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Vad är EBR? 



Vad är ESA? 

Företagets strukturkapital 

Företagsanpassning 

Standarder 

Föreskrifter 

Elsäkerhetsanvisningarna (ESA) 



Vilka publikationer finns? 

• ESA Grund 

• ESA Arbete 

• ESA Instruerad person 

• ESA Industri och installation 

• ESA röjning i ledningsgata – skog 

• ESA Vattenvägar 

Reviderade 



Hur har revisionen gått till? 

Publikation 

Erfarenheter 

Problem 

Olyckor 

Utveckling 
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Vad följer revisionen? 

Konsekvensanalys 

• Återstående 
publikationer 

• Webutbildning 

• Utbildning 

• Lärarmaterial 

• Övrigt 
produktsortiment 

Kommunikativa milstolpar 

• EBR-meddelande 
• Konsekvensanalys – dec-

18 

• Nyhet på hemsidan 
• Konsekvensanalys – dec-

18 

• EBR Elsäkerhetsdag 
• Beslutade förändringar 

och återstående 
planering – feb-19 

EBR-meddelande länk 

https://www.energiforetagen.se/det-erbjuder-vi/publikationer-och-e-tjanster/ebr-ovrigt/ebr-meddelande/


• Arbetsgrupp hos Energiföretagen 

• Bred remiss: 

– EBR instanser 

– ESA lärare 

– Inbjudan i nyhetsbrev som går utanför 
Energiföretagens medlemskrets 

 

Vilka har deltagit i revisionen? 



Lyssna in 

Jämföra och 
bedöma 

Förbättra 

Fortlöpande 
verksamhet 

Förändringarna är ett resultat av 
ett förbättringsarbete 

• Utveckling 

• Erfarenheter 

• Kända problem 

• Olyckor 

 

 



Presentation av förändringar i publikationen 



Förändringar i publikationen 
ESA Grunder 

ESA Grund 



• Kap 3. Ansvar för Arbetsmiljö och elsäkerhet 

– Balanserad framställning kring ansvar (elsäkerhet/arbetsmiljö) 

– Uppdatering enligt elsäkerhetsreformen (1 juli 2016) 

– Förtydligande om elektrisk fara 

• Kap 4. Definitioner 

– Generell översyn av definitionerna 

• Kap 5. Terminologi och tabeller: 

– Riktlinjer för avstånd av i luft vid arbete 

• Luftisolerade elektriska anläggningar 

• Riskområde i AMS och närområde i ANS  

• Tabell 2 – Minimiavstånd fastställt avstånd för icke-elektriskt arbete (tagit bort 
begreppet säkerhetsavstånd) 

 

 

Förändringar i publikationen – ESA Grunder  



• Kap 6. ESA kompetens och utbildning 

– Förklarar skillnad mellan fackkunnig person, instruerad och lekman 

– Information om EBR:s elsäkerhetsutbildning i ESA 

• Kap 7. ESA funktioner 

– Går ifrån begreppet roll – ersätter med funktion (samma person kan ha flera 
funktioner) 

– Tydlighet kring delegering 

– Anger att det finns krav på kompetens inom respektive funktion 

– Tydligare överblick ansvarsfördelning mellan roller 

– Tydlighet kring funktionen Elanläggningsansvarig (regler, organisation, arbetsrutiner) 

– Tydlighet kring funktionen Arbetsgivare (ansvarig för att bedöma kompetens, utse 
elsäkerhetsledare, arbetsbegäran och RISK-P)  

 

Förändringar i publikationen – ESA Grunder  



• Kap 7. ESA funktioner 

– Elsäkerhetsledare med flera validitet: 

• Fackkunnig elsäkerhetsledare 

• Instruerad elsäkerhetsledare (icke-elektriskt arbete; kontaktvägar, riskkällor, 
säkerhetsåtgärder, genomgång med fackkunnig elsäkerhetsledare) 

• Instruerad elsäkerhetsledare – röjning i ledningsgata 

– Elsamordningsledare 

• Tydlighet när funktionen är lämplig samt specifikation om språk som bör 
användas och vilken kompetens vederbörande ska besitta. 

– Eldriftledare 

• Särskilda förtydliganden för planerat arbete eller störning, kopplingsansvar 

 

 

Förändringar i publikationen – ESA Grunder  



• Kap 8. Planering 

– Elsäkerhetsplanering 

– Risk-P och Risk-U skall utföras skriftligt (ex på skriftlig riskhantering i bilaga) 

– Betoning av att kommunikation sker på språk som alla inblandade förstår 

– Processen för riskhantering harmoniserad med ISO 31000:2018 

– Förtydligande kring processen för tillträde till driftrum 

Förändringar i publikationen – ESA Grunder  





• Kap 9. Entreprenörsarbete 

– Klargörande för olika typer av 
utförandepersonal (fackkunnig, instruerad, 
lekmän) 

– Tydlighet för ESA ök om tillträde 

• Kap 10. Skötselåtgärder 

– Underhållsåtgärder inbegrips i skötselåtgärder 
(ex säkringsbyte och lampbyte) 

– Riskhantering ska utföras för en skötselåtgärd 
och om den visar att skötselåtgärden ej kan 
utföras på ett säkert sätt så ska den utföras 
enligt några av arbetsmetoderna 

– Tydliggörande kring felsökning 

– Skötselåtgärder betraktas som ett arbete och 
ska ha en elsäkerhetsledare om det finns en 
elektrisk riskkälla vid utförandet 

– Förtydligande av momentet koppling med 
utdragbar enhet 

– Förtydligande av metoden för Kabelanvisning 

– Tillägg av ett avsnitt för grävning i mark 

Förändringar i publikationen – ESA Grunder  



• Tillägg i Bilagor 

– Checklista vid riskbedömning under störning  

 

Förändringar i publikationen – ESA Grunder  



– Checklista för skriftlig riskhantering  

• Riskhantering vid planering (Risk-P)  

• Riskhantering vid utförande (Risk-U)  

 

 

Förändringar i publikationen – ESA Grunder  



– Checklista för genomgång mellan fackkunnig 
person och instruerad person 

 

 

Förändringar i publikationen – ESA Grunder  



• Tillägg i Bilagor 

– Checklista vid riskbedömning under 
störning  

– Checklista för skriftlig riskhantering  

• Riskhantering vid planering (Risk-P)  

• Riskhantering vid utförande (Risk-U)  

• Checklista för genomgång mellan 
fackkunnig person och instruerad 
person 

• Tillägg av ett Ordregister  

Förändringar i publikationen – ESA Grunder  



Förändringar i publikationen 
ESA Arbetsmetoder 

ESA Arbete 



• Harmonisering av metod för Riskhantering 
med ISO 31000:2018 

• Vid risk för bakspänning gäller 
arbetsmetoden Arbete med spänning om 
arbetsjordning inte kan tillämpas 

• Förtydliganden kring induktion och 
influens 

 

Förändringar i publikationen – ESA 
Arbetsmetoder 



• Balansering av presentation av övervakning och vakthållning 

• Arbetsmetoden Arbete med spänning är en lämplig metod även om 
elanläggningen är frånslagen men det finns en risk för bakspänning eller 
induktion.  

• Ensamarbete. 

• Förtydligande om att Arbete med spänning på lågspänningsanläggningar kan 
utföras som ensamarbete om riskhanteringen så medger. 

• Vid arbete på lågspänningsanläggningar är det förtydligat möjligheten att 
genomföra AMS-utbildning för specifika arbetsmoment. Exempelvis 
elmätarbyten där det finns risk för bakspänning.  

Förändringar i publikationen – ESA 
Arbetsmetoder 



• Ordregister 

Förändringar i publikationen – ESA 
Arbetsmetoder 



Lyssna in 

Jämföra Förbättra 

Fortlöpande 
verksamhet • Förändringarna består av: 

– Förtydliganden, betoningar, etc. 

– Uppdatering av illustrationer 

– Hjälpmedel för arbete (checklistor, 
ansvarsfördelning, etc.) 

• Förändringarna innebär INTE: 

– Nya roller 

– Nya arbetssätt 

– Ny bevisväxling  

Sammanfattning 



Tack för er tid! 

Johanna Rosenlind  

Johanna.rosenlind@energiforetagen.se 


