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Vägverkets elsäkerhetsarbete 
Bakgrund 
Vägverket äger genom sina beställarorganisationer och affärsenheter ett stort antal 
elektriska starkströmsanläggningar. Anläggningarna består både av högspännings- och 
lågspänningsanläggningar.  
 
Vägverket Produktion och i vissa fall även Färjerederiet fungerar dessutom som 
elentreprenör och arbetsgivare för personer som utför elarbeten. 
 
För att säkerställa att allt elektriskt arbete och skötsel av elektriska 
starkströmsanläggningar utförs på ett säkert och effektivt sätt ska ansvaret vara tydliggjort 
och fastställda rutiner finnas inom respektive organisation. 

Syfte 
Syftet med detta dokument är att ge ramar och riktlinjer för hur Vägverkets 
elsäkerhetsarbete ska bedrivas med utgångspunkt från Vägverkets elsäkerhetsmålsättning. 

Tillämpning 
Dessa riktlinjer ska användas för utförande och skötsel samt allt arbete på eller nära 
elektrisk starkströmsanläggning och elektrisk anordning (gäller inte för arbete på eller nära 
elektrisk starkströmsanläggning på fartyg). I dessa riktlinjer används begreppet anläggning 
som en sammanfattande benämning för elektrisk starkströmsanläggning och elektrisk 
anordning.  
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Elsäkerhetsmålsättning 
Vägverket ska i egenskap av arbetsgivare och innehavare av elektriska 

starkströmsanläggningar bedriva ett systematiserat arbete för att skapa och behålla 
en hög elsäkerhet.  

En hög medvetenhet om elsäkerhetsfrågor skapar en god arbetsmiljö och säkra 
elektriska starkströmsanläggningar.  

Elsäkerheten är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. I Arbetsmiljölagens 2 Kap 4 § 
står följande: 

"Betryggande skyddsåtgärder skall vidtas mot skada genom fall, ras, brand, 
explosion, elektrisk ström eller liknande." 

För att uppfylla elsäkerhetsmålsättningen ska följande punkter vara vägledande: 
• Elansvarsorganisationen ska vara sådan att för varje arbetsinsats ska 

elansvarssambanden vara fastställda. 
• Elsäkerheten är en naturlig del av det dagliga arbetet. 
• En aktuell plan för elsäkerhet ska finnas för varje anläggning. 
• Delegerad arbetsuppgift samt tilldelade befogenheter och resurser ska vara i balans. 
• Rutiner upprättas för ett systematiskt och kontinuerligt elsäkerhetsarbete.  
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Ansvar 

Ansvar för anläggning 
Innehavaren har ansvaret för att anläggningar uppfyller kraven i starkströmsföreskrifterna 
ELSÄK-FS 1999:5 avd C. Svensk standard SS-EN 50110-1 (Skötsel av elektriska 
starkströmsanläggningar) ska tillämpas. 
 
Anläggningens innehavare ansvarar för att:  
• Se till att anläggningen är rätt utförd och hålls i ett sådant skick att den ger nödvändig 

säkerhet för personer, husdjur och egendom. 
• Utöva tillsyn över anläggningen. 
• Utse eldriftansvarig person för varje elektrisk anläggning. 
 
Innehavaransvaret innebär att Vägverket ska ha rutiner för hur skador och brister, som 
upptäcks vid tillsyn, ska åtgärdas, följas upp och vid behov dokumenteras.  
 
Ytterst är GD ansvarig för Vägverkets anläggningar. Då det inte är möjligt för GD att 
övervaka verksamheten ska arbetsuppgifter kopplade till innehavaransvaret delegeras. 
Delegeringen ska vara entydig, personlig och skriftlig. Tilldelade befogenheter och resurser 
ska vara i balans med delegerade arbetsuppgifter.  

Ansvar för arbete på eller nära anläggning 
Arbetsgivaren har ansvaret för att kraven i föreskriften ELSÄK-FS 2006:1 uppfylls. Detta 
innebär bland annat att: 
• Det för varje arbete där det finns en elektrisk fara ska det finnas en 

elsäkerhetsplanering.  
• Se till att varje person, som deltar i ett arbete där det finns en elektrisk fara, har kunskap 

om elsäkerhet och har utbildats i tillämpliga delar av gällande föreskrifter och 
anvisningar i förhållande till sina arbetsuppgifter.  

Ansvar för utförande av anläggning 
Behörig installatör har ansvar för att utförandet av anläggning uppfyller 
starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2004:1. 
 
Dessutom ansvarar behörig installatör för att den som utför elinstallationsarbete har de 
kunskaper och färdigheter som fordras för arbetet.  
 
Med elinstallationsarbete avses förutom nyinstallationer även:  
• Ändring eller reparation av fast installerad anläggning 
• Fast anslutning och losskoppling av fast ansluten maskin, apparat, bruksföremål eller 

annan anordning såsom industrimaskin, lyft- och transportanordning  
• Ändring eller reparation av tillfällig anläggning. 
 
Arbetsgivaren ansvarar bl.a. för att:  
• Organisationen har behöriga elinstallatörer i tillräcklig omfattning  
• De arbetsuppgifter i verksamheten som kräver elbehörighet av olika nivåer delegeras 

skriftligt till berörda elinstallatörer  
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Elsäkerhetsorganisation  
Vägverkets elsäkerhetsorgansisation ska omfatta nedanstående roller/befattningar. Antalet 
personer och placering avgörs av varje region eller affärsenhet. Hänsyn ska tas till den 
geografiska spridningen samt antalet anläggningar och anläggningarnas komplexitet som 
respektive person ska ansvara för. 

Innehavare 
Innehavare, av en eller flera anläggningar, är den person som råder över anläggningen. Att 
råda över anläggningen betyder att man rår om, har beslutanderätt, förfogar över 
tillgängliga resurser i form av pengar etc. 

Elsäkerhetsingenjör 
Person som ansvarar för utfärdandet av rutiner. Samordnar information och svarar för 
utbildning internt om gällande och förändrad lagstiftning. Ska föreslå förbättringar inom 
elsäkerhetsområdet. Elsäkerhetsingenjören ska vara väl förtrogen med de anläggningar och 
typ av arbete som förekommer inom sitt verksamhetsområde. Elsäkerhetsingenjören kan 
vara en person för myndigheten Vägverket och en för Produktion och en för Färjerederiet, 
men vid behov kan man ha flera elsäkerhetsingenjörer inom respektive enhet. 

Eldriftansvarig 
Person som av innehavaren har fått arbetsuppgiften att ansvara för den elektriska 
anläggningens skötsel enligt SS-EN 50110-1. Den eldriftansvariga ska vara väl förtrogen 
med all typ av verksamhet som förekommer vid den anläggning som denne ansvarar för. 

Elarbetsansvarig 
Person som har fått arbetsuppgiften att ansvara för ett arbetes genomförande enligt SS-EN 
50110-1. Den elarbetsansvarige ska vara väl förtrogen med den typ av arbete som denne 
ska ansvara för.  

Behörig installatör 
Person som av elsäkerhetsverket har meddelats behörighet att utföra elinstallationsarbete. 
 

 VV myndigheten VV Produktion VV Färjerederi 
Innehavare X X X 
Elsäkerhetsingenjör X X X 
Eldriftansvarig  X X 
Elarbetsansvarig  X X 
Behörig installatör  X X 
Tabell 1. Översikt av elsäkerhetsorganisationen i Vägverket  
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Plan för elsäkerhet 
Varje vägverksenhet som innehar eller arbetar på anläggningar ska upprätta en plan för 
elsäkerhet. Som underlag till upprättande av planen ska checklista enligt bilaga 3 
användas. Planen ska omfatta alla ingående anläggningar. För komplicerade anläggningar 
är det dock nödvändigt att upprätta en separat plan för den specifika anläggningen. 
Exempel på komplicerade anläggningar är tunnlar, rörliga broar eller VA-stationer. 
 
Planen för elsäkerhet ska klarlägga och fastställa elsäkerhetsarbetets mål och nödvändiga 
rutiner och instruktioner. Den ska också ange hur elsäkerhetarbetet ska bedrivas för en 
enhet eller anläggning.  

Anläggning med flera innehavare 
För varje anläggning ska det finnas en ansvarig person. Om två eller flera anläggningar 
med olika innehavare står i förbindelse med varandra (exempelvis Vägverket och en 
kommun) är det nödvändigt med en formell överenskommelse mellan de personer som är 
ansvariga för respektive anläggning. 
 
Överenskommelsen ska fastställa gränserna mellan anläggningsinnehavarna i den 
gemensamma anläggningen och eldriftansvaret för respektive anläggning. De avtalade 
gränserna ska vara tydliggjorda både på anläggningen och på ritning. 
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Bilaga 1 
Mall för delegering av arbetsuppgifter avseende 
innehavarens ansvar för anläggning (GD – VD – 
driftchef osv) 
På grund av den specialiserade verksamhet som bedrivs inom det eltekniska området är det 
för mig som GD inte möjligt att hålla mig informerad om och övervaka verksamheten 
gällande efterlevnaden av ellagstiftningen. Jag har därför beslutat om följande delegering.  
 
Jag vidaredelegerar som GD för Vägverket till dig som anläggningsinnehavare, för de 
anläggningar som beskrivs nedan, följande:  
 
1. I din egenskap av anläggningsinnehavare ska du svara för att alla elektriska 
starkströmsanläggningar uppfyller myndigheternas samtliga lagar och förordningar som 
berör elområdet samt krav avseende säkerhet för person, husdjur och egendom.  
Detta innebär att du ska svara för: 
• Att anläggningarna som du genom avtal ålagt entreprenören att utföra föreskriven 

tillsyn på vidmakthålls i föreskriftsenligt skick, samt att rutiner för tillträde enligt 
skydds– och säkerhetsanvisningarna följs. 

• Att upprätta samt delgiva särskilda instruktioner avseende speciella anläggningsdelar. 
• Att brister i anläggningen åtgärdas. 
 
2. Du har rätt att på eget ansvar, via avtal, anlita extern entreprenör till de av dina uppgifter 
enligt punkt 1 som du finner behövligt. Du ska i det sammanhanget tillse att denna 
entreprenör är kompetent för uppgifterna. Avtalet ska vara skriftligt. 
 
3. Du har rätt att på eget ansvar vidaredelegera de av dina uppgifter enligt punkt 1 som du 
själv finner behövligt. Du ska i det sammanhanget se till att delegering endast sker till 
personer som du bedömer kompetenta för de delegerade uppgifterna. Din vidaredelegering 
ska vara skriftlig. 
 
Om du i din verksamhet enligt punkt 1 skulle finna att befogenheter eller resurser för en 
viss situation inte ryms inom den ram du har till förfogande, ska du omedelbart meddela 
mig detta. Jag återtar då ansvaret för den aktuella situationen till dess att situationen har 
lösts. 

.......................................................................  20..... – ….. – ….. 
ort 

.................................................................................  
GD Vägverket 

 
I egenskap av anläggningsinnehavare accepterar jag delegering enligt ovan. 

.......................................................................  20..... – ….. – ….. 
ort 

.................................................................................  
Anläggningsinnehavare 
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Delegeringen returneras för följande delar; 
(Här anges om det avser hela anläggningen eller delar av anläggningen) 

...............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  
 
På grund av brister i: 
(Här anges vad det är för brister samt förslag till hur dessa skulle kunna åtgärdas) 
 
Kompetens; 

Brist ......................................................................................................................................  

Åtgärd ...................................................................................................................................  
 
Befogenheter; 

Brist ......................................................................................................................................  

Åtgärd ...................................................................................................................................  
 
Resurser; 

Brist ......................................................................................................................................  

Åtgärd ...................................................................................................................................  
 
 
 
............................................................................................ 
Ort, datum 

 
.................................................. ..........................................  
Anläggningens innehavare, namnteckning 
 
............................................................................................ 
Anläggningens innehavare, namnförtydligande 
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Bilaga 2  
Mall avseende plan för elsäkerhet, kapitelrubriker 
 
1. Revisionshistorik 
Här anges dokumentets skapande och gjorda revideringar. 
 
2. Mål för elsäkerhet 
Här anges de mål som respektive enhet eller innehavare ställer för sina anläggningar eller 
arbete. 
 
Exempel  
• Vägverkets elsäkerhetspolicy skall omsättas i praktiken och därigenom förebygga att skador inträffar på 

person och egendom genom inverkan av elektrisk ström.  
• Skapa förståelse för en väl fungerande tillbudsrapportering och dess betydelse i olycksförebyggande syfte.  
• Den stora betydelsen som avtal mellan olika anläggningsinnehavare har för en tydlig ansvars-, arbets- och 

elkraftförsörjningssituation.  
• Checklistor är grunden för att systematiskt finna brister samt nöjdförklara när upptäckta brister är 

åtgärdade.  
 
3. Referens- och stöddokument 
Här anges vilka externa eller interna instruktioner eller rutiner som ligger till grund för 
planen. 
 
4. Ansvarsförhållanden 
Detta kapitel ska klarlägga:  

• roller, ansvar, befogenheter och uppgifter för samtlig personal som återfinns i elsäkerhetsprocessen  
• Delegeringsstruktur och befogenheter att delegera 
• Delegeringstexter som skall användas  
• Ansvar för arbete 
• Ansvar för anläggning 
• Ansvar för utförande 

 
5. Tilldelade resurser  
Omfattar alla de resurser, t.ex. personal, ekonomi, som är spårbara till elsäkerhetsarbetet.  
 
6. Avtal med olika anläggningsinnehavare 
Detta kapitel ska klarlägga bl.a.:  

• Gränser mellan olika anläggningsinnehavare/eldriftansvariga  
• Vilka befintliga avtal som är tecknade  
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7. Rutiner 
Här anges de rutiner som krävs för ett systematiskt och kontinuerligt elsäkerhetsarbete  

• TilIbudsrapportering  
• Olycksfallsrapportering  
• Internkontroll vid elektriskt arbete  
• Tillsyn av anläggning  
• etc 

 
8. Utbildning 
Här anges vilka utbildningar och kompetenskrav som krävs för respektive nivå. 

• Chef 
• Behörig installatör 
• Innehavare 
• Elsäkerhetsingenjör 
• Eldriftansvarig 
• Elarbetsansvarig 
• etc 

 
9. Erfarenhetsåterföring 
Här anges hur erfarenheter från respektive ansvarig ska återföras till organisationen. 
 
10. Uppföljning 
Här anges hur uppföljning av arbete kontroller etc ska genomföras och dokumenteras.  
 
11. Särskilda fastställda anvisningar 
 
12. Övrigt 
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Bilaga 3 
Checklistor 
Syftet med checklistorna är att upptäcka brister samt följa upp att bristerna blivit 
åtgärdade. Resultatet används som underlag för att upprätta plan för elsäkerhet.  
Checklistorna är generella och bör anpassas till lokala förhållanden.  
Det är viktigt att checklistorna hålls aktuella och att nyheter och förändringar bevakas.  
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3.1 Allmänt  
 

Uppgift  Vad behöver göras? Vem ansvarar?  Färdigt?  

Finns en plan för 
elsäkerhetsarbetet?  
Ja   Nej   

   

Finns det någon 
elsäkerhetsingenjör 
utsedd?  
Ja   Nej   
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3.2 Lagar och föreskrifter 
 

Uppgift  Vad behöver göras? Vem ansvarar?  Färdigt?  

Finns det relevanta 
föreskrifter om 
elsäkerhet tillgängliga? 

Ja   Nej   

   

Finns eldriftansvarig 
person utsedd för de 
anläggningar som 
innehas av Vägverket?  

Ja   Nej   

   

Finns rutiner för att 
bevaka och beställa 
nya föreskrifter?  

Ja   Nej   

   

Har personal som 
deltar i el-arbete och 
skötsel av elektriska 
starkströms- 
anläggningar 
instruerats om 
starkströmsföreskrifter
na Avd C  

Ja   Nej   

   

Har berörda chefer 
erforderliga kunskaper 
inom elsäkerhets- 
området? 

Ja   Nej   

   

Har Elarbetsansvarig 
utsetts och fått 
direktiv?  

Ja   Nej   
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Finns det särskilda 
anvisningar och 
bestämmelser vid 
anläggningar som 
kräver sådana?  

Ja   Nej   

   

Finns fastställda rutiner 
för tillsyn av 
anläggningarna?  

Ja   Nej   
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Åtgärder vid tillbud och olycksfall 
 

Uppgift  Vad behöver göras? Vem ansvarar?  Färdigt?  

Finns rutiner för 
omhändertagande av 
personal som utsatts 
för elolycka?  
Ja   Nej   

   

Kan personalen utföra 
livräddning vid 
elolycka?  
Ja   Nej   

   

Finns rutiner för 
rapportering av tillbud 
och elolycksfall?  
Ja   Nej   
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Elinstallationer  
 

Uppgift  Vad behöver göras? Vem ansvarar?  Färdigt?  

Finns rutiner för att 
kontrollera att nya 
elinstallationer 
uppfyller gällande 
föreskrifter?  
Ja   Nej   

   

Finns rutiner för 
kontroll av utfört 
elinstallationsarbete?  
Ja   Nej   

   

Har befintliga och nya 
elinstallationer 
installerats av behörig 
personal?  
Ja   Nej   

   

Finns rutiner for 
personer som utför icke 
behörighetskrävande 
el-arbeten?  
Ja   Nej   

   

 



 19(28) 
 

Skötsel av anläggningar 
 

Uppgift  Vad behöver göras? Vem ansvarar?  Färdigt?  

Är driftrum och 
liknande utrymmen 
låsta och förvaras 
nycklarna på 
föreskrivet sätt? 
Ja   Nej   

   

Utförs ingrepp i 
anläggningen av 
behörig personal?  
Ja   Nej   

   

Finns rutiner för 
samordning av 
elsäkerheten vid 
entreprenörsarbeten?  
Ja   Nej   
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Elektrisk utrustning  
 

Uppgift  Vad behöver göras? Vem ansvarar?  Färdigt?  

Finns rutiner för att:  
a) Skadad elutrustning 
tas ur bruk direkt när 
skadan upptäckts och 
lämnas för reparation 
eller kassation?  
Ja   Nej   

   

b) Reparationer görs av 
kompetent personal?  
Ja   Nej   
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Innehavare 

 
Ansvarig person Ansvarets omfattning Hänvisning  

Person som erhållit 
delegering på 
arbetsuppgifter 
gällande ansvar för 
anläggning 

ansvarar bland annat för att:   

 särskilda anvisningar upprättas och fastställs 
när anläggningens beskaffenhet och arbetets 
karaktär så kräver 

Ellagen, 
Starkströmsföreskrifterna 

 arbetsuppgifter ingående i ansvar för 
anläggning vid behov tydligt vidaredelegeras i 
erforderlig omfattning  

Arbetsmiljölagen, Ellagen, 
Elinstallatörsföreskrifterna  

 Fastställa tillsynsintervaller för respektive 
anläggning 

Starkströmsföreskrifter 

 eldriftansvarig utses för respektive anläggning 
samt att avtal upprättas om gränsdragningen 
mellan olika anläggningsinnehavare inom 
samma anläggning  

Arbetsmiljölagen, Ellagen, 
Starkströmsföreskrifter,  
SS-EN50110-1  

 delegeringar uppdateras vid personal- och 
organisationsförändringar  

Arbetsmiljölagen  

 till anläggningens drift hörande arbeten 
utföres under ledning av person som har 
nödvändig erfarenhet och sakkunskap samt 
kännedom om gällande bestämmelser för 
arbetet 

Starkströmsförordningen 

Starkströmsföreskrifter 

 



 22(28) 
 

Arbetsgivare.  
 

Ansvarig person Ansvarets omfattning Hänvisning  

Person med 
personalansvar. 

Ansvarar bland annat för att:   

 En elsäkerhetsplanering genomförs för alla 
arbeten med en elektrisk fara  

Starkströmsföreskrifterna 

 Elarbetsansvarig med erforderlig kompetens 
utses att leda arbetet 

Starkströmsföreskrifterna  
SS-EN 50110-1 

 Berörd personal har erforderlig kunskap för det 
arbete de ska utföra  

Arbetsmiljölagen  
Starkströmsföreskrifter  

 Arbete utförs av eller under ledning av behörig 
installatör där så krävs 

Elinstallatörsföreskrift 
Elinstallatörsförordning  

 Personal erhållit utbildning i och utkvitterat 
starkströmsföreskrifterna avdelning C  

l Starkströmsföreskrifter  

 Underställd personal väl känner till de 
elsäkerhetsanvisningar som gäller för 
arbetsplatsen  

Arbetsmiljölagen 
Starkströmsföreskrifter  

 Elektrisk utrustning, handverktyg, 
mätinstrument etc. uppfyller gällande 
elsäkerhetskrav  

Elmaterielförordningen  

 samordningsansvarig utses när skilda enheter, 
verksamhetsställen eller entreprenörer deltar i 
samma arbete  

Arbetsmiljölagen  
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 Behörig installatör 
 

Ansvarig person Ansvarets omfattning Hänvisning  

Behörig installatör Ansvarar bland annat för att:   

 berörd personal är väl förtrogen med 
ifrågavarande arbete   

Starkströmsföreskrifter 

 berörd personal har erforderlig kunskap för det 
arbete de är satta att utföra  

Elinstallatörsföreskrift 

 att utfört elinstallationsarbete kontrollerats i 
erforderlig omfattning före idrifttagande  

Elinstallatörsförordningen 
Elinstallatörsföreskrifterna 

 ansvariga för anläggningen kontinuerligt hålls 
underrättad om utförda installationsarbeten  
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Elarbetsansvarig  
 

Ansvarig person Ansvarets omfattning Hänvisning  

Elarbetsansvarig Ansvarar bland annat för:  

 Planering av arbetet   

 Att instruera personal om de säkerhetskrav och 
säkerhetsregler som gäller för arbetet samt 
instruera om farliga anläggningsdelar, farans 
beskaffenhet och vad som skall iakttas för att 
förebygga skada orsakad av el  

Starkströmsföreskrifter 

 Att personal som deltar i arbetet har kunskap 
om innebörden av föreskrifterna om 
anläggningars skötsel samt eventuella särskilda 
anvisningar  

Starkströmsföreskrifter 

 tillse att betryggande skyddsåtgärder vidtages  Starkströmsföreskrifter 

 Att rätt arbetsmetod väljs enligt 
starkströmsföreskrifternas avdelning C  

Starkströmsföreskrifter 
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Elyrkesman 
 

Ansvarig person Ansvarets omfattning Hänvisning  

Person med erforderlig 
kompetens 

Elyrkesman ska:   

 Utföra arbetet enligt de riktlinjer som anges i 
starkströmsföreskrifternas avdelning C resp.  

Starkströmsföreskrifter 

 Utföra arbetet, så att anläggningen 
vidmakthålls i säkert skick för person, husdjur 
och egendom  

Starkströmsföreskrifter 

 Före användande kontrollera att verktyg och 
materiel ej är defekta  

Elmaterielförordningen 

 i erforderlig omfattning hålla arbetsledare eller 
behörig installatör underrättad om utförda 
arbeten  

Starkströmsföreskrifter 
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Elsamordningsansvarig 
 

Ansvarig person Ansvarets omfattning Hänvisning  

Person som fått 
arbetsuppgiften att 
samordna 
förekommande 
elarbeten 

Ansvarar bland annat för  Arbetsmiljölagen  

 Att en entydig gränsdragning finns mellan 
skilda enheter, verksamhetsställen och 
entreprenörer etc.  

Arbetsmiljölagen  

 Att alla berörda får kännedom om förestående 
spänningssättning etc.  

Starkströmsföreskrifter 

 Att alla samordnade arbeten utförs i rätt 
ordning  

Starkströmsföreskrifter 

 Att anläggningsansvarig kontinuerligt hålls 
underrättad om utförda installationsarbeten  
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Elsäkerhetsingenjören 
 

Ansvarig person Ansvarets omfattning Hänvisning  

Elsäkerhetsingenjören Ansvarar bland annat för att  

 Bistå innehavare arbetsgivare eller 
motsvarande i elsäkerhetsfrågor. 

 

 Upprätta och revidera rutiner och 
instruktioner. 

 

 Utgöra remissinstans gentemot 
elsäkerhetsverket samt normkommittéer. 

 

 Bevaka och informerar internt om gällande 
och förändrad lagstiftning. 

 

 Följa upp elsäkerhetspolicyn, gällande lagar, 
förordningar och föreskrifter inom elområdet.  

 

 Följa upp befintliga delegeringsstrukturer, 
arbetsuppgifter etc. samt ge förslag på 
förbättringar.  
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