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1.  Omfattning 
Denna instruktion beskriver minimikrav för användning av personlig 
skyddsutrustning för samtliga personer som arbetar, besöker eller vistas inom 
Ellevios arbetsplatser, anläggningar och driftrum. 

Denna instruktion följer de riktlinjer som beslutats i EBR Personlig 
skyddsutrustning HMS 10:211. 

2.  Giltighet och revision 
Instruktionen är godkänd av chef Hållbarhet och uppdateras vid behov. 

3.  Syfte 
Personlig skyddsutrustning ska användas när risken inte kan undvikas eller 
begränsas tillräckligt mycket genom allmänna tekniska skyddsåtgärder eller 
arbetsorganisatoriska åtgärder. 

3.1.  Arbetsgivarens ansvar 
Arbetsgivaren ska tillhandahålla nödvändig personlig skyddsutrustning. 

Arbetsgivaren ska på förhand informera arbetstagaren om de risker den personliga 
skyddsutrustningen ska skydda mot. Arbetsgivaren ska instruera arbetstagaren om 
hur den personliga skyddsutrustningen ska användas för att uppnå avsedd effekt. 

3.2.  Arbetstagarens skyldighet 
Arbetstagare är skyldig att följa givna instruktioner vid användning av den 
personliga skyddsutrustningen. 

  

 
1 EBR Personlig skyddsutrustning HMS 10:21 är under revidering till följd av en otydlighet som 
uppmärksammats. Ellevios instruktion följer planerade uppdateringar av HMS 10:21.  
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4.  Personlig skyddsutrustning 

4.1.  Kategorier 
Kraven för personlig skyddsutrustning är indelade i följande kategorier: 

Kategori Exempel 
1. Aktivitet med elektrisk fara 

 
Arbete utan/nära/med spänning 
eller skötselåtgärd 
 

2. Icke elektriskt arbete Byggnadsarbete, 
elinstallationsarbete, målning, 
rengöring, kabelförläggning, 
grävarbete, schaktningsarbete 
nära kablar 
 

3. Besök eller tillfälligt arbete i driftrum 
utan elektrisk fara 

Ska ske under överinseende av 
fackkunnig person eller 
fackkunnig elsäkerhetsledare 
 

 

Besökare får inte vistas i utrymmen där arbete med elektrisk fara pågår. Besökare 
får inte heller vistas i närheten av aktiviteter som medför risk för personskada. . 

  



4 (7) 
 

 

Informationsklass: Öppen 

4.2.  Personlig skyddsutrustning för olika kategorier 

Skyddsutrustning/ 
Funktion 

Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 

Skyddshjälm med 
hakrem 
 

Ja Ja Ja 

Varselfunktion Ja Ja Varselväst/ jacka 
klass 3. Vid väg 
även byxor klass 2. 
 

Skyddsskor 
 

Ja Ja Enligt 
riskbedömning 

Heltäckande 
skyddskläder 

Ja Ja Enligt 
riskbedömning 

Ögonskydd Enligt 
riskbedömning 

Enligt 
riskbedömning 

Enligt 
riskbedömning 

Heltäckande skydd 
mot hetta och 
flammor 

Ja Enligt 
riskbedömning 

Enligt 
riskbedömning 

Heltäckande 
ljusbågsskydd  

Ja Enligt 
riskbedömning 

Enligt 
riskbedömning 

Skyddshandskar Isolerande 
alternativt 
flamskyddade 
skyddshandskar 
 

Enligt 
riskbedömning 

Enligt 
riskbedömning 

Hörselskydd Enligt 
riskbedömning  

Enligt 
riskbedömning 

Enligt 
riskbedömning 
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5.  Vid tunnelarbete och andra särskilda 
förhållanden 
Detta kapitel är ett tillägg utöver EBR Personlig skyddsutrustning HMS 10:21. 

5.1.  Tunnelarbete 
Utöver miniminivån ska den personliga skyddsutrustningen kompletteras 
ytterligare vid behov beroende på det aktuella arbetet med exempelvis 
andningsskydd, skyddsmask och skyddshandskar. 

5.2.  Tunnelarbete efter brand 
Förutom kraven som gäller för tunnelarbete ska nedan personlig skyddsutrustning 
användas. 

Skyddsutrustning efter brand i 
tunnel 

Specifikation 

Heltäckande engångsklädsel Typ overall (gärna med huva) som 
bärs utanpå normal arbetsklädsel 
(non-wowen-typ som vid 
asbestsanering etc.), om nödvändigt 
tejpa skarvar mellan handskar och 
overall 
 

Gummistövlar 
 

Se avsnitt 6.1 

Engångshandskar 
 

 

Andningsmask Med förfilter, partikelfilter och gasfilter 
(Förfilter Sundström SR221, 
Partikelfilter Sundström P3 SR510 och 
Gasfilter Sundström SR 297 ABEK1), 
gärna fläktassisterad övertrycksmask 
eller -skärm för bekvämligheten skull 
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5.3.  Vistelse i rum där SF6-gas kan ha läckt vid ljusbåge 
eller brand 
Förutom de vanliga kraven ska nedan personlig skyddsutrustning användas. 

Skyddsutrustning SF6 
spaltprodukter 

Specifikation 

Heltäckande engångsklädsel Typ overall (gärna med huva) som 
bärs utanpå normal arbetsklädsel 
(non-wowen-typ som vid 
asbestsanering etc.), om nödvändigt 
tejpa skarvar mellan handskar och 
overall 
 

Gummistövlar 
 

Se avsnitt 6.1 

Engångshandskar 
 

 

Andningsmask Med förfilter och partikelfilter 
(partikelfilter typ P3 R ”Vit färgkod” 
samt dito förfilter) 
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6.  Bilagor 

6.1.  Specifikationer 
Skyddsutrustning Specifikation 
Skyddshjälm med hakrem , EN 50365 samt EN 397 eller EN 12492  

 
Varselfunktion SS-EN ISO 20471.  

Jacka/väst klass 3. Vid väg även byxor klass 2. 
 

Skyddsskor 
Gummistövlar 

EN ISO 20 345, S3 Spiktrampskydd och skyddståhätta 
 
SS-EN 50321-1 Arbete med spänning - Del 1: Elektriskt 
isolerande fotbeklädnad. 
 

Ögonskydd EN 166, 1F 
 

Heltäckande skyddskläder CE-märkta och uppfyller PPE-direktivet (2016/425) 
Långa ärmar och byxben mot aktuella risker 
 

Heltäckande skydd mot 
hetta och flammor  

SS-EN ISO 11612  

 
Heltäckande ljusbågsskydd  

 

IEC 61482-2. Open arc test ATPV/EBT/ ELIN värde ≥ 8 
cal/ cm2 och/eller Box test Klass 1=4 kA eller APC = 1  

Skyddshandskar 
 

Hetta/brand SS-EN 407  

Mekanisk hållfasthet SS-EN 388  

Elektrisk isolation SS-EN 60903 

Kemikalieresistens SS-EN 374  

Kyla SS-EN 511  

Hörselskydd EN 352-1/2/3 
Om ljudnivån är 80 dB(A) eller mer 
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