
  
  

     

 Adam Hedbom  
Jurist  
010-168 05 33  
Adam.Hedbom@Elsakerhetsverket.se  

2020-11-16 Dnr 19EV2453 

    

 

 

  

 

    

E LS ÄK E R HE TS V E RK E T  TE L  010-168 05 00 E -P OS T  registrator@elsakerhetsverket.se OR G. NR  202100-4466 

Box 4 681 21 Kristinehamn F AX  010-168 05 99 W E B B  www.elsakerhetsverket.se   
 
 

Inbjudan att lämna synpunkter på Elsäkerhetsverkets 
förslag till ändring av föreskrifter med anledning av 
införande av begreppet elväg 

 

Elsäkerhetsverket översänder härmed förslag till ändring av föreskrifter med 

anledning av införande av begreppet ”elväg” i sex stycken författningar.  

Bakgrunden till ändringarna är att elsäkerhetsförordningen (2017:218) har ändrats 

på så sätt att begreppet ”trådbuss” har ersatts med begreppet ”elväg” i syfte att 

anpassa gällande bestämmelser till den tekniska utveckling som skett.  

Syftet med föreslagna föreskriftsändringar är att genomföra följdändringar på 

grund av förordningsändringen, genom att begreppet ”trådbuss” tas bort från 

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och ersätts med begreppet ”elväg”. Det främsta 

syftet med ändringarna är första hand att anpassa regelverket till den nya 

terminologin. Det har dock varit nödvändigt att analysera om de krav som tidigare 

ställts på kontaktledningar för drift av trådbussar istället ska ställas på 

kontaktledningar för drift av elvägar. Projektet har dock avgränsats till att analysera 

och bedöma nuvarande säkerhetskrav – inte att föreslå helt nya regler för elvägar.  

I samband med ovan nämnda ändringar har vi även passat på att föreslå ändringar 

som syftar till att uppdatera de hänvisningar som finns till annan lagstiftning, så att 

dessa pekar på bestämmelser som gäller idag.  

Elsäkerhetsverkets förslag omfattar ändring av följande sex författningar.  

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

elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda, upphäver ELSÄK-

FS 2004:1, ändrad genom ELSÄK-FS 2010:1 och ELSÄK-FS 2015:3.  
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 Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2008:2) om 

varselmärkning vid elektriska starkströmsanläggningar, ändrad genom 

ELSÄK-FS 2010:2. 

 Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2011:4) om anmälan av ibruktagande 

av en kontaktledning. 

 Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2012:1) om anmälan av olycksfall, 

allvarliga tillbud och driftstörningar. 

 Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2017:3) om elinstallationsföretag och 

utförande av elinstallationsarbete. 

 Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2017:4) om auktorisation som 

elinstallatör. 

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 

 Förslag till ändring av Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd 

(2008:1) om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda, 

 Förslag till ändring av Elsäkerhetsverkets föreskrifter allmänna råd 

(2008:2) om varselmärkning vid elektriska starkströmsanläggningar,  

 Förslag till ändring av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2011:4) om 

anmälan av ibruktagande av en kontaktledning, 

 Förslag till ändring av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2012:1) om 

anmälan av olycksfall, allvarliga tillbud och driftstörningar, 

 Förslag till ändring av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2017:3) om 

elinstallationsföretag och utförande av elinstallationsarbete, 

 Förslag till ändring av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2017:4) om 

auktorisation som elinstallatör. 

 Konsekvensutredning till föreslagna ändringar. 
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Så här lämnar du synpunkter på förslagen 

Elsäkerhetsverket vill ha dina synpunkter på de föreslagna förskrifterna och 

underlaget senast den 25 januari 2021. Vi tar gärna emot ditt svar digitalt till e-

postadressen registrator@elsakerhetsverket.se. Vänligen märk svaret med 

diarienummer 19EV2453. 

Vad händer sen?  

Elsäkerhetsverket planerar att fatta beslut om nya föreskrifter i slutet av mars 2021. 

Beroende på vilka synpunkter som inkommer kan innehållet omarbetas. Om det 

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

på ny remiss.  

Information om kommande regelarbeten 

Inom kort kommer Elsäkerhetsverket att göra en bredare översyn av föreskrifterna 

ELSÄK-FS 2008:1, ELSÄK-FS 2008:2 och ELSÄK-FS 2008:3. Inom ramen för 

detta arbete kan det bli aktuellt att utreda behov av ytterligare säkerhetsreglering av 

elvägar. Den som är intresserad av att delta i en extern referensgrupp eller lämna 

synpunkter under regelarbetet kan anmäla intresse till oss redan nu.  

 

Kontaktuppgifter 

Handläggare:  

Adam Hedbom  

Telefon: 010-168 05 33  

adam.hedbom@elsakerhetsverket.se  

Verksjurist:  

Karin Sjöberg  

Telefon: 010-168 05 92  

karin.sjoberg@elsakerhetsverket.se  
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