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Skötsel av elektriska anläggningar –
Del 1: Allmänna fordringar
Operation of electrical installations –
Part 1: General requirements

Som svensk standard gäller europastandarden EN 50110-1:2013. Den svenska standarden innehåller den
officiella svenska språkversionen av EN 50110-1:2013.
Nationellt förord
SS-EN 50110-1 anger minimifordringar, som gäller i alla CENELEC-länder för säker skötsel av och säkert
arbete på eller nära elektriska anläggningar. Standarden innehåller även informativa bilagor som rör säkert
arbete.
SS-EN 50110-2 innehåller en lista med normativa nationella bilagor till SS-EN 50110-1. I dessa bilagor
anges de myndighetsföreskrifter och andra nationella regler som i respektive land behandlar skötsel av
elektriska anläggningar och som ska användas tillsammans med SS-EN 50110-1.
Tidigare fastställd svensk standard SS-EN 50110-1, utgåva 2, 2005, gäller ej fr o m 2016-02-11.
I utgåva tre har följande viktiga förändringar införts:
– En ny funktion har införts, elanläggningsansvarig.
– Tidigare funktioner eldriftansvarig och elarbetsansvarig har fått nya benämningar, eldriftledare
respektive elsäkerhetsledare.
– Arbetsuppgifter som tilldelades den som tidigare benämndes eldriftansvarig har breddats och fördelats
mellan den elanläggningsansvariga och eldriftledaren.
Denna svenska standard finns även utgiven i engelsk språkversion.
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Nationellt förord
SS-EN 50110-1 anger minimifordringar, som gäller i alla CENELEC-länder
för säker skötsel av och säkert arbete på eller nära elektriska anläggningar.
Standarden innehåller även informativa bilagor som rör säkert arbete.
SS-EN 50110-2 innehåller en lista med normativa nationella bilagor till
SS-EN 50110-1. I dessa bilagor anges de myndighetsföreskrifter och andra
nationella regler som i respektive land behandlar skötsel av elektriska
anläggningar och som ska användas tillsammans med SS-EN 50110-1.
Tidigare fastställd svensk standard SS-EN 50110-1, utgåva 2, 2005, gäller ej
fr o m 2016-02-11.
Likaledes gäller inte SEK Handbok 446, utg 1:2007, fr o m 2016-02-11.
I utgåva tre har följande viktiga förändringar införts:
–

En ny funktion har införts, elanläggningsansvarig.

–

Tidigare funktioner eldriftansvarig och elarbetsansvarig har fått nya
benämningar, eldriftledare respektive elsäkerhetsledare.

–

Arbetsuppgifter som tilldelades den som tidigare benämndes
eldriftansvarig har breddats och fördelats mellan den
elanläggningsansvariga och eldriftledaren.

Denna svenska standard finns även utgiven i engelsk språkversion.
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