustning som är avsedd 


att anslutas till en starkströmsanläggning ska se till att det fortlöpande kontrolleras 


att utrustningen ger betryggande säkerhet mot personskada och sakskada. Med 


fortlöpande kontroll menas att anläggningsinnehavaren ska kontrollera och 


säkerställa att anläggningen och den elektriska utrustningen alltid är säker mot 


personskador och sakskador samt att gällande bestämmelser uppfylls. ELSÄK-FS 


2008:3 innehåller detaljerade bestämmelser om denna kontroll. 


Kravet på att utföra fortlöpande kontroll gäller för alla typer av starkströms-


anläggningar. Fundamentalt är att den fortlöpande kontrollen ska säkerställa 


elsäkerheten i anläggningen och den elektriska utrustningen. Den fortlöpande 


kontrollen ska beträffande vissa i föreskrifterna angivna anläggningar kompletteras 


med en särskild kontroll.  
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Den särskilda kontrollen är en del av den fortlöpande kontrollen, men ska vara mer 


ingående än den fortlöpande kontrollen. Anläggningsinnehavaren avgör själv med 


vilka tidsintervall de särskilda kontrollerna ska genomföras. För vissa angivna 


anläggningstyper finns dock ett minimikrav på intervall. Det finns även krav på 


kontrollmätning av övergångsresistansen hos jordtag för skydds- eller 


systemjordning. Denna kontrollmätning, men även den särskilda kontrollen, ska 


utföras av en person med yrkesvana. Föreskrifterna innehåller också vissa regler 


om innehavarens skyldighet att överlämna information om anläggningen till den 


som ska arbeta på den, samt hur de brister som upptäckts vid den fortlöpande och 


den särskilda kontrollen ska åtgärdas.  
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2 Allmänt 


2.1 Beskrivning av problemet och förslag på 


lösningar 


2.1.1 Allmänt 


Elsäkerhetsverket har gjort mindre ändringar av föreskrifterna vid ett antal 


tillfällen. Någon större revision av föreskrifterna har dock inte gjorts sedan de 


trädde i kraft 2008. Den tekniska och språkliga utvecklingen i samhället och 


branschen har skapat ett behov av en helhetsöversyn av föreskrifternas innehåll. 


Vissa regler har också blivit omoderna eller annars obehövliga. 


Det finns således ett behov av att revidera föreskrifterna till att omfatta ny teknik 


och nya begrepp som används i samhället i dag, så att även nya typer av 


anläggningar inkluderas. 


Vissa föreskrifters struktur är inte metodiskt upplagd och föreskrifterna har till viss 


del även ett ålderdomligt språkbruk. Detta gör föreskrifterna svåra att förstå och 


därmed även att tillämpa. Det finns därför ett behov av att ge regelverket en ny 


struktur och språkdräkt för att få ett mer naturligt flöde i föreskrifterna samt för att 


tydliggöra föreskrifternas innebörd. 


2.1.2 Följder av en ny elsäkerhetslagstiftning 


Den 1 juli 2017 trädde en ny lag på elsäkerhetsområdet i kraft: elsäkerhetslagen 


med tillhörande förordning (2017:218). Den nya lagen medförde ändrade begrepp. 


De hänvisningar och några av de begrepp som återfinns i nuvarande föreskrifter 


stämmer därför inte längre överens med gällande lagstiftning. Det finns därför ett 


behov av att uppdatera hänvisningar så att de stämmer överens med nu gällande 


lagstiftning. 


Förstudien pekade på ett behov av att ändra till de begrepp som används i 


nuvarande lagstiftning samt se över hur begreppen används. Det gäller framförallt 


begreppen starkströmsanläggning och elektrisk utrustning. 


De avgränsningar som finns i nu gällande föreskrifter beträffande vilka 


starkströmsanläggningar som föreskrifterna gäller för stämmer inte överens med 


nuvarande definition av starkströmsanläggning. En tydligare hänvisning till 


elsäkerhetslagens definition av starkströmsanläggning behöver därför införas för att 


undvika missförstånd och tydliggöra föreskrifternas tillämpningsområde. 


Begreppet anordningar finns inte längre i elsäkerhetslagstiftningen. Elektrisk 


utrustning har istället tillkommit som ett begrepp som bland annat omfattar 
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elektriska anordningar. Förslaget innebär att begreppet anordningar byts till 


elektrisk utrustning. 


2.1.3 ELSÄK-FS 2008:1 


Problem 


Vissa regler är bristfälligt koordinerade med den utveckling som har skett inom 


Svensk standard. Föreskrifterna är också i vissa delar svåröverskådlig. 


Lösning 


Vissa bestämmelser i 4 och 5 kapitlet stryks, då svensk standard innehåller 


motsvarande eller högre krav. Det har inte heller identifierats något behov av att 


bibehålla motsvarande eller annan reglering i föreskrifterna. Föreskrifterna förses 


med en övergångsbestämmelse som innebär att anläggningar som har tagits i bruk 


före ikraftträdandet får vara utförda enligt äldre bestämmelser. Om en sådan 


anläggnings användning eller förutsättningar ändras på ett sätt som har väsentlig 


betydelse för elsäkerheten ska dock de nya bestämmelserna tillämpas.  


Närmare beskrivningar och motiveringar till samtliga förändringar som föreslås i 


föreskrifterna finns i dokumentet ”Överväganden och ändringar till föreskrifter och 


allmänna råd om hur starkströmsanläggningar ska vara utförda”.  


2.1.4 ELSÄK-FS 2008:2 


Problem 


Nuvarande föreskrifter reglerar specifika utrustningar och anläggningstyper. Det 


gör att föreskrifterna inte är anpassade till teknikutvecklingens snabba tempo. Det 


finns därför en risk att skyltning och märkning inte utförs i den omfattning som 


krävs vilket leder till elsäkerhetsrisker. 


Lösning 


Föreskrifterna för skyltning och märkning har istället för att peka ut specifika 


utrustningar använt beskrivningar av elektriska risker och egenskaper för att 


beskriva exempelvis utrustning som batterier och mikroproduktion. Syftet med 


detta har varit att innefatta olika sorters utrustningar som ska omfattas av den 


skyltning som behövs för att höja elsäkerheten. Att inte låsa föreskrifterna vid 


specifik utrustning är ett sätt att framtidssäkra föreskrifterna, så att den är hållbar 


för en längre tid. Föreskrifterna anpassas på det sättet till teknikutvecklingens 


snabba tempo. 


Den riskbedömning som anläggningsinnehavare ansvarar för att genomföras för att 


avgöra vilken skyltning och märkning som är nödvändig har tydliggjorts i 


föreskriftsförslaget. Kravet är emellertid inte nytt. 
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I förslaget tydliggörs även att skyltning och märkning bara ska användas när 


identifierad elektrisk fara inte kan undvikas eller begränsas tillräckligt mycket 


genom andra åtgärder. Reglerna tillämpas på detta sätt redan idag men förtydligas 


genom denna skrivning. Även denna bestämmelse bidrar till att säkerställa att 


föreskrifterna anpassas till den snabba teknikutvecklingen.  


Föreskrifterna förses med en övergångsbestämmelse som innebär att skyltning och 


märkning som är uppförd innan ikraftträdandet får vara utförda enligt ELSÄK-FS 


2008:2, eller dess övergångsbestämmelser. Vid utbyte av befintlig skyltning och 


märkning ska emellertid de nya bestämmelserna tillämpas.  


Närmare beskrivningar och motiveringar till samtliga förändringar som görs i 


föreskrifterna finns i dokumentet ”Överväganden och ändringar till föreskrifter och 


allmänna råd om skyltning och märkning av starkströmsanläggningar”. 


2.1.5 ELSÄK-FS 2008:3 


Problem 


Nuvarande bestämmelse om särskild kontroll för vissa anläggningar (5 § 3 st. 


ELSÄK-FS 2008:3) är svårtolkad och det är oklart om den nuvarande 


utformningen fyller sitt syfte.  


Problemet med nuvarande bestämmelse är att avgörandet av vilka anläggningar 


som omfattas av särskild kontroll vilar på rekvisit som bygger på att innehavaren 


ska göra en subjektiv bedömning av sin anläggning. Det finns idag ingen eller lite 


vägledning för att avgöra om anläggningen är utsatt för stora påfrestningar, vad 


som egentligen avses med många människor eller vad som är ett stort värde. Detta 


får till följd att det finns anläggningar som borde omfattas av särskild kontroll men 


där denna kontroll inte genomförs eftersom innehavaren bedömer att anläggningen 


inte omfattas. Elsäkerhetsverket befarar att underlåtandet att utföra särskild kontroll 


i förlängningen kan leda till elfarliga anläggningar. 


Ett annat problem är att inte heller den fortlöpande kontrollen utförs i den 


utsträckning som behövs. Den särskilda kontrollen är enligt gällande föreskrifter en 


del av den fortlöpande kontrollen. Detta har inte fått fäste bland innehavarna. 


Elsäkerhetsverket befarar att den särskilda kontrollen ibland har getts företräde 


framför den fortlöpande kontrollen. Det är således otydligt vad fortlöpande kontroll 


innebär. Under förstudien fanns synpunkter om att fortlöpande kontroll 


missuppfattas som en periodisk kontroll med tätare intervaller utan 


dokumentationskrav. 


Lösning 


För att råda bot på problemen införs ett krav på att innehavaren ska ha rutiner för 


den fortlöpande kontrollen. Rutinerna ska vila på en riskbedömning där man utgår 
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från anläggningens utförande, ålder, omgivande miljö och användning. Syftet med 


att ha krav på rutiner är att anläggningsinnehavaren aktivt ska lära känna sin 


anläggning och bli medveten om de risker som finns. Utifrån de risker som 


innehavaren ser ska rutinerna för kontrollen sedan utformas. Kontrollerna kan dels 


omfatta dagliga okulära kontroller, dels fördjupade kontroller, allt utifrån 


anläggningens utförande, ålder, omgivande miljö och användning samt den 


riskbedömning som innehavaren har gjort. Rutinerna ska dokumenteras. 


Detta sätt att reglera gör att den enskilda anläggningens risker blir avgörande för 


hur kontrollen utformas. Elsäkerhetsverket vill med denna förändring lyfta den 


fortlöpande kontrollen. Med krav på rutiner som är anpassade utifrån den enskilda 


anläggningen är förhoppningen att fler kontroller genomförs och att den 


fortlöpande kontrollens roll som ett verktyg för innehavaren att ta sitt ansvar för en 


säker elanläggning stärks. 


Närmare beskrivningar och motiveringar till samtliga förändringar som görs i 


föreskrifterna finns i dokumentet ”Överväganden och ändringar till föreskrifter och 


allmänna råd om innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och elektrisk 


utrustning”. 


2.2 Beskrivning av alternativa lösningar för det man 


vill uppnå och vilka effekterna blir om någon 


reglering inte kommer till stånd 


2.2.1 Alternativ: ingen åtgärd 


Ett alternativ till införandet av nya föreskrifter är att inte revidera föreskrifterna. 


Elsäkerhetsverket bedömer dock att det idag finns stora behov av att uppdatera 


föreskrifterna, både för att dessa ska anpassas efter annan lagstiftning och för att 


öka tydligheten i regelverket. Att inte införa nya föreskrifter skulle på sikt innebära 


en försämring av elsäkerheten, med ökade risker för arbetsplatsolyckor, bränder 


och andra negativa konsekvenser som följd. Att inte införa nya föreskrifter ses 


därmed inte som ett möjligt alternativ.  


2.2.2 Alternativ: avreglering 


Ett alternativ till att införa nya föreskrifter är att inte ha några regler alls. Att inte 


reglera utförande, skyltning och märkning samt kontroll av starkströms-


anläggningar bedöms dock medföra oacceptabla risker för liv och hälsa, och utgör 


därmed inte ett alternativ.  
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2.3 Uppgifter om vilka som berörs av regleringen 


Alla företag som är innehavare av en starkströmsanläggning bedöms beröras av de 


föreslagna föreskrifterna.  


Det finns idag ingen statistik över hur många företag som äger eller brukar en eller 


flera starkströmsanläggningar. Utifrån samtal med experter och verksamma inom 


elsäkerhetsområdet har det därför gjorts en uppskattning av vilka företag som 


främst kan tänkas beröras utifrån bransch- och företagsverksamhet baserat på SNI-


koder, se tabell 1. 


SNI-koder ger en helhetsbild av samtliga registrerade företag i en bransch, och 


antalet företag som berörs av föreskrifterna kan därför vara betydligt färre.  


Eftersom det saknas data över exakt vilka företag som berörs, finns det en viss risk 


med dubbelräkning av berörda företag. Dubbelräkning kan uppstå eftersom 


starkströmsanläggningens brukare och ägare inte nödvändigtvis är samma företag 


och reglerna enbart träffar den som anses vara innehavare av en 


starkströmsanläggning. Med innehavare avses den som äger eller nyttjar 


anläggningen. Denna situation kan exempelvis uppstå när ett företag hyr utrustning 


eller lokaler av ett annat företag. I en sådan situation skulle 


starkströmsanläggningens innehavare därmed vara hyresvärden, och inte 


hyresgästen. I realiteten kommer ansvarsfrågan om vem som är innehavare 


troligtvis regleras via separata avtal (men detta faller utanför regleringens 


påverkan).  


Baserat på ovanstående resonemang ska antalet berörda företag enbart ses som en 


uppskattning av antalet berörda företag. I tabell 1 redovisas de SNI-koder som 


förväntas påverkas av de nya föreskrifterna. En mer utförlig beskrivning av de 


företag som påverkas återfinns i avsnitt 4. 
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Tabell 1 - Översiktlig beskrivning av huvudsaklig verksamhet i berörda företag, baserat på 


tvåsiffriga SNI-koder, samt totalt antal berörda företag 


Företagsverksamhet på avdelningsnivå enligt SNI-


standard 


SNI-koder som 


berörs 


Jordbruk, skogsbruk och fiske 01-03 


Utvinning av mineral 05-09 


Tillverkning 10-33 


Försörjning av el, gas, värme och kyla 35 


Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och 


sanering 36-39 


Byggverksamhet 41-43 


Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar 45 


Transport och magasinering 49-51 


Hotell- och restaurangverksamhet 55 


Informations- och kommunikationsverksamhet 61 


Fastighetsverksamhet 68 


Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra 


stödtjänster 77 


Annan serviceverksamhet 95 


Totala antalet företag som ingår i SNI-koderna 586 265 


 


Utöver de företag som beskrivits ovan bedöms de nya föreskrifterna även påverka 


kommuner. För offentliga organisationer med ett stort fastighetsbestånd kan inte 


ökade administrativa kostnader heller uteslutas. En mer utförlig beskrivning av 


påverkan på kommuner och regioner samt offentliga organisationer återfinns i 


avsnitt 3. 


Företag som indirekt kan påverkas av föreslagna föreskrifter är utbildare, 


elinstallationsföretag och konsulter inom elbranschen. Dessa beskrivs i avsnitt 4.4.  
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2.4 Uppgifter om de bemyndiganden som 


myndighetens beslutanderätt grundar sig på 


Elsäkerhetsverket får med stöd av bemyndigande i 33 § punkt 1 elsäkerhets-


förordningen (2017:218) meddela närmare föreskrifter om beskaffenhet, placering, 


provning, kontroll, besiktning, användning och skötsel av starkströmsanläggningar.  


2.5 Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra 


konsekvenser regleringen medför och en 


jämförelse av konsekvenserna för de övervägda 


regleringsalternativen 


Nedan följer en översiktlig beskrivning av de kostnader och andra konsekvenser 


regleringen medför. Observera att bedömningen av de kostnader som uppstår har 


gjorts utifrån de regler som gäller på området idag. Kostnaderna utgår från 


förslagets innehåll jämfört med regleringsalternativen som redogjorts för i avsnitt 


2.2. Kostnadsberäkningar för företagen framgår av avsnitt 4.2.1. 


 


Tabell 2 – Översikt av regleringsalternativ, dess kostnader och andra konsekvenser  


Regleringsalternativ Kostnader för 


regleringsalternativ 


Andra konsekvenser  


Ingen ändring av 


nuvarande regler 


Ingen kostnad Otydliga regler 


Försämrad elsäkerhet 


Nuvarande regler 


upphävs 


Ingen kostnad Oacceptabla risker för liv 


och hälsa 


Ändring av 2008:1-2 Ingen kostnad Tydligare regler 


Ökad elsäkerhet 


Ändring av 2008:3 Kostnader för att ta fram 


dokumentation av rutiner 


för fortlöpande kontroll 


av starkströms-


anläggning, se avsnitt 


4.2. 


Tydligare regler 


Ökad elsäkerhet 
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Utöver ovan nämnda effekter förväntas föreskrifterna ge positiva effekter i form av 


framtida potentiella besparingar i olika typer av organisationer och verksamheter, 


då ett förtydligande gällande krav på kontroll av olika typer av starkströms-


anläggningar kan förhindra bränder, elolyckor eller driftsstopp i olika typer av 


industrier eller kommunala vatten- eller reningsverk. Sådana driftstopp kan ge 


upphov till kostsamma reparationer och negativa miljö- och hälsoeffekter. En 


förbättrad elsäkerhet minskar även risken för bränder och elolyckor i alla typer av 


verksamheter, vilket skapar mindre kostnader för exempelvis skador orsakade av 


bränder eller arbetsplatsolyckor. 


2.6 Bedömning av om regleringen överensstämmer 


med eller går utöver de skyldigheter som följer 


av Sveriges anslutning till Europeiska unionen 


2.6.1 Anmälningsplikt – tekniska föreskrifter 


Elsäkerhetsverket bedömer att föreskrifterna om utförande samt föreskrifterna om 


skyltning och märkning av starkströmsanläggningar utgör sådana tekniska 


föreskrifter som ska anmälas till Kommerskollegium enligt EU:s 


anmälningsdirektiv 2015/1535. Förslaget kommer därför att anmälas i enlighet med 


särskild anmälningsprocedur för detta. Denna procedur beräknas ta ungefär fyra 


månader. 


Det innebär att Elsäkerhetsverket inte får besluta om att låta den föreslagna 


föreskriften träda i kraft innan anmälningsproceduren är avslutad. 


2.6.2 Anmälningsplikt enligt tjänstedirektivet 


Elsäkerhetsverket bedömer att de föreslagna föreskrifterna inte innehåller några 


regler som medför nya eller förändrade krav på tjänsteverksamhet. Föreskrifterna 


behöver därför inte anmälas till Europeiska kommissionen i enlighet med direktiv 


2006/123/EG.  


2.6.3 Övrigt 


I direktiv 92/58/EEG finns minimikrav beträffande varselmärkning och signaler för 


hälsa och säkerhet i arbetet. Detta direktiv har implementerats i svensk rätt genom 


Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd AFS 2020:1 om arbetsplatsens 


utformning.  


Elsäkerhetsverkets föreskriftsförslag om skyltning och märkning innehåller 


bestämmelser om skyltning och märkning av starkströmsanläggningar. Dessa 


regler innebär ingen avvikelse från direktivet och reglerar inte specifikt 


arbetsplatser. De krav som finns rörande skyltarnas utformning harmoniserar med 


de krav som finns i direktivet (och Arbetsmiljöverkets föreskrifter). De föreslagna 
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reglerna syftar till att omhänderta sådana risker orsakade av el som inte kan byggas 


bort eller på annat sätt förebyggas.  


I övrigt omfattas regleringen  inte av någon harmoniserad lagstiftning eller 


motsvarande som följer av Sveriges EU-medlemskap. De föreslagna föreskrifterna 


bedöms därför överensstämma med relevant EU-lagstiftning och övriga 


skyldigheter. 


2.7 Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas 


när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och 


om det finns behov av speciella 


informationsinsatser 


Föreskrifterna planeras träda ikraft den 1 december 2022. Särskild hänsyn har 


tagits till att anläggningsinnehavaren behöver tid för att upprätta rutiner för den 


fortlöpande kontrollen. 


Förslaget kommer att remitteras till företag, myndigheter och organisationer som 


påverkas av föreskriftsförslagen. Elsäkerhetsverket kommer att informera om 


ändringarna på myndighetens webbplats och vid behov genomföra riktade 


informationsinsatser.  
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3 Effekter för kommuner och regioner 


I föreskriftsförslaget för skyltning och märkning har krav tydliggjorts på att 


innehavaren ska utföra en riskbedömning som kan identifiera risker vid järnväg, 


spårväg, tunnelbana och elväg. Det anges även i allmänna råd vad en 


riskbedömning bör omfatta. Under arbetet med konsekvensutredningen har kontakt 


tagits med trafikkontor och tekniska nämnder i två kommuner där det finns 


spårvägar. I dessa två kommuner kommer regleringen inte medföra några effekter. 


Anledningen är att det redan genomförs mer omfattande riskbedömningar enligt 


krav ställda i TSFS 2013:44, alternativt att riskbedömning för skyltning redan ingår 


i en större riskbedömning för elanläggning på allmän plats. Utifrån dessa intervjuer 


gör Elsäkerhetsverket bedömningen att föreskrifterna inte förväntas ge upphov till 


ökade kostnader för kommuner som är innehavare av sådana kontaktlednings-


anläggningar. 


I föreskrifterna för kontroll har det införts krav på framtagande av rutiner för den 


fortlöpande kontrollen, samt ett dokumentationskrav av rutinerna. Detta krav kan 


även komma att påverka kommunala verksamheter. I större och mer resursstarka 


kommuner finns oftast sådana rutiner för fortlöpande kontroller, vilket innebär att 


föreskrifterna inte bedöms medföra ökade kostnader. I mindre kommuner kan 


förändringen dock leda till ett behov av begränsade insatser, då nuvarande rutiner 


och dokumentation inte alltid uppfyller kraven i de nya föreskrifterna. Det gäller 


främst för exempelvis pumpstationer, vattenreningsverk eller andra mindre och 


geografiskt avlägsna kommunala starkströmsanläggningar. Kostnaden för 


införandet av dessa rutiner bedöms dock som små, delvis på grund av att 


kommunala vattenreningsverk ofta bedrivs i bolagsform, och att kostnaden därmed 


inte drabbar den kommunala förvaltningen. Ett flertal kommunala vatten- och 


reningsverk som bedrivs i bolagsform täcks in av SNI-kod 36-37, se avsnitt 4.1.1. 


Statliga myndigheter med ett stort fastighetsbestånd (t.ex. Fortifikationsverket) 


bedöms redan idag ha sådana rutiner som överstiger de föreslagna ändringarna i 


föreskrifterna. Kostnadsökningar förväntas därför vara marginella. Det kan 


däremot inte uteslutas att mindre statliga myndigheter som också är innehavare av 


starkströmsanläggning, kan komma att få ökade administrativa kostnader om det 


saknas dokumenterade rutiner för kontroll av starkströmsanläggningen. Det finns 


idag inga uppgifter om antalet berörda myndigheter som kan påverkas av 


föreskrifterna. Eftersom föreskrifterna förväntas få begränsade effekter även för 


statliga myndigheter har det inte heller här bedömts möjligt att genomföra en 


djupare bedömning av hur många statliga myndigheter som kan tänkas påverkas av 


föreskrifterna. 


Sammanfattningsvis förväntas de föreslagna föreskrifterna få marginella 


ekonomiska effekter på kommuner och regioner. I de fall där kommuner och 
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regioner kan komma att påverkas rör det sig främst om en mindre ökning i 


administrativa kostnader. Det saknas uppgifter om hur många kommuner som 


påverkas av föreskrifterna. Givet att föreskrifterna förväntas få begränsade effekter 


har det inte heller bedömts möjligt att genomföra en djupare bedömning av hur 


många kommuner som påverkas av föreskrifterna.  
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4 Företag 


Enbart förslaget till föreskrifterna för kontroll bedöms ge effekter av betydelse för 


företags arbetsförutsättningar och villkor. De kostnader som kan uppstå handlar om 


initiala och löpande kostnader för att dokumentera och uppdatera rutiner för en 


fortlöpande kontroll av företagets starkströmsanläggning(ar). I samtal med 


branschexperter och andra tillfrågade organisationer framgår det att större företag 


tenderar att redan ha dokumenterat sådana rutiner som nu föreslås. 


Elsäkerhetsverket har därmed bedömt att dessa organisationer inte kommer att 


drabbas av några extra kostnader för att efterleva de nya kraven i föreskrifterna. På 


grund av detta har företag med mer än 200 anställda exkluderats vid beräkningar av 


antalet berörda företag. Uppskattade initiala och löpande kostnader per företag 


redovisas nedan. 


4.1 Beskrivning av antalet företag som berörs, vilka 


branscher företagen är verksamma inom samt 


storleken på företagen 


Alla företag inom SNI-koderna i tabell 1 som innehar starkströmsanläggningar som 


används i verksamheten påverkas av regleringen. Det är inte möjligt att ange ett 


exakt antal företag som påverkas av förslagen, eftersom samtliga företag som 


innehar en starkströmsanläggning som används i verksamheten kan påverkas. Som 


mest har det uppskattats att cirka 586 000 företag påverkas. Det verkliga antalet 


berörda företag förväntas dock bli betydligt lägre, eftersom användandet av SNI-


koder för att mäta företagspopulation inte gör det möjligt att räkna bort företag som 


inte berörs av de föreslagna föreskrifterna. Exempel på företag som är inräknade 


men som inte berörs är företag som för närvarande inte bedriver någon aktiv 


verksamhet, företag som är en del av ett annat företags verksamhet (t.ex. som 


underkonsult i annan verksamhet) eller företag som hyr sina lokaler. Främst berörs 


mindre företag, med färre än tio anställda. 


En viss andel företag som täcks in av SNI-koderna kan sedan tidigare ha fullföljt de 


nya kraven, eftersom innehavaren av starkströmsanläggningar sedan tidigare varit 


skyldiga att fortlöpande kontrollera anläggningens säkerhet och då sådan kontroll 


kräver vissa rutiner, åtminstone för större och mer komplexa anläggningar. 


Dessutom har krav ställts på särskilda kontroller av vissa starkströmsanläggningar, 


där resultatet av kontrollen har behövt dokumenteras. Det råder dock osäkerhet 


kring hur många företag som redan idag utför en sådan kontroll med efterföljande 


dokumentation, varför det inte går att räkna bort denna population från antalet 


berörda företag.  
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Eftersom det saknas data över exakt vilka företag som berörs, finns det en viss risk 


med dubbelräkning av berörda företag. Dubbelräkning kan uppstå eftersom 


starkströmsanläggningens brukare och ägare inte nödvändigtvis är samma företag. 


Denna situation kan exempelvis uppstå när ett företag hyr utrustning eller lokaler 


av ett annat företag. I en sådan situation skulle starkströmsanläggningens 


innehavare därmed vara hyresvärden, och inte hyresgästen. I realiteten kommer 


ansvarsfrågan om vem som är innehavare troligtvis regleras via separata avtal (men 


detta faller utanför regleringens påverkan). 


4.1.1 Berörda företag 


För en beskrivning av de företag som berörs och antaganden kring urvalet, se 


redogörelsen i avsnitt 2.3.  


I tabell 3 finns en sammanställning över antalet företag som kan tänkas beröras av 


regleringen. Observera att detta är en mycket grov uppskattning av vilka företag 


som kan påverkas av regeländringen, detta eftersom det saknas data för att göra en 


fördjupad analys av antalet berörda företag. 
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Tabell 3 – Översiktlig redovisning av antalet berörda företag på SNI-avdelningsnivå och 


antalet anställda. Av de företag som bedöms beröras av regleringen är 80 procent 


enmansföretag (där 0 personer är anställda), och 97 procent har färre än tio anställda. 


Resterande tre procent utgörs av något större företag, med tio eller fler anställda. 


  


Företagsverksamhet på 


avdelningsnivå enligt SNI-


standard 


0 


anställda 


1-9 


anställda 


10-99 


anställda 


100-199 


anställda 
Totalt 


Jordbruk, skogsbruk och fiske 235 042 9 582 838 9 245 471 


Utvinning av mineral 498 175 52 4 729 


Tillverkning 32 638 13 218 5 327 397 51 580 


Försörjning av el, gas, värme och 


kyla 
2 379 233 184 21 2 817 


Vattenförsörjning; avloppsrening, 


avfallshantering och sanering 
1 003 436 224 32 1 695 


Byggverksamhet 66 033 37 810 6 770 147 110 760 


Handel samt reparation av 


motorfordon och motorcyklar 
14 679 8 020 1 025 60 23 784 


Transport och magasinering 14 663 9 661 2 053 94 26 471 


Hotell- och restaurangverksamhet 3 815 1 556 948 44 6 363 


Informations- och 


kommunikationsverksamhet 
967 293 94 5 1 359 


Fastighetsverksamhet 90 607 12 773 1 045 64 104 489 


Uthyrning, fastighetsservice, 


resetjänster och andra stödtjänster 
5 143 1 248 240 15 6 646 


Annan serviceverksamhet 3 378 673 48 2 4 101 


Totalt 470 845 95 678 18 848 894 586 265 
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4.1.2 Så här berörs företagen av regleringen 


Tabell 4 – Beskrivning av hur företag berörs av de föreslagna föreskrifterna 


Föreslagen reglering  Berörda företag 


Krav på dokumentation av rutiner för 


den fortlöpande kontrollen 


Flertalet branscher, se tabell 3 


Krav på fortlöpande kontroller av starkströmsanläggningar och elektriska 


utrustningar regleras sedan tidigare i 6 och 19 §§ elsäkerhetslagen. Vad som nu 


tillkommer är att företag som träffas av denna bestämmelse även ska dokumentera 


hur rutinen för den fortlöpande kontrollen ska se ut. Rutinerna ska grunda sig på en 


riskbedömning som tagit hänsyn till starkströmsanläggningens och utrustningens 


utförande, ålder, omgivande miljö och användning.  


Kravet på dokumentation gäller inte för anläggningar som till sin typ vanligen är 


avsedda för enskilt ändamål. Om anläggningen används även i näringsverksamhet 


är den huvudsakliga användningen avgörande för om rutinerna ska dokumenteras. 


Ett stort antal företag berörs av den nya kravställningen. Det rör sig bland annat om 


företag verksamma inom jordbruk, industri, bygg- och fastighetsverksamhet. Det 


har inte varit möjligt att göra någon uppskattning av hur stor arbetsinsatsen kan bli 


i respektive bransch. Beräkningarna utgår därför från antagandet att större företag 


tenderar att ha mer komplexa starkströmsanläggningar i sin verksamhet, vilket 


kommer att resultera i ökade arbetsinsatser för att dokumentera rutiner och 


genomföra fortlöpande granskningar och uppdateringar av dessa. Även antalet 


anställda kan påverka omfattningen av rutinbeskrivningarna, då 


ansvarsfördelningen av kontrollen kan omfatta flera roller/individer. 


4.2 Beskrivning av tidsåtgång och kostnader med 


anledning av regleringen 


Nedan redovisas tidsåtgång och kostnader för respektive typ av företag. 


Elsäkerhetsverket bedömer att de föreslagna föreskrifterna medför visst 


administrativt arbete för samtliga berörda företag. Beskrivningen nedan omfattar: 


 vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen, 


 vad regleringen innebär för företagens administrativa kostnader, och 


 vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för företagen och 


vilka förändringar i verksamheten som företagen kan behöva vidta till följd 


av den föreslagna regleringen. 
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Antaganden gällande tidsåtgång för olika stora verksamheter har gjorts i dialog 


med branschexperter. Observera att dessa antagen är generaliserade över en bred 


företagspopulation, och att individuella företag kan behöva mer eller mindre tid för 


att uppfylla den nya kravställningen. 


4.2.1 Beräkning av kostnader 


Beräkning av timkostnad 


Nedanstående beräkningar är gjorda med hjälp av Tillväxtverkets regelräknare. Vid 


användning av Tillväxtverkets regelräknare adderas kostnader för 


semesterersättning, arbetsgivaravgift och overheadkostnader i timkostnaden för 


samtliga yrkesroller som summeras1. 


Då ett mycket stort antal företag berörs av förändringen är det inte möjligt att 


specificera samtliga yrkesroller hos personalen som kommer att utföra 


dokumentations- och uppföljningsarbetet. Utgångspunkten är därför istället en 


genomsnittlig medellön i Sverige, år 2020, för att uppskatta kostnaden för 


arbetsinsatsen för företag med färre än tio anställda. Enligt regelräknaren innebär 


detta en timkostnad på 415 kronor för en genomsnittlig timlön i Sverige.2 


För företag med tio eller fler anställda beräknas timkostnad utifrån den 


genomsnittliga månadslönen för en förvaltnings- och planeringschef i Sverige. 


Enligt regelräknaren innebär detta en timkostnad på 744 kronor.3 Antagandet görs 


utifrån att i samtal med branschorganisationer och experter ha identifierat denna 


yrkeskategori som mest trolig för att beskriva den funktion som kommer att ta fram 


de nya rutinerna hos berörda företag med flera än nio anställda. 


Initiala kostnader 


Tidsåtgången för att fastställa och dokumentera rutiner för fortlöpande kontroll av 


starkströmsanläggningar förväntas växa i takt med antalet anställda i företaget. 


Enmansföretag bedriver ofta en begränsad verksamhet, i en relativt begränsad 


starkströmsanläggning. Arbetsinsatsen för att dokumentera rutiner för fortlöpande 


kontroll av en starkströmsanläggning som är begränsad, såväl i sin omfattning som 


i sin komplexitet, förväntas därför bli liten (cirka 60 minuter), se tabell 5 nedan. 


Större företag bedöms dock vara innehavare av större och mer komplexa 


starkströmsanläggningar, vilket ökar arbetsinsatsen för att dokumentera rutiner. 


Elsäkerhetsverket bedömer dock att den initiala arbetsinsatsen inte kommer att 


överstiga en arbetsdag för någon av de berörda verksamheterna.  


                                                      
1 Se beräkningsguide Ekonomiska effekter av nya regler, Tillväxtverket (2020). 
2 36100 kronor, SCBs lönestatistik, 2020. 
3 64700 kronor, SCBs lönestatistik, 2020. 
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Tabell 5 – Initiala kostnader för dokumentation av rutin för fortlöpande kontroll. 


Kostnader i kronor avrundande till närmsta tiotal. 


Initial kostnad per företag baserat på antal anställda, kronor 


Företag Yrkesroll Tidsåtgång Kostnad 


0 anställda Olika yrkesroller4 1 timme 420 kronor 


1-9 anställda Olika yrkesroller4 2 timmar 830 kronor 


10-99 


anställda 


Förvaltning- och planeringschef 4 timmar 2 980 kronor 


100-199 


anställda 


Förvaltning- och planeringschef 8 timmar 5 950 kronor 


 


Löpande kostnader 


Den löpande kostnaden för att granska, och om nödvändigt, revidera rutinen för 


fortlöpande kontroll, bedöms vara cirka en arbetstimme om året för samtliga typer 


av verksamheter, se tabell 6. Det är idag inte möjligt att fastställa exakt hur ofta en 


sådan uppdatering behöver ske, men bedömningen utgår från att företag i takt med 


att de byter, uppgraderar eller gör ändringar av sina anläggningar eller sin 


personalstyrka kommer att behöva se över sina rutiner och sin dokumentation. 


Mindre verksamheter förväntas genomföra insatsen mer sällan än större, men kan 


då också behöva längre tid på sig för att inhämta nödvändig kunskap om de 


ändrade förutsättningarna. Denna insats förväntas dock inte medföra omfattande 


arbetsinsatser för något av de berörda företagen. 


  


                                                      
4 Stort antal yrkesroller, kostnaden beräknas därmed utifrån en svensk medellön år 2020, SCBs lönestatistik, 2020. 
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Tabell 6 – Löpande, årliga, kostnader per företag för granskning och uppdatering av rutin 


för fortlöpande kontroller, segmenterat efter företagsstorlek. Kostnader i kronor 


avrundande till närmsta tiotal. 


Löpande kostnad per företag baserat på antal anställda, kronor 


Företag Yrkesroll Frekvens Tidsåtgång Kostnad 


0 anställda Stort antal4 


Årligen 1 timme 


420 kronor 


1-9 anställda Stort antal4 420 kronor 


10-99 


anställda 


Förvaltning- och 


planeringschef 


740 kronor 


100-199 


anställda 


Förvaltning- och 


planeringschef 


740 kronor 


 


Summering av kostnader 


Kostnaderna för respektive företag beräknas vara små, se tabell 7. Eftersom antalet 


potentiella företag som berörs är cirka 586 000, blir summan för initiala och 


löpande kostnader dock relativt stor, se tabell 8. Den initiala kostnaden för 


fastställande av rutiner för den fortlöpande kontrollen blir totalt cirka 336 miljoner 


kronor. Den totala löpande (årliga) kostnaden beräknas till cirka 250 miljoner 


kronor. 


Tabell 7 – Översiktlig redovisning av initiala och löpande (årliga) administrativa 


kostnader. Kostnader i kronor avrundande till närmsta tiotal. 


Uppskattning av kostnad per företag baserat på antal anställda i kronor 


Kostnadstyp 0 anställda 1-9 anställda 10-99 


anställda 


100-199 


anställda 


Initiala 420 kronor 830 kronor 2 980 kronor 5 950 kronor 


Löpande (årliga) 420 kronor 420 kronor 740 kronor 740 kronor 
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Tabell 8 – Översiktlig redovisning av totala initiala och löpande (årliga) administrativa 


kostnader för samtliga berörda företag. Kostnader i kronor avrundade till närmaste 


hundratusental. 


Uppskattning av kostnad för samtliga företag i miljoner kronor, baserat på 


antal anställda  


Kostnadstyp 0 


anställda 


1-9 


anställda 


10-99 


anställda 


100-199 


anställda 


Totalt 


Initiala 195,4 mnkr 79,4 mnkr 56 mnkr  5,3 mnkr 336,3 mnkr 


Löpande 


(årliga) 


195,4 mnkr  39,7 mnkr  14 mnkr   0.7 mnkr 249,8 mnkr 


 


4.3 Beskrivning av i vilken utsträckning regleringen 


kan komma att påverka konkurrensförhållandena 


för företagen 


De föreslagna förskrifterna förväntas inte ge några effekter på konkurrens-


förhållanden mellan enskilda företag eller mellan företagssegment. För ett flertal 


regleringar i föreskrifterna finns idag redan svensk standard som motsvarar kraven 


i föreskrifterna, och som följs av branschen. Vidare regleras villkoren för hela den 


nationella marknaden, som följer svensk standard. Därmed förväntas ingen 


ogynnsam snedvridning av konkurrensförhållanden äga rum mellan svenska 


företag. Konkurrenssituationen bedöms därför vara oförändrad. 


4.4 Beskrivning av hur regleringen i andra 


avseenden kan komma att påverka företagen 


Under framtagandet av denna konsekvensutredning har det utretts om de föreslagna 


föreskrifterna kan förväntas påverka berörda organisationer i andra avseenden än 


vad som beskrivits ovan. Övriga, indirekta effekter, som föreskrifterna kan komma 


att få på företag är svårbedömda, både gällande berörd företagspopulation och 


gällande den potentiella ökningen av arbetsinsats för företagen. Nedan följer en 


kort redogörelse för sådana potentiella effekter som framkommit under arbetet med 


konsekvensutredningen. 


För företag verksamma i branscher som direkt eller indirekt påverkas av 


Elsäkerhetsverkets föreskrifter kan vissa indirekta effekter uppstå till följd av de 


nya föreskrifterna. Företag som arbetar med eller utbildar inom elsäkerhet är en 


sådan grupp. Dessa kan komma att behöva se över och anpassa sitt 
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utbildningsmaterial för att motsvara kraven i de nya föreskrifterna. Antalet berörda 


företag bedöms dock som få (cirka 335 företag totalt varav cirka 260 är 


gymnasieskolor), och kostnaderna för att uppdatera materialet förväntas bli 


marginella5.  


Även elinstallationsföretag kan beröras av indirekta effekter då de måste uppdatera 


sin kunskap om föreskrifterna för att utföra korrekta elinstallationsarbeten. I och 


med att branschen i mycket hög utsträckning redan följder svensk standard, bör 


dock föreskrifterna inte innebära ett behov av någon omfattande utbildningsinsats, 


utöver den kontinuerliga vidareutbildning som redan sker i branschen. Därför 


beräknas föreskrifterna enbart påverka elinstallationsföretagen marginellt. Externa 


konsulter som är verksamma inom elsäkerhet och elinstallation kommer också 


behöva uppdatera sina kunskaper om föreskrifterna. Likt elinstallationsföretagen 


bedöms dock sådana verksamheter redan ha så pass god kännedom av området att 


det därför är osäkert om föreslagna förändringar medför ett ökat behov av 


vidareutbildning, utöver den som redan sker kontinuerligt.  


Förhållandena mellan innehavare och brukare av starkströmsanläggning (t.ex. i 


sådana fall där en fastighetsägare hyr ut en fastighet till en företagare, som brukar 


starkströmsanläggningar i lokalerna) kan behöva regleras ytterligare i avtal. Det rör 


sig då främst om kravet på att upprätta rutiner för fortlöpande kontroll samt att 


utföra den fortlöpande kontrollen.  


Det har även poängterats att mindre företag, organisationer och föreningar kan 


komma att få ökade kostnader om de inte har tillräckligt god kunskap kring sina 


starkströmsanläggningar och då inte kan utföra den riskbedömning (som leder fram 


till rutiner och fortlöpande kontroll) som föreslås i 6 § föreskrifterna för kontroll. I 


dessa fall kan en konsult med nödvändig kunskap inom elsäkerhet behöva anlitas 


för extern rådgivning. Det går inte att idag uppskatta antalet företag, organisationer 


och föreningar som har behov av sådan extern rådgivning, vilket gör att dessa 


kostnader inte kan bedömas.  


4.5 Beskrivning av om särskilda hänsyn behöver tas 


till små företag vid reglernas utformning 


Förslaget på föreskrifter har i första hand anpassats utifrån de risker som finns med 


att kontroller av starkströmsanläggningar inte genomförs. Möjligheten och behov 


av att anpassa reglerna för just små företags förutsättningar har övervägts, men 


behovet av att skydda människor och egendom från skada orsakad av el är lika 


viktigt för små som för stora företag. Detta då samma typer av risker uppstår 


oavsett storleken eller omfattningen av starkströmsanläggningen. Innehållet i 


                                                      
5 För beräkning av antal företag se avsnitt 4.1.1 i Konsekvensutredning med diarienummer 18EV5416, genomförd i maj 
2021. 
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regelverket kan därför inte differentieras utifrån företagens storlek. Däremot tar 


Elsäkerhetsverket hänsyn till målgruppen i samband med att informationsinsatser 


och vägledningsmaterial tas fram.  


Föreskrifternas mål är i förlängningen att uppnå förbättringar i den nationella 


elsäkerheten, vilket förväntas gynna mindre företag. Detta eftersom bristande 


elsäkerhet kan leda till oförutsedda kostnader för sjukskrivningar, arbetsplats-


olyckor och andra negativa effekter som utgör en proportionellt större risk för små 


företag.  


Vidare har ett av målet med de nya föreskrifterna varit att öka tydligheten i dagens 


regelverk, genom att uppdatera språk och hänvisningar för att skapa en större 


enlighet med annan nationell lagstiftning. Ökad tydlighet och klarare regler 


förväntas få positiva effekter för mindre företag, där det sällan finns specifika 


resurser att tillgå för att tolka svåröverskådliga regelverk. Utifrån den beräkning av 


initiala och löpande kostnader för efterlevnad av det nya regelverket bedömer 


Elsäkerhetsverket att kostnaderna som förväntas uppstå till följd av regleringen inte 


kommer att innebära oproportionerliga kostnader för mindre företag. 
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5 Samråd 


5.1 Samråd inför föreslagna författningsändringar 


Under arbetet med föreskrifterna har samråd ägt rum med en extern referensgrupp 


bestående av företrädare för berörda företag, organisationer och myndigheter. Två 


stycken referensgruppmöten har hållits och separata samråd rörande vissa delar av 


regleringen har genomförts med delar av referensgruppen. 


I arbetet med föreskrifternas konsekvensutredning har Analysys Mason genomfört 


intervjuer med elva organisationer för att kartlägga potentiella ekonomiska 


konsekvenser eller andra effekter som föreskrifterna kan tänkas få. 


Förslaget till ändrade föreskrifter kommer att skickas på remiss till Regelrådet och 


berörda myndigheter, företag och organisationer. 


Elsäkerhetsverket kommer att underrätta Kommerskollegium om förslaget till nya 


föreskrifter, enligt förordning (1994:2029) om tekniska regler. 


Alla som vill har också möjlighet att lämna synpunkter på förslaget, som kommer 


att publiceras på Elsäkerhetsverkets webbplats. 


5.2 Elsäkerhetsverkets insynsråd 


Elsäkerhetsverkets har ett insynsråd, Elsäkerhetsrådet. Elsäkerhetsrådets uppgift är 


bland annat att uttala sig om föreskrifter som Elsäkerhetsverket planerar att införa. 


Elsäkerhetsrådet sammanträder ungefär fyra gånger per år och består av tio 


ledamöter som utses av regeringen. Elsäkerhetsverkets generaldirektör är 


ordförande.  


Elsäkerhetsverkets insynsråd har fått information om arbetet med regeländringarna 


och kommer även att få underlaget på remiss. 
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6 Ikraftträdande 


Föreskrifterna planeras träda ikraft senast den 1 december 2022. 
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7 Kontaktpersoner 


För frågor om förslaget till ändrade föreskrifter och konsekvensutredningen, 


kontakta: 


Peter Lindberg på telefon 010-168 05 44 eller e-post 


peter.lindberg@elsäkerhetsverket.se gällande föreskrifterna om utförande av 


starkströmsanläggningar, 


Maria Molin på telefon 010-168 05 68 eller e-post 


maria.molin@elsakerhetsverket.se gällande föreskrifterna om skyltning och 


märkning av starkströmsanläggningar, eller 


Peter Tunell på telefon 010-168 05 65 eller e-post 


peter.tunell@elsakerhetsverket.se gällande föreskrifterna om kontroll och underhåll 


av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar. 


För frågor om rättsliga frågeställningar och föreskriftsarbetet i övrigt, kontakta 


verksjurist Karin Sjöberg på telefon 010-168 05 92 eller e-post 


karin.sjoberg@elsakerhetsverket.se.  


Det går också bra att kontakta Elsäkerhetsverket via 


registrator@elsakerhetsverket.se, vänligen uppge diarienummer 20EV6475.  
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Svarsblankett till remiss av Elsäkerhetsverkets förslag till 
nya föreskrifter om starkströmsanläggningar 


Uppgifter om svarslämnaren: 


Företag/organisation/myndighet:  
Handläggare (namn, telefon):  
Datum:  


Vilken av föreskrifterna remissvaret avser 
☐ Föreskrifter och allmänna råd om hur starkströmsanläggningar ska vara utförda  
☐ Föreskrifter och allmänna råd om skyltning och märkning av 
starkströmsanläggningar 
☐ Föreskrifter och allmänna råd om innehavarens kontroll av 
starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar 


Det finns en tabell för respektive författning. Om du inte önskar lämna synpunkter 
på samtliga författningar kan du radera de tabeller som inte används.  


I tabellerna nedan: 
1. Fyll i vilken del av föreskrifterna som avses. 
2. Kopiera in den deltext som synpunkten avser. 
3. Ge förslag på ny formulering. 
4. Motivera synpunkten. 
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Föreskrifter och allmänna råd om hur starkströmsanläggningar ska vara utförda 


Bestämmelse Befintlig text i förslag till 
föreskrift  


Förslag på ny text av 
granskaren 


Motivering av synpunkt 


Exempel: 


2 kap. 1 § Utförande 


Behörighet för 
elinstallationsarbete enligt 19 
och 20 §§ elsäkerhetslagen ges 
för en av följande tre 
auktorisationer. 


Auktorisation för 
elinstallationsarbete enligt 20 
och 21 §§ elsäkerhetslagen ges 
för en av följande tre 
auktorisationer. 


Behörighet används inte 
längre som begrepp. 


Fel paragrafer i 
elsäkerhetslagen avses. 
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Föreskrifter och allmänna råd om hur starkströmsanläggningar ska vara utförda 


Bestämmelse Befintlig text i förslag till 
föreskrift  


Förslag på ny text av 
granskaren 


Motivering av synpunkt 
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Föreskrifter och allmänna råd om skyltning och märkning av starkströmsanläggningar 


Bestämmelse Befintlig text i förslag till 
föreskrift  


Förslag på ny text av 
granskaren 


Motivering av synpunkt 


Exempel: 


1 § Utförande 


Behörighet för 
elinstallationsarbete enligt 19 
och 20 §§ elsäkerhetslagen ges 
för en av följande tre 
auktorisationer. 


Auktorisation för 
elinstallationsarbete enligt 20 
och 21 §§ elsäkerhetslagen ges 
för en av följande tre 
auktorisationer. 


Behörighet används inte 
längre som begrepp. 


Fel paragrafer i 
elsäkerhetslagen avses. 
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Föreskrifter och allmänna råd om skyltning och märkning av starkströmsanläggningar 


Bestämmelse Befintlig text i förslag till 
föreskrift  


Förslag på ny text av 
granskaren 


Motivering av synpunkt 
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Föreskrifter och allmänna råd om innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och 
elektriska utrustningar 


Bestämmelse Befintlig text i förslag till 
föreskrift  


Förslag på ny text av 
granskaren 


Motivering av synpunkt 


Exempel: 


1 § Utförande 


Behörighet för 
elinstallationsarbete enligt 19 
och 20 §§ elsäkerhetslagen ges 
för en av följande tre 
auktorisationer. 


Auktorisation för 
elinstallationsarbete enligt 20 
och 21 §§ elsäkerhetslagen ges 
för en av följande tre 
auktorisationer. 


Behörighet används inte 
längre som begrepp. 


Fel paragrafer i 
elsäkerhetslagen avses. 
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Föreskrifter och allmänna råd om innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och 
elektriska utrustningar 
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Överväganden och ändringar till föreskifter och allmänna råd 


om skyltning och märkning av starkströmsanläggningar 


Nedan anges de förslag till ändringar av föreskrifter som denna författning innebär i 


förhållande till nu gällande författning. Underrubriker har lagts till och viss omdisponering 


har gjorts för att få ett mer naturligt flöde i föreskrifterna samt för att tydliggöra 


föreskrifternas innebörd. 
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Tillämpningsområde  


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om skyltning och 


märkning vid starkströmsanläggningar i syfte att varna eller ge 


information om hur den som vistas vid anläggningen ska förhålla 


sig med hänsyn till risk för personskada eller sakskada på grund av 


el.  


Föreskrifterna omfattar sådana starkströmsanläggningar som avses i 


3 § elsäkerhetslagen. 


1 § Dessa föreskrifter gäller för varselmärkning vid elektriska 


starkströmsanläggningar. 


Med varselmärkning förstås märkning med skyltar eller 


sjövägmärken som varnar 


eller ger information om hur man ska förhålla sig med hänsyn till 


risk för person eller sakskada på grund av el. 


Föreskrifterna gäller inte för varselmärkning vid anläggningar 


- på luftfartyg, 


- för kontaktledning för drift av järnväg, spårväg, tunnelbana eller 


elväg,  


- på fordon för järnväg, spårväg, tunnelbana eller elväg, 


- på övriga fordon inklusive släpfordon, 


- på fartyg, inklusive fritidsbåtar, samt 


- på övriga anordningar. 


Allmänna råd 
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Med övriga fordon, inklusive släpfordon, avses t.ex. husbilar och 


husvagnar. Med övriga anordningar avses t.ex. maskiner, hissar och 


kranar. 


Förändring: Förklaring: 


Varselmärkning byts ut mot skyltning och märkning. Föreslagen 


regel tar bort avgränsning som gjorts i ELSÄK-FS 2008:1 och låter 


istället elsäkerhetslagens definitioner av elektrisk anläggning och 


starkströmsanläggning utgöra avgränsningen av föreskrifternas 


tillämpningsområde. Det tidigare undantaget för 


kontaktledningsanläggningar i varselmärkningsföreskrifterna 


upphävs och bestämmelser om varselmärkning av kontaktledningar 


förs över från utförandeföreskrifter (ELSÄK-FS 2008:1) till dessa 


föreskrifter.  


Arbetsmiljöverket använder begreppen skyltning och märkning i 


AFS 2021:1. Att myndigheterna använder samma benämning anses 


underlätta tydligheten för användarna. Skyltning och märkning 


används även i entreprenadsammanhang. 


Det har tidigare saknats tydlighet i vilket regelverk som gäller för 


kontaktledningar som inte har en specifik regel i ELSÄK-FS 


2008:1. Genom att samordna alla regler i föreskrifter om skyltning 


och märkning uppnås en större tydlighet och bättre överblick. 


Att bestämmelser om varselmärkning av kontaktledningar förs över 


från utförandeföreskrifterna till dessa föreskrifter medför att 


kontaktledningsanläggningar omfattas av föreskrifternas allmänna 


bestämmelser och teknikbestämda bestämmelser. Ingen ändring i 


sak är avsedd avseende teknikbestämda bestämmelser. Genom att 


kontaktledningsanläggningarna nu omfattas av de allmänna 


bestämmelserna införs dock krav på att innehavare av sådana 


anläggningar ska göra en riskbedömning som ska ligga till grund 


för skyltning och märkning. I arbetet med att ta fram förslag på nya 


regler har Elsäkerhetsverket haft dialog med innehavare av 
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kontaktledningsanläggningar för tunnelbana och järnväg (Region 


Stockholm Trafikförvaltningen respektive Trafikverket) Utifrån 


denna dialog bedömer vi att det redan görs en riskbedömning för 


sådana anläggningar. I konsekvensutredningen har innehavare av 


kontaktledningsanläggningar för spårvägar intervjuats och utifrån 


de svar som getts bedömer vi att det redan görs en riskbedömning 


för sådana anläggningar. När det gäller elvägar bedömer vi att det 


inte finns några kontaktledningsanläggningar i drift idag som får en 


påverkan av att denna regel införs. 


 


Definitioner och förkortningar 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


2 § De definitioner och förkortningar som används i 


elsäkerhetslagen och elsäkerhetsförordningen ska ha samma 


betydelse i dessa föreskrifter.  


I dessa föreskrifter avses med  


2 § I dessa föreskrifter förstås med 


driftrum   


ett rum eller en annan plats för drift av elektriska anläggningar eller 


annan elektrisk utrustning som kan medföra risk för skada på grund 


av el  


Driftrum 


ett rum eller en annan plats för drift av elektriska anläggningar eller 


annan elektrisk utrustning som kan medföra risk för skada på grund 


av el, 
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elsäkerhetsförordningen  


elsäkerhetsförordning (2017:218), eller författning som trätt i dess 


ställe, 


 


Ny 


elsäkerhetslagen  


elsäkerhetslag (2016:732), eller författning som trätt i dess ställe, 


Ny 


ELSÄK-FS 2022:X  


Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2022:X) om hur 


starkströmsanläggningar ska vara utförda, eller författning som trätt 


i dess ställe, 


 


Ny 


friledning   


luftledning placerad på stolpar eller andra stöd för att uppnå viss 


höjd, med fritt från varandra, upphängda ledare med tillbehör såsom 


isolatorer och fästdetaljer, 


friledning  


luftledning med fritt från varandra upphängda ledare med tillbehör 


såsom isolatorer och fästdetaljer, 


 


förbudsskylt   


skylt som förbjuder ett beteende som kan innebära elektrisk fara, 


förbudsskylt  


skylt som förbjuder ett beteende som kan innebära elektrisk fara, 


högspänning  högspänning   
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nominell spänning över 1 000 V växelspänning eller 1 500 V 


likspänning, 


nominell spänning över 1 000 V växelspänning eller 1 500 V 


likspänning, 


kraftkälla  


ett samlingsbegrepp för utrustningar som kan förse anläggningen 


med elektrisk energi, exempelvis mikroproduktion, elektriskt 


energilager, reservkraft eller avbrottsfri kraft 


 


Ny 


luftledning   


samlingsbegrepp för ledningar ovan mark placerade på stolpar eller 


andra stöd för att uppnå viss höjd; uppdelade i friledning, hängkabel 


och hängspiralkabel, 


 


Ny 


lågspänning   


nominell spänning upp till och med 1 000 V växelspänning eller 


upp till och med 1 500 V likspänning, 


Lågspänning  


nominell spänning upp till och med 1 000 V växelspänning eller 


upp till och med 1 500 V likspänning, 


sjövägmärke   


skyltar enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 


sjövägmärken (TSFS 2019:12) eller författning som trätt i dess 


ställe, 


Sjövägmärke  


skyltar enligt Transportstyrelsens föreskrifter om sjövägmärken, 


 


symbol   Symbol  
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en bild som beskriver en situation eller föreskriver ett visst 


uppträdande och som används på en skylt eller en upplyst yta, 


en bild som beskriver en situation eller föreskriver ett visst 


uppträdande och som används på en skylt eller en upplyst yta, 


tilläggsskylt   


en skylt som används tillsammans med en förbudsskylt eller 


varningsskylt och som lämnar kompletterande information, 


tilläggsskylt  


en skylt som används tillsammans med en varningsskylt och som 


lämnar kompletterande information, 


 


utrustning med kvarvarande laddning 


utrustning som kan ha kvarvarande elektrisk laddning trots att den 


har frånskilts från anläggningen exempelvis kondensatorbatterier 


eller elektriskt energilager 


 


Ny 


varningsskylt   


en skylt som varnar för allmän elektrisk fara, 


varningsskylt  


en skylt eller ett band som varnar för allmän elektrisk fara. 


Definitioner och förkortningar som har tillkommit är: elsäkerhetsförordningen, elsäkerhetslagen, ELSÄK-FS 2022:X, kraftkälla, 


luftledning, utrustning med kvarvarande laddning. 


De tre första är förkortningar av författning som finns i föreskrifternas bestämmelser. Kraftkälla är ett begrepp som införs för att 


omhänderta olika typer av försörjningssätt och inte utelämna någon typ av kraftkälla. Definitionen innehåller också exempel på vilken 


sorts utrustning som avses. Luftledning har funnits med i författningen tidigare, men har inte definierats. Eftersom definition har funnits i 


utförandeföreskrifterna har definition lagts till i dessa föreskrifter. Utrustning med kvarvarande laddning är ett begrepp som införs för att 
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omhänderta olika utrustning som kan ha kvarvarande elektrisk laddning trots att den har frånskilts från anläggningen. Definitionen 


innehåller också exempel på vilken sorts utrustning som avses. 


 


Allmänna bestämmelser 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


3§ Allmänna bestämmelser om skyltar, märkning och signaler på 


arbetsplatser finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 


arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), eller författning som trätt i 


dess ställe. 


3 § Innehavaren av en starkströmsanläggning som har tagits i bruk 


har ansvaret för att det finns varselmärkning vid anläggningen i 


enlighet med dessa föreskrifter. Varselmärkningen utgör en del av 


anläggningen. En anläggning anses som tagen i bruk när den är 


spänningssatt med sådan spänning, strömstyrka eller frekvens som 


kan vara farlig för person eller egendom. Detta gäller även om den 


har spänningssatts tillfälligt, t.ex. för provdrift. 


Den som har ansvaret enligt första stycket ska bedöma riskerna vid 


anläggningen och se till att varselmärkning finns när det behövs för 


att varna eller informera om risker som finns på grund av el vid 


anläggningen. 


Föreskrifter om skyltar på arbetsplatser finns i 


Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning 


(AFS 2020:1). 
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Förändring: Förklaring: 


Bestämmelsen har placerats i en egen paragraf. Den nuvarande 3 § innehåller mycket information och delas upp 


och tydliggöras för att det på så vis både blir lättare att hitta 


informationen och förstå informationen. 


 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


4 § Innehavaren av en starkströmsanläggning ansvarar för att det 


finns skyltning och märkning i enlighet med dessa föreskrifter. 


3 § Innehavaren av en starkströmsanläggning som har tagits i 


bruk har ansvaret för att det finns varselmärkning vid 


anläggningen i enlighet med dessa föreskrifter. 


Varselmärkningen utgör en del av anläggningen. En anläggning 


anses som tagen i bruk när den är spänningssatt med sådan 


spänning, strömstyrka eller frekvens som kan vara farlig för person 


eller egendom. Detta gäller även om den har spänningssatts 


tillfälligt, t.ex. för provdrift. 


Den som har ansvaret enligt första stycket ska bedöma riskerna vid 


anläggningen och se till att varselmärkning finns när det behövs för 


att varna eller informera om risker som finns på grund av el vid 


anläggningen. 


Föreskrifter om skyltar på arbetsplatser finns i Arbetsmiljöverkets 


föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1). 
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Förändring: Förklaring: 


Bestämmelsen har placerats i en egen paragraf Den nuvarande 3 § innehåller mycket information och delas upp 


och tydliggöras för att det på så vis både blir lättare att hitta 


informationen och förstå informationen. 


 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


5 § En starkströmsanläggning som är tagen i bruk ska vara försedd 


med den skyltning och märkning som behövs för att varna eller ge 


information om hur den som vistas vid anläggningen ska förhålla 


sig med hänsyn till risk för personskada eller sakskada på grund av 


el. Detta gäller även vid ändring eller utvidgning av en anläggning. 


Bestämmelser om när en starkströmsanläggning ska anses vara 


tagen i bruk finns i 2 kap. 2 § ELSÄK FS 2022:X.  


3 § Innehavaren av en starkströmsanläggning som har tagits i bruk 


har ansvaret för att det finns varselmärkning vid anläggningen i 


enlighet med dessa föreskrifter. Varselmärkningen utgör en del av 


anläggningen. En anläggning anses som tagen i bruk när den är 


spänningssatt med sådan spänning, strömstyrka eller frekvens 


som kan vara farlig för person eller egendom. Detta gäller även 


om den har spänningssatts tillfälligt, t.ex. för provdrift. 


Den som har ansvaret enligt första stycket ska bedöma riskerna vid 


anläggningen och se till att varselmärkning finns när det behövs för 


att varna eller informera om risker som finns på grund av el vid 


anläggningen. 


Föreskrifter om skyltar på arbetsplatser finns i Arbetsmiljöverkets 


föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1). 
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Förändring: Förklaring: 


Tillägg av ”ändrad eller utvidgad” Tydliggöra att skyltning och märkning även ska göras vid ändring 


och utvidgning av starkströmsanläggningen. 


Hänvisning till föreskriften för utförande om när en 


starkströmsanläggning är tagen i bruk.  


Ändringen av texten i paragrafen utgör ingen förändring i sak 


eftersom samma text återfinns i utförande föreskriften 2 kap. 2 § i 


ELSÄK-FS 2008:1 


Bestämmelsen stryks. 3 § Innehavaren av en starkströmsanläggning som har tagits i bruk 


har ansvaret för att det finns varselmärkning vid anläggningen i 


enlighet med dessa föreskrifter. Varselmärkningen utgör en del 


av anläggningen. En anläggning anses som tagen i bruk när den är 


spänningssatt med sådan spänning, strömstyrka eller frekvens som 


kan vara farlig för person eller egendom. Detta gäller även om den 


har spänningssatts tillfälligt, t.ex. för provdrift. 


Den som har ansvaret enligt första stycket ska bedöma riskerna vid 


anläggningen och se till att varselmärkning finns när det behövs för 


att varna eller informera om risker som finns på grund av el vid 


anläggningen. 


Föreskrifter om skyltar på arbetsplatser finns i Arbetsmiljöverkets 


föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1). 
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3 § Varselmärkningen utgör en del av anläggningen. Tas bort. Begreppet starkströmsanläggning definieras i elsäkerhetslagen (se 


3-4 §§ elsäkerhetslagen (2016:732)) och kan därför inte 


utvidgas/omdefineras i en myndighetsföreskrift. Enligt 


elsäkerhetslagen utgör skyltning och märkning av 


starkströmsanläggningen inte en del av starkströmsanläggningen. 


Skyltning och märkning är dock viktigt för att minska risker för att 


el orsakar personskada eller sakskada och bedöms inrymmas i 


myndighetens bemyndiganden i 33 § elsäkerhetsförordningen.  


 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


6 § Skyltning och märkning av en starkströmsanläggning ska 


grunda sig på en riskbedömning och enbart användas när 


identifierad elektrisk fara inte kan undvikas eller begränsas 


tillräckligt mycket genom andra åtgärder. Antalet skyltar och 


märken samt placeringen av dessa ska anpassas efter förhållandena 


på platsen och den bedömda risken. 


Allmänna råd 


Riskbedömningen bör bland annat omfatta: 


- risk för beröring av spänningssatta anläggningsdelar, 


3 § Innehavaren av en starkströmsanläggning som har tagits i bruk 


har ansvaret för att det finns varselmärkning vid anläggningen i 


enlighet med dessa föreskrifter. Varselmärkningen utgör en del av 


anläggningen. En anläggning anses som tagen i bruk när den är 


spänningssatt med sådan spänning, strömstyrka eller frekvens som 


kan vara farlig för person eller egendom. Detta gäller även om den 


har spänningssatts tillfälligt, t.ex. för provdrift. 


Den som har ansvaret enligt första stycket ska bedöma riskerna 


vid anläggningen och se till att varselmärkning finns när det 


behövs för att varna eller informera om risker som finns på 


grund av el vid anläggningen. 
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- risk för kvarstående spänning efter frånkoppling,  


- förekomst av delvis spänningssatta anläggningar eller 


anläggningsdelar, 


- förekomst av matning från flera håll, och 


- risk för uppkomst av ljusbågar. 


Föreskrifter om skyltar på arbetsplatser finns i Arbetsmiljöverkets 


föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1). 


Förändring: Förklaring: 


Förslaget innebär ett tydliggörande av att innehavaren av 


anläggningen ska göra en riskbedömning för att avgöra vilken 


skyltning och märkning som behövs. Riskbedömning ska ligga till 


grund för vald åtgärd. I bestämmelsen tydliggörs också att faror på 


grund av el ska i första hand undvikas eller begränsas på andra sätt 


än genom skyltning, vilket är en inarbetad princip som redan 


tillämpas idag. 


Anläggningsinnehavaren har enligt elsäkerhetslagen (2016:732) ett 


ansvar att se till att anläggningen ger betryggande säkerhet mot 


personskada och sakskada. Risker som inte kan åtgärdas genom 


anläggningens utförande måste identifieras. Den elektriska fara som 


identifierats ska förses med den skyltning och märkning som 


behövs för att förebygga skador orsakade av el. 


Tillägg ”Allmänna råd” Det allmänna rådet kompletterar med exempel på vad som bör 


omfattas vid riskbedömning. Den tidigare formuleringen om 


anläggningsinnehavarens ansvar att bedöma risker var inte 


tillräckligt tydlig avseende behovet av skyltning och märkning för 


risker för bland annat ljusbågsfara och kvarstående spänning efter 


frånkoppling. Även riskerna vid uppförandet av 


starkströmsanläggningen bör hanteras i riskbedömningen.  
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Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


7 § Skyltning och märkning som inte längre behövs ska tas bort. 4 § Varselmärkning enligt dessa föreskrifter får användas endast för 


de ändamål som avses med föreskrifterna. Varselmärkning som inte 


längre behövs ska tas bort. 


Förändring: Förklaring: 


Borttagning av ”Varselmärkning enligt dessa föreskrifter får 


användas endast för de ändamål som avses med föreskrifterna.” 


Föreskriften beskriver att skyltning och märkning ska finnas där det 


finns risk för elektrisk fara. Skyltning och märkning ska ha det 


utseende som framgår av bilaga, se 10 §. Formuleringen anses 


överflödig.  


 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


8 § Skyltning och märkning ska kontrolleras, underhållas och 


rengöras så att de behåller sin funktion och kvalitet. 


- 


Förändring: Förklaring: 


Saknas i ELSÄK-FS 2008:2.  Formuleringen ”Varselmärkningen utgör en del av anläggningen.” 


medförde att den per automatik ingick i kontrollerna i föreskrift 


ELSÄK-FS 2008:3. När detta tas bort behövs en bestämmelser om 
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att skyltar och märkning ska kontrolleras och underhållas så att de 


behåller sin funktion. 


Placering och utformning av skyltning och märkning 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


9 § Skyltning och märkning ska vara väl synlig och placeras så att 


den varnar och informerar för de risker som identifierats i 


riskbedömningen enligt 6 §. Mer skyltning och märkning än vad 


som behövs för att varna eller ge information om elektrisk fara ska 


inte användas. 


5 § Varselmärkning ska vara väl synlig. Den ska placeras vid 


ingången till ett område där det finns risk för person- eller sakskada 


på grund av el samt, om det behövs, även vid enskilda objekt. 


6 § Placering och utformning av varselmärkningen samt antalet 


skyltar ska anpassas efter förhållandena på platsen och den 


bedömda risken. Fler skyltar än vad som behövs för att märkningen 


ska vara väl synlig ska inte användas. 


 


Förändring: Förklaring: 


Detaljkrav på placering av skyltning och märkning stryks. Istället 


ska den närmare placeringen av skyltning och märkning fastställas 


genom riskbedömningen. Nuvarande 5-6 §§ samlas i en paragraf. 


Första stycket i 6 § stryks.  


Den närmare placeringen av skyltning och märkning bör fastställas i 


den riskbedömning som innehavaren ska göra enligt 6 §. Det är 


genom riskbedömningen som innehavaren kan ta ställning till på 


vilka platser eller vid vilka enskilda objekt som skyltning och 


märkning är nödvändig. Första meningen i nuvarande 6 § stryks 


eftersom riskbedömningen omhändertar dessa frågor.  ..  
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Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


10 § Skyltning och märkning ska ha det utseende som framgår av 


bilagan.  


Symbolerna får avvika något i förhållande till vad som anges i 


bilagan, förutsatt att de återger samma innehåll och inte förvillar 


budskapet. 


Allmänna råd 


Om symboler används på en tilläggsskylt bör symbolen utformas i 


enlighet med standarden SS-EN ISO 7000 / IEC 60417 Graphical 


symbols for use on equipment. 


8 § Varningsskyltar, förbudsskyltar och sjövägmärken ska ha det 


utseende som framgår av bilagan respektive av Transportstyrelsens 


föreskrifter och allmänna råd om sjövägmärken (TSFS 2019:12) 


samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning 


(AFS 2020:1). Skyltar ska vara utförda av slagtåligt material och 


med god beständighet med hänsyn till omgivande miljö. 


Förändring: Förklaring: 


Hänvisning till Transportstyrelsens och Arbetsmiljöverkets 


föreskrifter tas bort. Ett undantag från första meningen införs för att 


tillåta vissa avvikelser från de exempel som framgår i 


föreskrifternas bilaga. Dessutom införs ett allmänt råd för 


användning av symboler på tilläggsskyltar. 


Bestämmelsen är ett tydliggörande att utseende och utformning ska 


följa bilagan.  


En viss avvikelse får finnas i symbolerna för att det ska vara möjligt 


att använda de symboler som finns med i Arbetsmiljöverkets 


föreskrifter AFS 2020:1 om arbetsplatsens utformning samt de 


symboler som finns i ISO-standarden. 
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Elsäkerhetsverket har övervägt att införa regler som innebär att 


skyltar som utformas enligt SS-EN ISO 7010:2012 Graphical 


symbols – Safety colours and safety signs – Registered safety signs 


normalt uppfyller kraven i dessa föreskrifter. Men med hänsyn till 


att de skyltar som krävs enligt bilagan motsvarar de som idag finns i 


standarden (med undantag för tillträdesförbudsskylten som saknas i 


ISO) och att det inte finns behov av fler skyltar än dessa bedömer vi 


att det inte är nödvändigt att införa sådana bestämmelser. 


Symboler på en tilläggsskylt kan användas för att förtydliga om 


anläggningsinnehavaren anser att det finns ett behov att komplettera 


huvudskylten med information exempelvis ur ett barnperspektiv 


eller språkperspektiv. Det finns inte något krav på användning av 


symboler på tilläggsskyltar men genom att i allmänt råd, hänvisa till 


standarden SS-EN ISO 7000 / IEC 60417 Graphical symbols for 


use on equipment, vill vi åstadkomma likformighet i eventuell 


användning av sådana symboler. 
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Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


11 § Skyltning och märkning ska ha god beständighet med hänsyn 


till omgivande miljö och placering och vara fäst på ett betryggande 


sätt. Permanent skyltning och märkning ska vara fast monterad. 


7 § Skyltar för permanent varselmärkning ska vara fast monterade. 


Skyltar för tillfällig märkning ska fästas på ett betryggande sätt. 


Förändring: Förklaring: 


Ingen ändring i sak.. Bestämmelsen tydliggör att placeringen och omgivande miljö 


påverkar val av skyltning och märkning. Placering och miljö 


påverkar även valet av metod för fastsättning av skyltar. 


 


Skyltning och märkning vid luftledningar  


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


12 § På en luftledningsstolpe för högspänning ska det finnas 


varningsskyltning. Varningsskyltar ska utformas enligt bilagan, 


figur 3 – Elektrisk fara. 


 


9 § På luftledningsstolpar för högspänning ska det finnas 


varningsskyltar. 


På en friledningsstolpe, som ingår i en högspänningsledning som 


inte är brottsäker, ska det finnas en tilläggsskylt med texten 


”Livsfarlig ledning. Gå ej nära nedfallen ledare” om ledningen 


korsar en trafikerad väg eller finns vid en plats där människor ofta 


vistas. 
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På en stolpe med friledning för högre nominell spänning än 100 kV 


ska det finnas en tilläggsskylt med texten ”Vistas ej nära stolpe eller 


stag vid åskväder”. 


På stolpar för sambyggnad av luftledningar för starkström och 


svagström ska det finnas skyltar som varnar för att det finns 


ledningar för både starkström (i förekommande fall både 


högspännings- och lågspänningsledningar) och svagström samt 


skyltar som varnar för förväxling. 


Förändring: Förklaring: 


Bestämmelsen delas upp i flera paragrafer. Innehållet i paragrafen blir tydligare med en uppdelning. 


Hänvisning till bilagan för skyltningen. Hänvisning till bilagan gör det lättare att veta vilka skyltar som 


avses då det uttryckligen beskrivs vilka skyltar som avses. 


 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


13 § På en stolpe med friledning, som ingår i en 


högspänningsledning som inte är brottsäker, ska det finnas 


tilläggsskyltning om ledningen korsar en trafikerad väg eller finns 


vid en plats där människor ofta vistas. Tilläggsskyltar ska utformas 


9 § På luftledningsstolpar för högspänning ska det finnas 


varningsskyltar. 


På en friledningsstolpe, som ingår i en högspänningsledning 


som inte är brottsäker, ska det finnas en tilläggsskylt med 


texten ”Livsfarlig ledning. Gå ej nära nedfallen ledare” om 
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enligt bilagan, figur 4 och förses med texten ”Livsfarlig ledning. Gå 


ej nära nedfallen ledare”.  


ledningen korsar en trafikerad väg eller finns vid en plats där 


människor ofta vistas. 


På en stolpe med friledning för högre nominell spänning än 100 kV 


ska det finnas en tilläggsskylt med texten ”Vistas ej nära stolpe eller 


stag vid åskväder”. 


På stolpar för sambyggnad av luftledningar för starkström och 


svagström ska det finnas skyltar som varnar för att det finns 


ledningar för både starkström (i förekommande fall både 


högspännings- och lågspänningsledningar) och svagström samt 


skyltar som varnar för förväxling. 


Förändring: Förklaring: 


Bestämmelsen delas upp i flera paragrafer. Viss språklig justering 


har gjorts. 


Innehållet i paragrafen blir tydligare med en uppdelning. 


Hänvisning till bilagan för skyltningen. Hänvisning till bilagan gör det lättare att veta vilka skyltar som 


avses då det uttryckligen beskrivs vilka skyltar som avses. 
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Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


14 § I lågimpedansjordad högspänningsanläggning ska det finnas 


tilläggsskyltning på friledningsstolpar. 


Tilläggsskyltar ska utformas enligt bilagan, figur 5 och förses med 


texten ”Livsfarlig ledning. Vistas ej nära stolpe eller stag vid 


åskväder”. 


9 § På luftledningsstolpar för högspänning ska det finnas 


varningsskyltar. 


På en friledningsstolpe, som ingår i en högspänningsledning som 


inte är brottsäker, ska det finnas en tilläggsskylt med texten 


”Livsfarlig ledning. Gå ej nära nedfallen ledare” om ledningen 


korsar en trafikerad väg eller finns vid en plats där människor ofta 


vistas. 


På en stolpe med friledning för högre nominell spänning än 100 


kV ska det finnas en tilläggsskylt med texten ”Vistas ej nära 


stolpe eller stag vid åskväder”. 


På stolpar för sambyggnad av luftledningar för starkström och 


svagström ska det finnas skyltar som varnar för att det finns 


ledningar för både starkström (i förekommande fall både 


högspännings- och lågspänningsledningar) och svagström samt 


skyltar som varnar för förväxling. 


Förändring: Förklaring: 


Bestämmelsen delas upp i flera paragrafer. Ny lydelse införs 


avseende beskrivning av direktjordade system. 


Innehållet i paragrafen blir tydligare med en uppdelning. 


Anläggningar med ”högre nominell spänning än 100 kV” har 


tidigare syftat på direktjordade system. Idag byggs direktjordade 


system på spänningsnivåer under 100 kV vilket gör att det är mer 
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korrekt att ange vilken jordningstyp som avses eftersom det är nät- 


och jordningssystemets utformning som orsakar elfaran vid 


åsknedslag. 


Hänvisning till bilagan för skyltningen. Hänvisning till bilagan gör det lättare att veta vilka skyltar som 


avses då det uttryckligen beskrivs vilka skyltar som avses. 


 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


15 § På stolpar för sambyggnad av luftledningar för starkström och 


svagström eller optofiber ska det finnas skyltning som varnar för 


förväxling. Vid sambyggnad i stolpar med olika spänningsnivåer 


ska anläggningsdelarna skyltas med de olika driftsspänningarna. 


9 § På luftledningsstolpar för högspänning ska det finnas 


varningsskyltar. 


På en friledningsstolpe, som ingår i en högspänningsledning som 


inte är brottsäker, ska det finnas en tilläggsskylt med texten 


”Livsfarlig ledning. Gå ej nära nedfallen ledare” om ledningen 


korsar en trafikerad väg eller finns vid en plats där människor ofta 


vistas. 


På en stolpe med friledning för högre nominell spänning än 100 kV 


ska det finnas en tilläggsskylt med texten ”Vistas ej nära stolpe eller 


stag vid åskväder”. 


På stolpar för sambyggnad av luftledningar för starkström och 


svagström ska det finnas skyltar som varnar för att det finns 


ledningar för både starkström (i förekommande fall både 
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högspännings- och lågspänningsledningar) och svagström samt 


skyltar som varnar för förväxling. 


Förändring: Förklaring: 


Bestämmelsen delas upp i flera paragrafer. Ny regel skapas som 


innebär att de olika spänningsnivåerna ska anges vid sambyggnad. 


Innehållet i paragrafen blir tydligare med en uppdelning. De olika 


spänningsnivåerna ska anges vid sambyggnad, vilket inte varit ett 


krav i tidigare föreskrift, men inte anses orsaka större förändring då 


branschen redan utför denna märkning. 


Hänvisning till bilagan för skyltningen. Lättare att veta vilka skyltar som avses då det uttryckligen beskrivs 


vilka skyltar som avses. 
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Skyltning och märkning vid driftrum 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


16 § Samtliga ingångar till ett driftrum ska förses med 


förbudsskyltning. Förbudsskyltar ska utformas enligt bilaga, figur 1 


– Tillträde förbjudet för obehöriga. 


Samtliga ingångar och sidor av den inhägnad som omger ett 


driftrum ska förses med varningsskyltning på utsidan. 


Varningsskyltar ska utformas enligt bilagan, figur 3 – Elektrisk fara.  


 


10 § Av 3 kap. 4 § Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd 


om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda 


(ELSÄK-FS 2008:1) följer att ett driftrum ska vara slutet eller 


inhägnat på betryggande sätt samt att tillträde ska vara begränsat. 


Samtliga ingångar till ett driftrum ska på utsidan ha förbudsskyltar 


som anger tillträdesförbud för obehöriga. Samtliga ingångar och 


sidor av den inhägnad som omger ett driftrum ska på utsidan ha 


varningsskyltar. 


Förändring: Förklaring: 


Beskrivning av utformningen av driftrum är borttagen eftersom det 


är en otillåten upprepning av en regel som finns i en annan 


författning.  


Utformningen för driftrummet regleras i utförandeföreskriften. I 


föreskriften för skyltning och märkning behöver inte utformning 


framgå. 


Hänvisning till bilagan för skyltningen. Lättare att veta vilka skyltar som avses då det uttryckligen beskrivs 


vilka skyltar som avses. 
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Skyltning och märkning vid starkströmsanläggningar med flera kraftkällor eller matningsmöjligheter 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


17 § Om en starkströmsanläggning kan spänningssättas av flera 


kraftkällor ska anläggningen förses med 


varningsskyltning.Varningsskyltar ska utformas enligt bilagan, figur 


3 – Elektrisk fara. Anläggningen ska också förses med 


tilläggsskyltning som informerar om att det finns andra kraftkällor i 


anläggningen och vilka dessa är.  


 


11 § Utrustning eller höljen med spänningsförande delar, som är 


anslutna till mer än en samtidig matning, ska vara försedda med 


varningsskyltar som gör klart att det finns mer än en 


matningsmöjlighet. Om det inte framgår på annat sätt att en 


elektrisk starkströmsanläggning är ansluten till eller innehåller 


stationär reservkraft eller avbrottsfri kraft, ska anläggningen 


ha en varnings- och tilläggsskylt som klargör detta. 


Förändring: Förklaring: 


Paragrafen delas för att skilja anläggningar från utrustningar och 


höljen. 


Krav på varningsskyltning och tilläggsskyltning som informerar om 


att det anläggningen är försedd med flera matningsmöjligheter finns 


idag i 11 §. Ett förtydligande har lagts till om att tilläggsskylten 


även ska informera om vilken typ av kraftkälla som kan 


spänningssätta anläggningen.  


Det är idag svårt att utläsa vilka krav som avser anläggningar 


respektive utrustningar och höljen eftersom det är skrivet i samma 


paragraf.  


Skyltning avseende elfara är till för att upplysa om risker i 


anläggningen i normal drift. Vid en anläggning med flera 


kraftkällor, exempelvis solcellsanaläggningar eller batterilager, 


behöver det finnas varningsskylt som informerar om  att 


anläggningen är ansluten till mer än en samtidig matning. 


Ett förtydligande om att tilläggsskylten också ska informera om typ 


av kraftkälla har lagts till. Ordet kraftkälla används för att inte 


specificera en viss typ av försörjningssätt och därmed inte heller 







  


  
  


 26 (46)    


  
 


 
 


utelämna någon typ av kraftkälla, förklaring av betydelse av 


kraftkälla finns i definitionerna i 2 § för att underlätta och förtydliga 


vilken sorts utrustning som avses. 


Den närmare pleceringen av skyltningen och märkningen avgörs 


genom att innehavaren gör en riskbedömning enligt 6 §.  


Hänvisning till bilagan för skyltningen. Lättare att veta vilka skyltar som avses då det uttryckligen beskrivs 


vilka skyltar som avses. 


 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


18 § Utrustning eller höljen med spänningssatta delar, som är 


anslutna till flera matningsmöjligheter, ska förses med 


varningsskyltning. Varningsskyltar ska utformas enligt bilagan, 


figur 3 – Elektrisk fara. Utrustning eller höljen ska också förses 


med tilläggsskyltning som informerar om att det finns fler än en 


matningsmöjlighet. 


Om utrustning och höljen endast hanteras av elektriskt fackkunniga 


eller (elektriskt) instruerade personer kan information om den 


elektriska faran framgå på annat sätt än genom skyltning. Hur den 


elektriska faran hanteras ska framgå av en riskbedömning. 


Riskbedömningen ska dokumenteras. 


11 § Utrustning eller höljen med spänningsförande delar, som 


är anslutna till mer än en samtidig matning, ska vara försedda 


med varningsskyltar som gör klart att det finns mer än en 


matningsmöjlighet. Om det inte framgår på annat sätt att en 


elektrisk starkströmsanläggning är ansluten till eller innehåller 


stationär reservkraft eller avbrottsfri kraft, ska anläggningen ha en 


varnings- och tilläggsskylt som klargör detta. 
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Förändring: Förklaring: 


Paragrafen delas för att skilja anläggningar från utrustningar och 


höljen. I bestämmelsen ges möjlighet att efter en  riskbedömning 


informera om den elektriska faran på annat sätt än genom skyltning, 


om enbart fackkunniga eller instruerade personer ska hantera 


utrustningen och höljena.  En sådan riskbedömning ska 


dokumenteras. 


Det är svårt att utläsa vilka krav som avser anläggningar respektive 


utrustningar och höljen eftersom det är skrivet i samma paragraf. 


Den tidigare skrivningen är snäv och kan innebära krav på mycket 


skyltning. Här ges innehavaren en möjlighet att genom en 


dokumenterad riskbedömning kunna visa hur de fackkunniga eller 


instruerade personerna ska informeras om de olika möjligheterna 


till matning av flera kraftkällor på annat sätt än genom skyltning 


och märkning. 


Hänvisning till bilagan för skyltningen. Lättare att veta vilka skyltar som avses då det uttryckligen beskrivs 


vilka skyltar som avses. 


 


Skyltning och märkning av viss elektrisk utrustning 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


19 § Om starkströmsanläggningen innehåller elektrisk utrustning 


med kvarvarande elektrisk laddning ska anläggningen förses med 


varningsskyltning. Varningsskyltar ska utformas enligt bilagan, 


figur 3 – Elektrisk fara. Anläggningen ska också förses med 


tilläggsskyltning som informerar om risken för kvarvarande 


laddning samt typ av utrustning.  


12 § Om en kondensatoranläggning i ett driftrum innehåller 


kondensatorer med spänningsförande behållare eller en okapslad 


uttags- plint eller liknande, ska det finnas varnings- och 


förbudsskyltar på dörrarna till uppställningsplatsen. 


Förbudsskyltarna ska ange tillträdesförbud för obehöriga. På varje 
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Riskbedömning enligt 6 §, ska klargöra om skyltning behövs även 


på enskild elektrisk utrustning med kvarvarande laddning.  


kondensatorbatteri ska det finnas varningsskyltar som klargör att 


det finns en risk för kvarvarande elektrisk laddning. 


Förändring: Förklaring: 


Borttagning av krav på att det ska finnas varnings- och 


förbudsskyltar (förbudsskyltarna ska ange tillträdesförbud för 


obehöriga) på dörrarna till uppställningsplatsen om 


kondensatoranläggningen finns i ett driftrum. Kraven på skyltning 


på dörrar återfinns i paragraf om krav för skyltning för driftrum (14 


§). 


Skyltning avseende elfara är till för att upplysa om risker i 


anläggningen i normal drift. En anläggning med elektriska 


energilager behöver det varnas för att starkströmsanläggningen kan 


innehålla kvarvarande elektrisk laddning vid frånkopplingspunkten.  


Kondensatorbatteri byts ut mot kvarvarande elektrisk laddning. Den specifika utrustningen ersätts  med ett vidare begrepp för att 


fånga upp fler utrustningar med likadana egenskaper. För att 


underlätta och förtydliga vilken sorts utrustning som avses har en 


definition av begreppet ”utrustning med kvarvarande elektrisk 


spänning” förts in i 2 §. 


Bestämmelsen anger att tilläggsskyltning ska visa utrustningens typ.  Tilläggsskyltningen ska informera om vilken typ av utrustning som 


finns i starkströmsanläggningen för att informera om vilka elfaror 


som finns. 


Bestämmelsen: ”På varje kondensatorbatteri ska det finnas 


varningsskyltar som klargör att det finns en risk för kvarvarande 


elektrisk laddning.” ersätts med att riskbedömning enligt 6 § ska 


klargöra var skyltning placeras. 


Genom riskbedömningen kan innehavaren ta ställning till behovet 


av skyltning och märkning av enskild elektrisk utrustning.  
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Hänvisning till bilagan för skyltningen. Lättare att veta vilka skyltar som avses då det uttryckligen beskrivs 


vilka skyltar som avses. 


 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


20 § Elektrisk utrustning för högspänning uppställd på annan plats 


än i driftrum, som det finns risk att någon oavsiktligt kan komma att 


beröra, ska förses med förbudsskyltning. Förbudsskyltar ska 


utformas enligt bilagan, figur 2 – Får ej beröras.  


13 § Vid maskiner, transformatorer och kondensatorer för 


högspänning, som är uppställda på andra platser än i driftrum och 


som det finns risk att någon oavsiktligt kan komma att beröra, ska 


det finnas förbudsskyltar som anger förbud mot beröring 


Förändring: Förklaring: 


Maskiner, transformatorer och kondensatorer ersätts av begreppet 


elektrisk utrustning. 


Det finns flera elektriska utrustningar som kan behöva omfattas av 


kravet. Genom att använda begreppet elektrisk utrustning görs 


regeln mer teknikneutral. Vilken utrustning som behöver förses med 


förbudsskytar fastställs genom en riskbedömning. Förändringen 


syftar till att fånga upp ny teknik exempelvis, likström med 


högspänning (HVDC).  


Hänvisning till bilagan för skyltningen. Lättare att veta vilka skyltar som avses då det uttryckligen beskrivs 


vilka skyltar som avses. 
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Skyltning och märkning inom område för sjötrafik 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


21 § Vid luftledningar för starkström inom område för sjötrafik ska 


det finnas sjövägmärken med varning för livsfarlig ledning och med 


uppgift om lägsta segelfria höjd. Sjövägmärken ska utformas i 


enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 


TSFS 2019:12 om sjövägmärken, bilaga 2, märkena S 101 


respektive S 102. 


14 § Vid luftledningar för starkström inom område för sjötrafik ska 


det finnas sjövägmärken med varning för livsfarlig ledning och med 


uppgift om lägsta segelfria höjd (TSFS 2019:12, bilaga 2, märkena 


S 101 respektive S 102). 


Bilaga 5. Sjövägmärken Sjövägmärken ska vara utformade i 


enlighet med Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om 


sjövägmärken (SJÖFS 2007:19). 


Förändring: Förklaring: 


Ingen förändring i sak. Bestämmelser om hur sjövägmärken ska 


utformas har flyttats från bilagan i syfte att samla regleringen i en 


bestämmelse.  
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Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


22 § Inom område för sjötrafik ska starkströmsledningar i vatten 


utmärkas med sjövägmärken vid ledningarnas landfästen som 


markerar kabel. Sjövägmärken ska utformas i enlighet med 


Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd TSFS 2019:12 om 


sjövägmärken, bilaga 2, märke S 110. 


Vid en ledning i vatten som är en högspänningsledning ska det 


dessutom finnas sjövägmärken med varning för livsfarlig ledning. 


Sjövägmärken ska utformas i enlighet med Transportstyrelsens 


föreskrifter och allmänna råd TSFS 2019:12 om sjövägmärken, 


bilaga 2, märke S 101. 


15 § Inom område för sjötrafik ska starkströmsledningar i vatten 


(kablar) utmärkas med sjövägmärken vid ledningarnas landfästen 


som markerar kabel (TSFS 2019:12, bilaga 2, märke S 110). Vid en 


ledning i vatten som är en högspänningsledning ska det dessutom 


finnas sjövägmärken med varning för livsfarlig ledning (TSFS 


2019:12, bilaga 2, märke S 101). 


Bilaga 


5. Sjövägmärken Sjövägmärken ska vara utformade i enlighet med 


Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om sjövägmärken 


(SJÖFS 2007:19). 


Förändring: Förklaring: 


Ingen förändring i sak. Bestämmelser om hur sjövägmärken ska 


utformas har flyttats från bilagan i syfte att samla regleringen i en 


bestämmelse. 
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Skyltning och märkning vid vissa typer av kontaktledningar 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


23 § Vid kontaktledning för drift av järnväg ska det finnas 


varningsskyltning. Varningsskyltar ska placeras vid lastspår, 


plankorsningar, skyddsanordningar på vägbroar samt inom 


järnvägens stationsområde och vid hållplatser. Varningsskyltar ska 


utformas enligt bilagan, figur 3 – Elektrisk fara. Varningsskyltar ska 


kompletteras med en tilläggsskylt. Tilläggsskyltar ska utformas 


enligt bilagan och förses med texten ”Livsfarlig ledning över 


spåren, Gå ej nära nedfallen tråd”. 


ELSÄK-FS 2008:1 7 kap 9 § 


Varningsskyltar med varning för järnvägens kontaktledning 


ska finnas vid lastspår, plankorsningar, skyddsanordningar på 


vägbroar och inom järnvägens stationsområden och hållplatser. 


Ett spårområde med strömskena ska vara försett med skyltar som 


anger förbud mot tillträde för obehöriga och skyltar som varnar för 


elektrisk fara. 


Förändring: Förklaring: 


Varningsskyltning för kontaktledning för drift av järnväg flyttas 


från ELSÄK-FS 2008:1 för att alla bestämmelser om skyltning och 


märkning av starkströmsanläggingar ska samlas i samma 


författning.  


I detta arbete har frågan om skyltning och märkning av elvägar 


väckts. Vi har dock inte identifierat ett särskilt behov av skyltning 


av elvägar som behöver finnas i föreskrifter. Innehavaren av en 


sådan anläggning måste göra en riskbedömning enligt 6 § och om 


denne tillämpar en teknik där det inte går att bygga bort risker för 


personskada och sakskada måste denne omhänderta detta i sin 


riskbedömning förse anläggningen med den skyltning och märkning 


som är nödvändig. Vi har analyserat behovet av skyltningskrav i 


föreskriftsabetet men inte landat i att någon sådan tvingande regel 


är behövlig.  
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Uppdelning av paragraf i två olika bestämmelser (23 § och 25 §). Paragrafen delas upp i två olika bestämmelser för att tydliggöra att 


det rör sig om olika typer av kontaktledningsanläggningar. 


Hänvisning till bilagan för utformning av skyltning. Lättare att veta vilka skyltar som avses då det uttryckligen beskrivs 


vilka skyltar som avses. 


 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


24 § Vid plankorsningar mellan en kontaktledning för järnväg och 


en annan väg än en allmänt trafikerad väg ska det på båda sidor om 


järnvägen finnas skyltar med förbud mot att framföra fordon som är 


högre än 4 meter över spåret.  


Bestämmelser om hur vägmärken för begränsad fordonshöjd ska 


utformas finns i vägmärkesförordning (2007:90) eller författning 


som trätt i dess ställe. Närmare bestämmelser om skyltarnas 


utformning och placering finns i Transportstyrelsens föreskrifter 


och allmänna råd 2019:74 om vägmärken och andra anordningar 


eller författning som trätt i dess ställe. 


ELSÄK-FS 2008:1 7 kap 10 § 


Vid plankorsningar mellan en kontaktledning för järnväg och en 


annan väg än en allmänt trafikerad väg ska det på båda sidor om 


järnvägen finnas skyltar med förbud mot att framföra fordon som är 


högre än 4 meter över spåret. 
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Förändring: Förklaring: 


Varningsskyltning för järnväg flyttas från utförandeföreskriften 


ELSÄK-FS 2008:1 för att alla bestämmelser om skyltning och 


märkning av starkströmsanläggingar ska samlas i samma 


författning.  


Ingen förändring i sak. 


Samling av alla krav på skyltning till samma föreskrift. 


Information med hänvisning till andra regelverk för utformning av 


krav på viss skyltning har lagts till. 


Anges för att underlätta informationshämtning för den som ska 


tillämpa reglerna. 


Hänvisning till bilagan för utformning av skyltning. Lättare att veta vilka skyltar som avses då det uttryckligen beskrivs 


vilka skyltar som avses. 


 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


25 § Vid spårområde med strömskena för tunnelbana ska det finnas 


förbudsskyltning. Förbudskyltar ska utformas enligt bilagan, figur 1 


– Tillträde förbjudet för obehöriga. Vid spårområdet ska det även 


finnas varningsskyltning ska utformas enligt bilagan, figur 3 – 


Elektrisk fara. 


ELSÄK-FS 2008:1 7 kap 9 § 


Varningsskyltar med varning för järnvägens kontaktledning ska 


finnas vid lastspår, plankorsningar, skyddsanordningar på vägbroar 


och inom järnvägens stationsområden och hållplatser.  
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Ett spårområde med strömskena ska vara försett med skyltar 


som anger förbud mot tillträde för obehöriga och skyltar som 


varnar för elektrisk fara. 


Förändring: Förklaring: 


Ett förtdligande om att det rör sig om spårområde med strömskena 


för tunnelbana har lagts till. Ingen förändring i sak. 


Enklare att förstå vilka typer av anläggningar som regleras.  


Hänvisning till bilagan för utformning av skyltning. Lättare att veta vilka skyltar som avses då det uttryckligen beskrivs 


vilka skyltar som avses. 


 


Undantag från föreskrifterna 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


22 § Elsäkerhetsverket får medge undantag från dessa föreskrifter. 16 § Elsäkerhetsverket får medge undantag från dessa föreskrifter. 


Förändring: Förklaring: 


Ingen förändring. Kan finnas behov av att medge undantag exempelvis vid extrema 


väderhändelser eller andra extraordinära händelser. 
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Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 


Dessa föreskrifter träder i kraft den dag månad år då Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2008:2) om varselmärkning vid elektriska 


starkströmsanläggningar ska upphöra att gälla. 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


Skyltning och märkning som är uppförd innan ikraftträdandet får 


vara utförda enligt ELSÄK-FS 2008:2, eller dess 


övergångsbestämmelser. Vid utbyte av befintlig skyltning och 


märkning ska de nya bestämmelserna tillämpas. 


 


Märkning som är utförd vid ikraftträdandet får användas så länge 


den är väl synlig. 


Förändring: Förklaring: 


Ingen ändring i sak.  Endast ändringar för att öka tydligheten i regeln för att underlätta 


tillämpning är avsedd. 


 


  







  


  
  


 37 (46)    


  
 


 
 


Bilaga 


Förbudsskyltar 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


Förbudsskyltar ska ha rund form och svart symbol på vit bakgrund 


med röd bård och rött snedstreck. Den röda delen ska vara minst 35 


procent av skyltens yta. 


Förbudsskylt – Tillträde förbjudet för obehöriga – ska utformas 


enligt figur 1. 


Förbudsskyltar ska ha rund form och svart symbol på vit bakgrund 


med röd bård och rött snedstreck. Den röda delen ska vara minst 35 


procent av skyltens yta.  


Förändring: Förklaring: 


Ingen ändring i sak. Tillägg görs med Förbudsskylt – Tillträde 


förbjudet för obehöriga – ska utformas enligt figur 1 


 


 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


Förbudsskylt – Får ej beröras – ska utformas enligt figur 2. 


Visualisering av: 


Figur 1 Tillträde förbjudet för obehöriga 


Visualisering av: 


F1 Tillträdesförbud för obehöriga  







  


  
  


 38 (46)    


  
 


 
 


Förändring: Förklaring: 


Moderniserat språk Ingen ändring i sak är avsedd. Tillägg görs med 


Förbudsskylt – Förbudsskylt – Får ej beröras – ska utformas enligt 


figur 2. 


 


 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


Visualisering av: 


Figur 2 Får ej beröras 


Visualisering av: 


F2 Beröringsförbud  


Förändring: Förklaring: 


Symbol hämtad från ISO-standard. Moderniserat språk. Symbolen har en platta som handen ska beröra. Vid dialog med 


berörda företag och organsiationer framfördes att denna symbol var 


mycket tydligare och lättare att förstå än den tidigare utformningen. 


Av 10 § framgår att symbolerna får avvika något i förhållande till 


vad som anges i bilagan, förutsatt att de återger samma innehåll och 


inte förvillar budskapet. Detta möjliggör även användning av den 


symbol som idag finns i bilagan(F2). 
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Tilläggsskylt till förbudsskylt 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


En tilläggsskylt ska ha rektangelform och svart symbol eller svart 


text på vit bakgrund med röd ram. Den vita delen ska vara minst 50 


procent av skyltens yta. 


Saknas i ELSÄK-FS 2008:2 


Förändring: Förklaring: 


Beskrivning och visualisering av hur tilläggskyltar till 


förbudsskyltar ska se ut.  


Tiläggsskyltar ska följa huvudskyltens utformning enligt 


standardiserade regler. 


Tydliggöra hur en tilläggskylt ska se ut för att det inte ska uppstå 


missförstånd med felaktiga färkombinationer och utformningar. 


 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


Text på tilläggsskylt ska komplettera förbudsskylten med 


information på svenska om vad förbudet innebär. Om 


riskbedömningen visar att andra språk än svenska behöver användas 


kan detta göras som ett komplement. 


Saknas i ELSÄK-FS 2008:2 
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Förändring: Förklaring: 


Beskrivning av tilläggsskyltens funktion.  Om riskbedömning anser att förbudsskyltarna behöver tydliggöras 


med information eller med ett annat språk så kan en tilläggsskylt 


användas. 


 


Varningsskyltar 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


Varningsskyltar ska ha triangelform och svart symbol på gul 


bakgrund med svart ram. Den gula delen ska vara minst 50 procent 


av skyltens yta. 


Varningsskyltar ska ha triangelform och svart symbol på gul 


bakgrund med svart bård. Den gula delen ska vara minst 50 procent 


av skyltens yta. 


Visualisering av: 


Figur 3 Elektrisk fara 


Visualisering av: 


V1 Allmän varning för elektrisk fara  


Förändring: Förklaring: 


Moderniserat språk Ingen ändring i sak är avsedd. Tillägg görs med 


Varningsskylt – Elektrisk fara – ska utformas enligt figur 3. 
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Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


 Visualisering av: 


V2 Varningsband anbringas runt stolpe för högspänningsledning. 


Symbol och bård utförs på gul bakgrund. Bandet ska vara ca 100 


mm brett. 


Förändring: Förklaring: 


Illustrationen och bestämmelsen om varningsband tas bort. V2 används inte i branschen idag och finns inte heller att köpa. 


Varningsskylt figur 3 – Elektrisk fara (nuvarande V1) bedöms fylla 


funktion och användningsområde för V2.  
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Tilläggsskylt till varningsskylt  


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


En tilläggsskylt ska ha rektangelform och svart text eller svart 


symbol på gul bakgrund med svart ram. Den gula delen ska vara 


minst 50 procent av skyltens yta. 


Text och symbol på tilläggsskylten ska komplettera varningsskylten 


med information på svenska om vilken typ av risk som varningen 


avser. Om riskbedömningen visar att andra språk än svenska 


behöver användas kan detta göras som ett komplement.  


Tilläggsskyltar med kompletterande text ska vara svart på gul 


bakgrund. Den gula delen ska vara minst 50 procent av skyltens yta.  


Förändring: Förklaring: 


Tilläggsskylten ska ha svart ram. Tiläggsskyltar ska följa huvudskyltens utformning enligt 


standardiserade regler. 


Symbol kan användas i tilläggskylt. För att visualisera varningen kan tilläggsskylten tydliggöra 


varningen visuellt. Exemeplvis fara för ljusbåge. Om anläggningen 


används av människor med många språk kan en symbol visualisera 


varningen.  


Beskrivning av tilläggsskyltens funktion. Om riskbedömning anser att varningsskyltarna behöver tydliggöras 


med information eller med ett annat språk så kan en tilläggsskylt 


användas.  
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Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


 V3 Skylt vid alternativ matningsmöjlighet enligt 11 § 


Förändring: Förklaring: 


Skylten tas bort. Det saknas en bindande regel som klargör när skylten ska användas.  


 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


 V6 Skylt för kondensator enligt 12 § 


Förändring: Förklaring: 


Skylten tas bort. Det saknas en bindande regel som klargör när skylten ska användas.   


 


Tilläggsskylt till varningsskylt vid luftledningar 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


Tilläggsskylt enligt 13 § ska vara utformad enligt figur 4.  
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Visualisering av: 


Figur 4 Livsfarlig ledning 


Visualisering av: 


V4 Skylt för stolpe till icke brottsäker högspänningsfri- ledning 


enligt 9 § 


Förändring: Förklaring: 


Figurtexten ändras. Text i skylten är oförändrad. Figurtexten kortas till ett mer hanterbart format.  


Texten: ”Livsfarlig ledning. Gå ej nära nedfallen ledare” ändras inte 


och återfinns i 13 § och är en viktig del av skyltning för luftledning.  


 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


Tilläggsskylt enligt 14 § ska vara utformad enligt figur 5.  


Visualisering av: 


Figur 5 Livsfarlig ledning  


Visualisering av: 


V5 Skylt för stolpe i friledning med med spänning >100 kV enlig 9 


§ 


Förändring: Förklaring: 


Figurtexten ändras. Text i skylten är oförändrad. Figurtexten kortas till ett mer hanterbart format.  
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Texten: ” Livsfarlig ledning. Vistas ej nära stolpe eller stag vid 


åskväder” ändras inte och återfinns i 14 § och är en viktig del av 


skyltning för luftledning.  


 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


 Kombinationer: Märken med kompletterande text eller symboler får 


fästas på en kombinationsskylt eller utföras med flera skyltar invid 


varandra. Om en kombinationsskylt innehåller både ett 


förbudsmärke och ett varningsmärke ska tilläggningsmärkningen 


utföras med svart text eller symbol på vit eller gul bakgrund. 


Förändring: Förklaring: 


Tas bort. Informationen är överflödig. Både förbudsskyltar och varingsskyltar 


kan förses med tilläggsskyltar, vilket tillgodoser behovet av 


skyltning.  


Visualisering av kombinationsskyltar tas bort. Informationen är överflödig. 
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Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


 Sjövägmärken ska vara utformade i enlighet med Sjöfartsverkets 


föreskrifter och allmänna råd om sjövägmärken (SJÖFS 2007:19). 


Förändring: Förklaring: 


Tas bort och läggs istället i 21-22 §§. Informationen hittas i föreskriften 21-22 §§. 


 


Föreslagen lydelse Nuvarande lydelse 


 Förbuds- och varningsskyltar som inte är sjövägmärken ska vara 


utformade i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar 


och signaler för hälsa och säkerhet under arbete samt allmänna råd 


om tillämpning av föreskrifterna (AFS 2008:13). 


Förändring: Förklaring: 


Tas bort från bilagan och läggs i 3 §. Hänvisning till arbetsmiljöverkets regler placeras i 3 §. 


 





