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- Bakgrund, Lagkrav

- Ljusbågsfaran.

- Tekniska lösningar 

- Nya  och  gamla   elanläggningar

- Innehavarens ansvar.

- Beräkning

- Uppmärkning av ljusbågsfaran. 

- Personlig skyddsutrustning för ljusbåge.

- Hjälpmedel.

- Frågor/diskussion.



SSG fick sin AMS- plan avseende isolerhandskmetoden 
godkänd redan 1998-11-21 från elsäkerhetsverket och har 
därefter genom för många AMS-utbildningar inom tung 
industri.

Arbete med 
spänning

pågår
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ELSÄK-FS 2006:1

4 §

Den som arbetar där det finns elektrisk fara ska ha 
kunskap om innebörden och konsekvenserna
av faran* och ha utbildning om de 
säkerhetsåtgärder som är motiverade i förhållande 
till arbetsuppgifterna.

* Inkl. ljusbågsfaran
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Arbetsmetod utan spänning

Frånskiljning

Arbetsmetod nära spänning

Arbetsmetod med spänning

Ta bort elrisken

Skydda dig mot elrisken

6 §
Vid arbete på en frånkopplad anläggning skall 
säkerhetsåtgärder vidtas för att säkerställa att anläggningen 
förblir frånkopplad och spänningslös så länge arbetet pågår. 

7 §
Vid arbete på eller i närheten av en spänningssatt 
anläggning skall säkerhetsåtgärder vidtas för att förhindra 
att de som deltar i arbetet skadas av strömgenomgång, 
verkan av ljusbåge eller kortslutning.

ELSÄK-FS 2006:1

5_0
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Händelseenergi är den energi 
som träffar kroppen vid en 
ljusbåge [cal/cm2]

3 R

2 R

R

Mellan  8000 - 20 000 0C



Cal/cm2

En ny viktig enhet om elsäkerhet 

(Händelseenergi)
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Första graden ~ 3 cal/cm2 (solbränd)

Andra graden ~ 5 cal/cm2 (brännblåsor)

Tredje graden ~ 8 cal/cm2 (förstör huden, skadade nerver, 
ärrbildning, ingen cellförnyelse)
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https://www.youtube.com/watch?v=QMYczvIXVOA


Ansikte Fördelning av skador Händer
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• Spänningsnivå 

• Kortslutningsström 

• Typ av utrustning 

• Avstånd (isolationsavstånd) 

• Bryttid
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Qnching time  4ms Tripping time  50ms

7.5_1
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Sid 
13

7.5_1
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Barriärens funktion innebär 
riksreducering av ljusbågsenergi 
(händelseenergi) beroende på 
ställverkets tekniska 
kvalitet/hållfasthet.

Detta innebär att 100% barriär 
är fullt ljusbågsskydd för farliga 
ljusbågar och 0% ingen barriär. 

Denna värdering/ riskklassning 
måste alltid göras med hänsyn till 
ålder, antal håltagningar i 
dörrar/luckor, alla luckor på 
plats,”retrofit” etc



IP 00IP 20

Ljusbågsäkert med öppen dörr?
5 sek
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Yrkespersonen

Innehavaren
• Ska tillhandahålla nödvändig information

om sin anläggning och dess handhavande 
• Fastställa instruktioner och anvisningar

Arbetsgivaren
• Se till att det finns rätt kunskap för arbetet
• Tillhandahålla personlig skyddsutrustning,  
verktyg, utrustning och se till att den används

• Beslutar om AMS får tillämpas

Elsäkerhetsledaren
• Riskbedömning före, under och efter arbete
• Välja arbetsmetod och säkerhetsåtgärder

• ”Varför kan jag utföra detta arbete?”
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• Spänningsnivå 

• Kortslutningsström 

• Typ av utrustning 

• Avstånd (isolationsavstånd) 

• Bryttid

• Arbetsavstånd
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Beräkning sker efter

IEEE 1584-2002 –

Guide for Performing Arc 

Flash Hazard Calculations 

Arbetsgång

25
Resultat
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Händelseenerginivå
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Zon 1
5–10 dm

3–5 dm

1–3 dm
0–1 dm

Gräns för 1,2 cal/cm2

0,4kV

Efter brytare
utlösningstid 
100 ms, 40kA

28 cal/cm2

10 cal/cm2

5 cal/cm2

1,8 cal/cm2

1,3  m

10kV

Efter brytare
utlösningstid 
100 ms, 40kA

227 cal/cm2

910 cal/cm2

82 cal/cm2

20 cal/cm2

4,1  m

Efter brytare
utlösningstid 
75 ms, 40kA

10kV

170 cal/cm2

682 cal/cm2

61 cal/cm2

15 cal/cm2

3,6 m

Efter brytare
utlösningstid 
35ms, 40kA

0,4kV

4 cal/cm2

2 cal/cm2

6 cal/mm2

0,6 m

0,7 cal/cm2

Planritning (sett uppifrån)

Kopplings-
utrustning

11 cal/cm2

Ljusbågsnärområde

1,2 – 8 cal/cm2

Ljusbågriskområde 

8 – 40 cal/cm2

Högriskområde

> 40 cal/cm2

Kontakta alltid
arbetsgivaren om
du är osäker på
ljusbågsrisken
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Ansikte hals Kropp Händer
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Klädestillverkarna prova frivilligt sina kläder i 2 eller 3 lager för att se vad det 
energidämpningen är i sina kläder.
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Mellan år 2000 och 2018  inträffade 318st 
ljusbågsolyckor som medförde 
sjukskrivningsdagar enligt 
elsäkerhetsverket statistik. 

Hans Thedin utsattes för ca 15 cal /cm2

vid felbortkopplingstiden ca 400ms.

Hans blev sjukskriven under lång tid.



Pappa! jag vill att du kommer hem i kväll

Man behöver rätt kunskap för att göra
en bra elsäkerhetshantering och utförs
både för, under och efter arbete



Vi tillåter inte 
arbetsmetoden: 

arbete med ljusbågsfaran”

Arbetsgivaren beslutar om och hur arbete i 
när- och riskområde för ljusbåge får utföras.



Tomas Kristensson SSG, Växjö

Per Backlin SSG, Sundsvall

Leif Bodin ABB Substations

Klas Roos Preem, Lysekil

Magnus Carlsson Borealis, Stenungsund

Lars-Göran Andersson Essity, Hygiene & Health, Lilla Edet

Thomas Hedgren Arctic Paper, Munkedal

Jan Axelsson BillerudKorsnäs, Gruvön

Torbjörn Larsson Vattenfall Service, Trollhättan



Tomas Kristensson, Senior Advisor SSG



● Guiden utgår från de krav som finns i 
SS-EN 50110-1 angående ljusbågar, och ger 
praktisk  vägledning i hur dessa kan uppfyllas  

● Guiden har fått ett tydligare fokus på innehavarens roll

● SSG 4510 visar hur arbetsgången kan se ut när
innehavaren ska börja arbeta med kartläggning och
förebyggande av ljusbågsrisker

● Guidens bilagor ger fördjupad information om ljusbågar 
och råd gällande ex. tekniska lösningar, skyddsutrustning
och upphandling 



- Skyltstandard för ställverk,
centraler, apparatskåp och objekt

- Guide för upphandling av skyddskläder

- Beräkningsprogram av händelseenergi 
med automatiskt skapande av skylt 
enligt IEEE 1584-2002

- Hjälpmedel för barriärstänk i ställverk

- Ny definition ”Händelseenergi”  

- Elsäkerhetsmatris för elarbete. 

- Guide för upphandling  avseende ljusbågssäkerhet i ställverk.

SSG 4510:2019
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Finns nu i SSGs webbshop
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E-mail: tomas.kristensson@ssg.se

Telefon: 060-14 15 07 




