
  
 

 

 

EBR-meddelande 
  
    

 

Här hittar du tidigare EBR-meddelanden 

 
 

 

 

EBR informerar om skyltar 
Då lokalnät och direktjordat elnät kommer nära varandra kan det 
direktjordade nätet komma att påverka lokalnätet. 
 
Lokalnätet kommer då att behöva konstrueras och anpassas för att bli 
säkert för personal som ska underhålla anläggningsdelar på 
lokalnätsanläggningen. Observera att detta gäller speciellt då lokalnätet är 
byggt som jordkabelanläggning. 
 
En arbetsgrupp i branschen håller under EBR på att skapa tydliga 
anvisningar för hur lokalnätet ska konstrueras och utformas för att 
anläggningarna ska bli säkra för person och egendom. Anvisningen har 
som mål att ha en remissversion framme till årsskiftet 2021-2022 för en 
publicering så snart som möjligt. 
 
För att på ett tydligt sätt informera om att anläggningsdelen är påverkad 
av närheten till det direktjordade nätet så har branschen kommit överens 
om att anläggningsdelar ska förses med skyltar som tydligt redovisar att 
person ska beakta och överväga skyddsåtgärder för att undvika skada. 
Observera att skylt även ska placeras på isolertransformatorstationer. 
 
Skylt ska primärt placeras utanpå skåp och station. 
Det är bra om den anslås även inne i anläggningen. 
 
Det ska även noteras i dokumentationssystemet information som 
motsvarar skyltningen. 
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Skyltar ska utföras enligt nedan: 

  

Skyltning (210x297 mm) Skyltning på kabelskåp (ca 10x15 
klistermärke) 
Kabelskåp som placeras inom 
påverkansområdet för direktjordat 
nät skall skyltas med denna 
varningsskylt.   
 
Undantaget är kabelskåp placeras 
inom påverkansområdet, men som 
matas från sekundärsidan av en 
isolertransformator. 
  

 

  
  

 

 

 

 

 

Energiföretagen Sveriges varumärken EBR, ESA och 
ESA Q 
EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade 
varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får 
endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse. 

 



 

Vi är måna om din integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur vi 
hanterar dina personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar 

personuppgifter i vår integritetspolicy. 

 

 

  

 

KONTAKTA OSS 

Energiföretagen Sverige 
101 53 Stockholm 
info@energiforetagen.se 
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