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Abstract 
 
Guidelines for differentiated education of operators 
assembling electrical vehicles/hybrid electrical vehicles 
(EV/HEV) 
 
The legislative situation in Europe and in Sweden concerning electrical hazards has been 
reviewed to identify which legislations that are applicable and useable for the assembly in 
Sweden of electrical vehicles (EV) and hybrid electrical vehicles (HEV). 
Several Swedish legislations are specifically addressed to not be applicable for electrical 
vehicles. 
 
Many of the legislations applicable are very general in their requirements and does not 
give much help in understanding what specific educational requirements and activities 
that should be implemented in the assembly process. 
The Cenelec standard EN 50110-1:2004 with the official Swedish application SS-EN 
50110-1 issue 2 (dated 2005-06-15) is the most suitable document to use when 
establishing the safety routines for the assembly plant producing EV/HEV. 
 
The standard SS-EN 50110-1 issue 2 states that it is applicable also for electrical vehicles. 
But it is also stated that the standard is not written specifically for electrical vehicles but 
if there are not written any other specific regulations for electrical vehicles then the basic 
principles in this standard should be applied. 
 
Since this standard is written for traditional electrical applications and not specifically 
written for electrical vehicles there are some areas of uncertainty when apply it into the 
EV/HEV production.  
To guide the automotive industry in Sweden when preparing the production facilities 
located in Sweden, SP has in this report included a proposal of additions and changes to 
the standard. This should be regarded as recommendation and not to be seen as 
mandatory. 
 
This report has been created as a part of the FFI-project FACECAR. 
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Förord / Preface 
 
 
Svensk bilindustri är för närvarande snabbt på väg in i en tillverkning av elfordon (EV) 
samt elhybridfordon (EHV).  
Med införande av batterier med mycket högre spänningar än man hittills har hanterat och 
införandet av generatorer med hög spänning så innebär detta helt nya riskområden att 
hantera i tillverkningsprocessen. Det finns mycket stor osäkerhet hur man skall hantera 
detta nya riskområde och inom branschen finns det mycket begränsade kunskaper. 
 
Lagstiftningen släpar också efter inom det här området. Anläggningar med farlig el har 
tidigare alltid varit av typen fasta anläggningar vilket gjort att allt lagstiftningsarbete varit 
fokuserat på dessa. Lagstiftningen har inte hunnit med när det nu börjar dyka upp 
EV/HEV fordon som i princip är rullande elanläggningar. 
Flera av lagkraven inom elsäkerhetsområdet är direkt undantagna från elfordon. 
Det är därför ett stort behov från fordonsindustrins sida att få hjälp att skapa säkra 
tillverkningsprocesser för att producera EV/HEV fordon.  
 
Denna rapport har tagits fram inom FFI projektet FACECAR (FFI = Fordonsstrategisk 
Forskning och Innovation) . 
Syftet med rapporten är att skapa ett dokument som beskriver SP:s syn på lagstiftningen 
inom elsäkerhet och hur fordonsindustrin ur ett elsäkerhetsperspektiv bör skapa en säker 
monteringsprocess för elfordon (EV) samt elhybridfordon (HEV). 
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Sammanfattning / Summary 
 
Även om lagkraven släpar efter den snabba tekniska utvecklingen så finns det idag 
lagstiftning som på ett relativt bra sätt täcker säkerhetsaspekterna vid montering av 
EV/HEV i fordonsfabriker i Sverige. 
Dock så måste dessa lagkrav kompletteras med instruktioner och rutiner när de skall 
tillämpas för den egna tillverkningsprocessen för EV/HEV. 
 
Den svenska standarden SS-EN 50110-1:2004 utfärdad av Svenska Elektriska 
Kommissionen (SEK) är den svenska tolkningen av motsvarande Europa standard. I 
denna uttrycks det klart att den gäller även för elfordon och all hantering av dessa 
inklusive tillverkningsfasen. Dock har man i både Europa standarden och i den svenska 
standarden poängterat att den inte är primärt skriven för dessa fordon och att kraven inte 
gäller fullt ut för elfordon men att grundprinciperna bör tillämpas. 
 
De väsentligaste kraven beskrivna i SS-EN 50110-1:2004 när det gäller utbildning är att 
när ett arbete fordrar teknisk kunskap eller erfarenhet för att förebygga elektrisk fara eller 
skada så måste den som utför arbetet ha denna kunskap eller erfarenhet eller övervakas. 
I en stor produktionsorganisation är det inte rimligt att alla har denna kunskap eller 
erfarenhet. Därför är det väsentligt att ha ordning på vilka personer i organisationen som 
skall ha specialistkompetens i sina olika roller. Det bör finna några väl definierade 
kompetensnivåer som stämmer överens med de olika arbetsuppgifternas komplexitet och 
risk. 
 
En väl fungerande utbildningsplan krävs och det behövs bra uppföljning över vilka 
personer som har vilken kompetens samt också en fortlöpande vidareutbildning för att var 
och en skall upprätthålla sin kompetens.  
Kompetensnivån behöver vara bekräftad och dokumenterad så att man har full kontroll 
över att det enbart är utbildade personer som utför de elsäkerhetskritiska 
arbetsuppgifterna.  
 
Regelverket både i Europa och Sverige bör kompletteras så att elsäkerhetsaspekterna för 
de typer av elanläggningar som EV/HEV representerar blir tydligare definierade och 
kravsatta. Det krävs idag en relativt hög kompetensnivå vad det gäller elsäkerhet för att 
på ett effektivt sätt skapa en säker hantering av EV/HEV fordon både vid tillverkning och 
vid övrig hantering. Riskerna för allvarliga misstag på grund av otydlig kravsättning i 
kombination med okunskap är tyvärr idag alltför hög. 
 
 
 



7 

 

1 Lagkravsöversikt (elsäkerhet) 
 
1.1 European Commission 
1.1.1 Direktiv (directives) 
Den Europeiska Kommissionens avdelning för näringsliv (Enterprise and Industry) 
utfärdar direktiv som definierar de väsentliga krav, som ställs för att skydda hälsa och 
säkerhet, som gods måste uppfylla när det placeras på marknaden. 
 
1.1.2 Riktlinjer (guidelines) 
Riktlinjer utfärdas i allmänhet som komplement till direktiven för att öka förståelsen och 
att fungera som en handbok för alla parter som direkt eller indirekt berörs. 
 
1.1.3 Europeiska standarder 
De europeiska standardiseringsorganisationerna har uppdraget att ta fram tillhörande 
tekniska specifikationer för att möta de väsentliga kraven i direktiven. Dessa benämns 
”harmoniserande standarder”. 
CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) har detta uppdrag 
för elektrisk utrustning. 
CENELEC har utfärdat bland annat standard EN 50110-1:2004. Denna Europastandard 
antogs av CENELEC 2004-07-01. CENELEC medlemmarna är förpliktigade att följa 
fordringarna i CEN/CENELECs Internal Regulations som anger på vilka villkor 
europastandarden i oförändrat skick skall ges status som nationell standard. 
 
1.1.4 Nationell implementering av direktiven 
Respektive EU land är ansvarigt för att stifta lagar och regelverk för implementeringen av 
direktiven i den nationella lagstiftningen.  
 
 
 
1.2 Nationella lagar och regelverk 
De grundläggande kraven finns i Arbetsmiljölagen (AML) som är utfärdad av Sveriges 
Riksdag. Arbetsmiljölagen definierar ramverket för lagstiftningen angående arbetsmiljön. 
Arbetsmiljöverket har Regeringens uppdrag att utfärda mer detaljerade regler. 
Detta är beskrivet i Förordning (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket. 
 
1.2.1 Arbetsmiljöverket 
Arbetsmiljölagen är en ramlag. Detaljerade bestämmelser finns i de föreskrifter som 
arbetsmiljöverket utfärdar. 
 
Bland Arbetsmiljöverkets föreskrifter kan nämnas: 

• AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning 

 
1.2.2 Elsäkerhetsverket 
Elsäkerhetsverket lyder under näringsdepartementet. Elsäkerhetsverket arbetar för att 
förebygga att människor och egendom skadas av el. De arbetar också för att elektriska 
apparater och elinstallationer är konstruerade och utförda på ett sådant sätt att de inte stör 
utrustning för radio och telekommunikation och andra apparater. 
 

• Starkströmsförordningen 2009:22 
• Elsäk-FS 2006:1 
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• Elsäk-FS 2007:2 
• Elsäk-FS 2008:1,2,3 
• SFS 1990:806 
• Guide till LVD 2006/95/EG 

 
1.2.3 Svenska Elektriska Kommissionen (SEK) 
SEK svarar för standardiseringen på elområdet i Sverige och samordnar svensk 
medverkan i internationell och europeisk standardisering som medlem i IEC och 
CENELEC. SEK är en organisation med frivilligt deltagande från svenska myndigheter, 
företag och organisationer som har ett intresse av att medverka i och påverka arbetet med 
tekniska regler inom elektrotekniken. SEK finansieras huvudsakligen med statliga anslag 
samt avgifter från intressenter som deltar i verksamheten. 
 
SEK fastställer svensk standard på det elektrotekniska området. De flesta standarderna är 
europeiska standarder som genom överenskommelse inom CENELEC skall fastställas 
som nationell standard i de europeiska länderna. 
 

• SS-EN 50110-1 utgåva 2 (EN 50110:2004) 
• SS-EN 50110-2, utgåva 1:1997/C1:2001 (EN 50110-2:1996/C1:2001) 

 
 
 

2 U.S. Department of Transportation 
(exempel USA)  

Ett intressant exempel på ställda säkerhetskrav kring hantering av EV/HEV i USA är 
nedanstående. Det är krav ställda av Amerikanska myndigheter i samband med hantering 
av en större provflotta av elhybrid bussar i USA. 
 
Myndighet/organisation: Federal Transit Administration 
Program:   Clean Air Program  
 
    
Design Guidelines for Bus Transit Systems Using Electric 
and Hybrid Electric Propulsion as an Alternative Fuel 
 
5.2 Training of maintenance personnel   
The training of maintenance personnel should include:  

• Significant emphasis on the dangers of high voltage and the differences between 
the electrical system in a hybrid-electric bus or an electric bus and in 
conventional buses.  

• The means, such as instruments and checklists, by which maintenance personnel 
and supervisors ensure that any system or component of an electric bus or hybrid-
electric bus is declared safe to inspect, open, modify, replace or maintain.  

 
An overview of the electric bus systems and items that can be maintained in the shop.  

• System logic, circuits, and how to conduct a fault diagnosis. This should include 
the current paths, grounding principles, interlocks and logic conflicts.  

• Diagnostic equipment training.  
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Battery issues including the different types of batteries, their chemistry and their 
characteristics.  

• Battery charging regimes, equalizing charges in cells, over and undercharging 
and their consequences.  

• Battery vent and watering systems and inspecting battery fluid levels, where 
appropriate.  

• Electrical safety and items to consider before disconnecting and connecting 
electrical circuits, load testing, testing of battery capacity and efficiency.  

• Removal from and reinstallation of battery packs into the bus compartment.  
• Working with caustic materials, acids and how to neutralize battery fluid spills.  
• Sensitivity issues for power and/or automatic vehicle washing, which may push 

water into vehicle.  
• Out-gassing from batteries, flammability and toxicity of gases emanating from 

batteries.  
• Proper and environmentally acceptable disposal or recycling of batteries, battery 

fluids, and other wastes.  
• Performing periodic inspection of critical items and initiating preventive 

maintenance versus reactive maintenance.  
• A systematic approach to documenting all findings during an inspection and prior 

to the performance of a maintenance procedure. This approach should include 
descriptions of battery terminal conditions, electrical isolation measurement of 
each battery box, battery box temperatures, evidence of battery module motion 
relative to the battery box, battery box attachment condition, and condition of 
propulsion wiring and connectors.  

 
 
 

3 Utbildningskrav enligt SS-EN 50110-1 
  
SS-EN 50110-1 anger minimifordringar, som gäller i alla CENELEC-länder på 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 skall användas 
tillsammans med SS-EN 50110-1. 
Nedanstående är ett utdrag ur tolkningen av SS-EN 50110-1 för montering av EV/HEV. 
Se SP-rapport ”Nuvarande lagkrav för montering av elfordon/elhybridfordon (EV/HEV) i 
Sverige”. 
 
3.1 Krav beskrivna i SS-EN 50110-1 
När ett arbete fordrar teknisk kunskap eller erfarenhet för att förebygga elektrisk fara eller 
skada måste den som utför arbetet ha denna kunskap eller erfarenhet eller övervakas på 
ett tillfredsställande sätt. 
Följande kriterier skall användas: 

‐ Kunskap om elektricitet 
‐ Erfarenhet av elarbete 
‐ Kännedom om den anläggning på vilken arbete skall utföras och praktisk 

erfarenhet av arbetet 
‐ Kännedom om de riskkällor som kan uppstå under arbetet och de 

säkerhetsåtgärder som skall beaktas 
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‐ Förmåga att vid varje tillfälle avgöra om det är säkert att fortsätta arbetet eller 
inte 

Innan ett arbete påbörjas skall dess svårighetsgrad fastställas så att lämpligt val av 
fackkunnig person, instruerad person eller lekman görs för arbetet. 
 
Ett tillräckligt antal av dem som skall arbeta på en elektrisk anläggning skall utbildas och 
informeras så att de kan ge lämplig första hjälp vid elchock och vid brännskador. 
Vägledning om första hjälpen bör lämpligen anslås på arbetsplatsen eller lämnas i 
broschyrer eller säkerhetsdokument som vid behov delas ut till arbetarna.  
 
Verktyg, utrustningar och anordningar skall uppfylla fordringarna i tillämpliga 
europeiska, nationella eller internationella standarder där sådana finns. 
Exempel:  

• isolerade och isolerande verktyg  
• lås anslag och skyltar 
• spänningsprovare och spänningsindikeringssystem  
• utrustning för jordning och kortslutning 

Verktyg, utrustningar och anordningar skall användas enligt de direktiv som levererats av 
tillverkaren eller leverantören. Anvisningarna skall vara avfattade på det eller de språk 
som används i landet.  
 
 
Vid arbete med spänning gäller dessutom: 
 
Ett särskilt utbildningsprogram skall tas fram för att fackkunniga eller instruerade 
personer skall få och bibehålla kompetens att utföra arbete med spänning. Detta program 
skall vara anpassat till de särskilda fordringar som gäller vid arbete med spänning och 
skall baseras på teoretiska och praktiska övningar. 
Övningarna skall utgöra typiska exempel på de arbeten som sedan skall utföras. Om de 
skiljer sig från dessa, skall de baseras på samma principer som för säkerheten. 
När utbildningen har avslutats på ett framgångsriktsätt skall ett intyg lämnas till 
deltagarna av vilket det framgår vilka arbeten med spänning som de har utbildats för. 
Kompetensnivån bör styrkas av en behörighet att utföra arbete med spänning. 
 
Färdigheten att utföra arbete med spänning på ett säkert sätt skall vidmakthållas, antingen 
genom tillämpning, ny utbildning eller repetitionsutbildning. 
Behörighetens giltighet bör vid behov omprövas beroende på kompetensnivån hos 
personen i fråga. 
 

4 Förslag till utbildningsplan 
4.1 Inledning 
Detta är SP:s syn på kunskapsbehov och till det kopplade utbildningsbehov. Som 
bakgrund ligger kravsättningen i SS-EN 50110-1, kravsättning från övriga regelverk och 
standarder samt förslag till utbildningar identifierade från andra håll. 
 
4.2 Kunskapsgrupper 
Personalstyrkan i en typisk monteringsfabrik är i allmänhet på ett par tusen personer. Det 
är inte rimligt att tänka sig att all denna personal skall upprätthålla en hög 
elsäkerhetskompetens. Det lämpligaste är att dela upp personalen i olika grupperingar vad 
det gäller elsäkerhetsarbeten och till det kopplade kompetenskrav och utbildningsbehov. 
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4.2.1 Lekmän  
Detta är den största gruppen. Den består av de personer som standarden kallar för 
”lekmän”. Dessa personer betraktas som helt outbildade ur ett elsäkerhetsmässigt 
perspektiv. I denna grupp kan alltså ingå personer som är mycket kompetenta och 
välutbildade i att bygga bil. 
I denna grupp ingår: 

• Monterings-, logistik-, och underhållspersonal som ej skall arbeta inom 
avgränsningarna för den elektriska anläggningen. 

• Alla övriga medarbetare inklusive chefer. 
• Inhyrd personal. 
• Besökare mm. 

 
4.2.2 Grundläggande kompetens 
I denna grupp ingår: 

• Chefer som har ett direkt personalansvar för personer som har som uppgift att 
arbeta i den elektriska anläggningen. 

• Personal som utför monteringsarbeten inom avgränsningarna för den elektriska 
anläggningen av den art som inte har betydelse för elsäkerheten. 

 
4.2.3 Kompetens att arbeta spänningsfritt 
I denna grupp ingår: 

• Personal som återställer den elektriska anläggningen till driftläge. 
• Personal som utför monteringsarbete som har betydelse för elsäkerheten. 
• Personal som utför elektrisk felsökning eller reparationsarbete inom den 

elektriska anläggningen. 
 
4.2.4 Kompetens att arbeta med spänning 
I denna grupp ingår: 

• Personal som säkerställer att den elektriska anläggningen är säker att arbeta med 
samt att den är spänningsfri. 

• Personal som skall arbeta under spänning. 
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4.3 Utbildningsplan 
 
4.3.1 Grundläggande kompetens 
Utbildningsinnehåll: 

• Kunskap om elektricitet 
• Kunskap om EV/HEV 
• Risker med elektricitet 
• Första hjälpen 
• Rutiner och ansvar inom företaget 

 
4.3.2 Kompetens att arbeta spänningsfritt 
Utbildningsinnehåll: 

• Kunskap om elektricitet 
• Kunskap om EV/HEV 
• Risker med elektricitet 
• Första hjälpen 
• Rutiner och ansvar inom företaget 
• Praktiska övningar 

 
4.3.3 Kompetens att arbeta med spänning 
Utbildningsinnehåll: 

• Kunskap om elektricitet 
o Likspänning, växelspänning 
o Ohms lag 
o Lågspänning, högspänning, klenspänning 

• Kunskap om EV/HEV 
o Översikt över produkterna 
o Batteriets funktion och skyddssystem 
o Elsystemets uppbyggnad 
o Elgenerator: uppbyggnad, funktionalitet 

• Risker med elektricitet 
o Elchock: samband mellan ström, spänning och tid och hur detta påverkar 

kroppen. 
o Ljusbåge: risker, brännskador 
o Brandrök: innehåll i brandrök, gifter mm, spridningshastighet 
o Explosionsrisker: batteribrand 
o Utsläpp av kemikalier 

• Första hjälpen 
o Elchock 
o Brännskador 
o Rökförgiftning 
o Skador från kemikalier 

• Rutiner och ansvar inom företaget 
o Vad kräver regelverken 
o Var hittar jag lokala instruktioner 
o Genomgång av berörda instruktioner 
o Instruktioner kring säkring av elektrisk anläggning 
o Instruktioner kring märkning och avspärrning 
o Tillträdesregler 
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• Praktiska övningar 
o Säkerställa spänningsfrihet 
o Användning av isolerade och isolerande verktyg 

• Utrustning och hjälpmedel vid arbete med spänning 
o Isolerade och isolerande verktyg 
o Spänningsprovare spänningsindikeringssystem 
o Utrustning för jordning och kortslutning 
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