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1.  Omfattning 
Denna instruktion gäller för samtliga personer som arbetar, besöker eller vistas i Ellevios driftrum 
eller i anslutning till Ellevios starkströmsanläggningar, nedan kallat anläggningar. 

Enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter gäller: 

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. 

2.  Giltighet och revision 
Chefen för Network Operation är ansvarig för innehållet i denna instruktion och den ska uppdateras i 
samband med förändringar i författningar och standarder, m.m. 

Ellevio har beslutat att Elsäkerhetsanvisningarna (ESA) ska tillämpas vid allt arbete i driftrum eller i 
närheten av Ellevios anläggningar.  

Funktionen Elsamordningsledare i ESA tillämpas inte hos Ellevio. 

3.  Syfte 
 

 

Syftet med denna instruktion är att beskriva de regler som gäller för tillträde till Ellevios driftrum. 

4.  Definitioner 
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. 
 

ESA Överenskommelse 
om tillträde 
 

Skriftlig överenskommelse att person tagit del av och 
förstått lokala tillträdesregler, anläggningsspecifika 
eller lokala anvisningar samt vilka elektriska riskkällor 
som finns i eller nära den elektriska anläggningen. 
 

Fackkunnig person Person som har lämplig utbildning, kunskap och 
erfarenhet för att kunna analysera risker och undvika 
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riskkällor som elektricitet kan medföra. 
 

Instruerad person Person som instruerats tillräckligt av fackkunnig person 
för att kunna undvika faror som elektricitet kan 
medföra. 
 

Skyddsobjekt Driftrum som har beviljats förstärkt skydd enligt 
skyddslagen (2010:305). 

Tillträde Möjligheten för fackkunniga och instruerade personer 
att komma in i driftrum, på eller i anslutning till en 
elektrisk anläggning. 

De definitioner som används i elsäkerhetslagstiftningen och ESA har samma betydelse i denna 
instruktion. 

5.  Kompetens 

5.1.  Allmänt 
Arbetsgivaren ska säkerställa att fackkunnig och instruerad person har sådana kunskaper och 
färdigheter att betryggande säkerhet ges mot personskada och sakskada.  

Arbetsgivaren ska dokumentera bedömning av kompetens, se avsnitt 10, för fackkunnig person och 
instruerad person. 

5.2.  Fackkunnig person 
Fackkunnig person ska uppfylla kraven, se avsnitt 10 Bedömning av kompetens.  

Fackkunnig person som uppfyller kraven får utföra aktiviteter enligt skriftlig förebild och får vistas 
självständigt i Ellevios driftrum.  

5.3.  Instruerad person 
Instruerad person ska uppfylla kraven, se avsnitt 10 Bedömning av kompetens. 

Instruerad person som uppfyller kraven får utföra icke elektriskt arbete enligt ESA Överenskommelse 
om tillträde och vistas självständigt i Ellevios driftrum. 

6.  Innan tillträde till driftrum 

6.1.  Webbutbildning ”Säker arbetsplats” 
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Arbetsgivare ska säkerställa att all personal, som ska arbeta mer än fyra timmar vid ett tillfälle eller 
vid återkommande tillfällen, har genomfört Ellevios webbaserade utbildning och efterföljande prov 
med godkänt resultat och som ska repeteras minst vart tredje år. Arbetsgivare ska kunna uppvisa bevis 
för godkänd utbildning för all berörd personal på arbetsplatsen. 

Länk till utbildningsportalen: https://ellevio.onlineacademy.se/registration/entreprenor. 

6.2.  Kommunikation 

 

Vid passage in eller ut från Ellevios driftrum ska personer anmälas genom att 

• checka in i appen Ellevio Entreprenör (gäller fördelningsstation), 
• eller kontakta Ellevios driftcentral per telefon: 

o 054 - 55 82 10 Allmänt (icke elektriskt arbete), 
o 054 - 55 82 50 Regionnät, 
o 054 - 55 84 50 Lokalnät, 
o 054 - 55 82 75 Regionnät Stockholm, 
o 054 - 55 82 77 Lokalnät Stockholm. 

All kommunikation med Ellevio driftcentral ska ske på svenska. 

När Ellevios underhållsentreprenör utsetts till samordningsansvarig även denne kontaktas, om ett 
arbete ska utföras Se ansvarig entreprenör för respektive avtalsområde: 

• Västkusten: Vattenfall Services Nordic AB, 
• Dalarna och Södra Norrland: Vattenfall Services Nordic AB,  
• Västra Svealand och Västergötland: One Nordic AB,  
• Storstockholm: Infratek Sverige AB (Omexom). 

https://ellevio.onlineacademy.se/registration/entreprenor
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7.  Inom driftrum eller i närheten av Ellevios anläggningar 

7.1.  Allmänt 
Ellevios ordnings- och skyddsregler ska tillämpas inom driftrum samt i anslutning till Ellevios 
anläggningar, se bilaga 1.  

Ellevios krav på användning av personlig skyddsutrustning ska tillämpas inom driftrum samt i 
anslutning till Ellevios anläggningar, se bilaga 2. 

Dörrar och grindar till Ellevios driftrum ska efter passage stängas och låsas. Utrymningsväg från 
driftrum ska alltid kontrolleras innan aktivitet påbörjas. 

7.2.  Aktivitet med elektrisk fara 
Aktivitet med elektrisk fara i driftrum eller i närheten av Ellevios anläggningar ska utföras med 
fackkunnig elsäkerhetsledare närvarande. 

7.3.  Icke elektriskt arbete 
Icke-elektriskt arbete i Ellevios driftrum eller i närheten av Ellevios anläggningar ska utföras med 
fackkunnig eller instruerad elsäkerhetsledare närvarande. 

ESA Överenskommelse om tillträde, se avsnitt 11, ska upprättas av fackkunnig person och kvitteras 
av berörda personer innan icke elektriskt arbete får påbörjas. 

7.4.  Besök eller tillfälligt icke elektriskt arbete 
Besök i driftrum ska ske under överinseende av fackkunnig person. Besökare får aldrig lämnas 
ensamma i driftrum  

Tillfälligt icke elektriskt arbete i driftrum ska ske med fackkunnig elsäkerhetsledare närvarande. 

8.  Skyddsobjekt 

                     

Vissa av Ellevios driftrum är klassificerade som skyddsobjekt.  
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Besök i skyddsobjekt kan ske under ledsagning av säkerhetsprövad behörig person efter att en 
dokumenterad riskbedömning har genomförts.En säkerhetsprövning med godkänt resultat ska 
genomföras av den person som önskar eget tillträde. 

9.  Tillträde till driftrum med olika innehavare 
Tillträde till driftrum med olika innehavare ska dokumenteras för att klargöra hur kontroll, 
underhållsåtgärder och andra åtgärder av betydelse för elsäkerheten ska utföras. 
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10.  Bedömning av kompetens 
Kompetens Fackkunnig person Instruerad person 
Kunskap om elektricitet* 
 

Kunskaps- och 
utbildningskrav för 
motsvarande begränsad 
auktorisation, B. 
 

Inget krav 

Erfarenhet av elarbete* 
 

Minst två (2) års praktisk 
erfarenhet motsvarande 
begränsad auktorisation, 
B. 
 

Inget krav 

Kännedom om den 
anläggning på vilken 
arbetet ska utföras och 
praktisk erfarenhet av 
arbetet 
 

Minst ett (1) års praktisk 
erfarenhet av arbete på 
anläggningar eller 
anläggningsdelar för 
överföring av el i elnät 
som är 
koncessionspliktiga. 
 

ESA Överenskommelse 
om tillträde ska upprättas 
innan tillträde. 

Kännedom om de 
riskkällor som kan uppstå 
under arbetet och de 
säkerhetsåtgärder som 
ska beaktas 
 

Utbildning: 
ESA-19 Fackkunnig 
 

Utbildning:  
ESA-21 Instruerad, 
ESA-21 Röjning eller 
ESA-19 Fackkunnig 
 

Förmåga att vid varje 
tillfälle avgöra om det är 
säkert att fortsätta arbetet 
eller inte 
 

Kunna genomföra 
skriftlig riskhantering 
och vidtaga nödvändiga 
säkerhetsåtgärder på 
arbetsplatsen. 
 

Vid osäkerhet kontakta 
fackkunnig person för 
klargörande. 
 

* Auktorisationstyp A, AL eller B anses uppfylla punkt 1 och 2 
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11.  ESA Överenskommelse om tillträde 
Detta avsnitt förtydligar Energiföretagens blankett ESA Överenskommelse om tillträde och gäller för 
icke elektriskt arbete som utföras inom Ellevios driftrum eller i närheten till Ellevios elektriska 
anläggningar. 

ESA Överenskommelse om tillträde 
Skriftlig överenskommelse att person tagit del av och förstått lokala tillträdesregler, 
anläggningsspecifika eller lokala anvisningar samt vilka elektriska riskkällor som finns i eller nära den 
elektriska anläggningen 

Att skadas av elektricitet innebär mycket stora konsekvenser för människor och maskiner. Om 
människor eller maskiner befinner sig i driftrum eller i närheten av en elektrisk anläggning måste man 
vara mycket uppmärksam på att inte komma nära de spänningssatta delarna. Personerna ska vara 
medvetna om de faror som elektricitet kan innebära. 
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Begrepp Förklaring 
Giltighetstid Normalt anges den tid som det icke 

elektriska arbetet ska pågå.  
Vid säsongsarbete t.ex. gräsklippning kan 
tiden anges för innevarande år. 
Giltighetstiden får aldrig vara längre än 
giltighetstiden för ESA utbildningsbevis. 
 

Arbetsplats/Projekt/Avtalsområde Arbetsplats kan till exempel vara en 
fördelningsstation. 
För projekt anges projektnummer. 
Avtalsområde kan till exempel vara 
Västkusten. 
Vid behov kan koncessionsområde anges. 
 

Del av anläggning Om endast en del av en anläggning berörs 
ska detta anges. Vid behov kan även en 
APD-plan bifogas. 
 

Arbete Ange vilket typ av icke elektriskt arbete som 
ska utföras. 
Exempel: byggnadsarbete, målning, 
rengöring, grävarbete, schaktningsarbete 
nära kablar, kabelförläggning, 
elinstallationsarbete. 
 

Samordningsansvarig på 
arbetsplatsen 

Ellevio, Ellevios entreprenör för respektive 
avtalsområde eller BAS-U om det pågår ett 
projekt. 
 

Fackkunnig representant för 
elanläggningsansvarig 

Fackkunnig person hos Ellevio eller 
fackkunnig person hos entreprenör för 
respektive avtalsområde. 
Hos Ellevio är detta t.ex. en stationsingenjör. 
 

Eldriftledare Ellevios driftcentral (DC)  
054 - 55 82 10 Allmänt (icke elektriskt 
arbete), 
054 - 55 82 50 Regionnät, 
054 - 55 84 50 Lokalnät, 
054 - 55 82 75 Regionnät Stockholm, 
054 - 55 82 77 Lokalnät Stockholm 
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Arbetsgivare Entreprenören som ska utföra icke elektriskt 
arbete.  
Notera organisationsnummer och 
företagsnamn. 
 

Ansvarig arbetsledare hos 
arbetsgivare 

Fysik person hos entreprenör.  
Notera namn och nummer på ID06-kortet. 
 

Kryssruta Denna ruta ska markeras efter genomgång på 
arbetsplatsen av fackkunnig person. 
 

Kommunikation Kommunikation ska ske på svenska med 
eldriftledare. 
 

Säkerhetsåtgärder som är 
vidtagna av fackkunnig person 

Exempel: 
• Fastställande av säkerhetsavstånd 

om det är mindre än minsta avstånd 
vid icke elektriskt arbete, 

• Avspärrning eller avskärmning av 
arbetsplats, 

• Avspärrning av elektrisk utrustning, 
• Potentialutjämning av ledande delar 

på arbetsplats, 
• Övervakning, 
• Vakthållning. 

 
Kompletterande 
säkerhetsåtgärder som ska vidtas 
innan arbetet påbörjas 

Exempel: 
• Kontrollera avspärrning, 
• Begära att återinkopplingsautomatik 

tas ur drift, 
• Potentialutjämning av utrustning och 

maskiner på arbetsplatsen. 
 

Representant för 
Elanläggningsansvarig 

Blanketten ska undertecknas av representant 
för beställaren, t.ex. projektledare 
 

Representant för Entreprenören Blanketten ska undertecknas av arbetsgivare 
eller dennes representant. 
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Samtliga deltagare vid genomgång av anläggningen ska notera: 

• Namn, 
• Telefonnummer, 
• Underskrift med sin namnteckning, 
• Godkänt ESA-certifikat i Wattityd https://wattityd.energiforetagen.se/utbildare-certifikat/sok-

godkanda-certifikat/ 
alternativt styrka genomgången ESA-utbildning med intyg (gäller vid utbildning genomförd 
före 1 januari 2022), 

• Markera om arbetsgivaren bedömt att personen har kompetens att vara fackkunnig eller 
instruerad elsäkerhetsledare. 

12.  Bilagor 
• Bilaga 1 Ordnings- och skyddsregler 
• Bilaga 2 Användning av personlig skyddsutrustning 

 

 

https://wattityd.energiforetagen.se/utbildare-certifikat/sok-godkanda-certifikat/
https://wattityd.energiforetagen.se/utbildare-certifikat/sok-godkanda-certifikat/
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