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Förord 
Detta arbete har initierats och drivits i samråd med representanter från Energiföretagen Sverige. 
Avsikten har varit att gemensamt inom branschen ta fram riktlinjer för märkning av oljeisolerad 
utrustning på transformatorstationer.   

Det har varit både intressant, lärorikt samt utvecklande att samarbeta med er i detta projekt. Ett 
stort tack till alla som har varit engagerade och bidragit med sin kunskap, erfarenheter och 
synpunkter. Speciellt tack till er som tog emot och introducerade mig i både äldre och moderna 
transformatorstationer. 

Tack till Ann-Beth Antonsson som var projektledare fram till sin pension från IVL hösten 2019 och 
som introducerade mig till detta projekt (mitt första uppdrag på IVL Svenska Miljöinstitutet). 

Uppsala den 20 oktober 2020 

Jessica Fagerlönn 

Hållbart arbetsliv på IVL Svenska Miljöinstitutet  
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Sammanfattning 
De svenska elnätsföretagen har ett mycket stort antal transformatorstationer. Vid dessa stationer 
finns komponenter som innehåller isolerolja. I samband med installation, underhåll och haveri, 
finns risk för exponering för oljan. För att förebygga tillbud, olycksfall och ohälsa finns krav på 
arbetsgivaren att ha ett kemikaliesäkerhetsarbete. Detta innefattar bl.a. att märka rörledningar och 
behållare som innehåller farliga kemiska produkter.  

Målet med projektet var att ta fram ett branschgemensamt dokument för elnätsföretag med 
riktlinjer för märkning av oljeisolerad utrustning i transformatorstationer samt att ta fram 
övergripande riktlinjer för kemikaliesäkerhetsarbete.  

En fördjupning har gjorts när det gäller märkning av transformatorer som innehåller isolerolja.  
Isolerolja definieras som en farlig kemisk produkt (enligt isoleroljans säkerhetsdatablad) och 
omfattas av krav i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19). Då 
det finns cirka 5000 fördelningsstationer och ca 180 000 nätstationer innehållande isolerolja i 
Sverige blir omfattningen av en eventuell märkning stor. En analys har gjorts av hur märkningen 
kan utformas så att den både blir enkel och praktisk att tillämpa kraven enligt föreskrifterna. 
Förutom kraven i arbetsmiljöverkets föreskrifter finns kompletterande vägledning från svensk 
standard om Märkning av gas-, vätske- och ventilationsinstallationer (SS 741). 

Två exempel på utformning av märkning har tagits fram, en som kan användas vid ingången till 
transformatorstationer och en som kan användas på utrustning innehållande isolerolja. 
Märkningen bör placeras i ögonhöjd. Märkningen upplyser om den farliga kemiska produkten, 
faropiktogram och faroklass (Hälsofarlig, Skadlig och Miljöfarlig) samt färgmärkning svart för övriga 
vätskor. När märkning är vid ingång ingår en kompletterande fras: ”Inom detta område finns det 
teknisk utrustning som innehåller isolerolja”.  

I den mån det är möjligt rekommenderas märkning vid ingången till transformatorstationer (som 
alltid är låsta och endast tillgängliga för behörig personal). Vid bedömning kan kompletterande 
märkning (behövas) utföras på utrustning. 

Dessutom rekommenderas att ansvarig säkerställer rutiner för inköp av ny utrustning samt 
transport av utrustning som kan innehålla isolerolja och som måste märkas. 

Utöver detta rekommenderas också att samordningsansvarig informerar entreprenörer om 
förekomsten av isolerolja, vilka grundläggande rutiner som gäller på arbetsplatsen/arbetsområdet 
och att entreprenören (utifrån sitt arbetsgivaransvar) utför en egen riskbedömning av arbetet 
kopplat till isolerolja.  

Med hjälp av KemiGuiden (https://www.prevent.se/kemiguiden/uppslagsboken/dessa-rutiner-
maste-fungera/) kan företag som använder kemiska produkter få hjälp med att reda ut vilka krav 
som gäller för dem och hur de kan arbeta för att leva upp till kraven. 

  

https://www.prevent.se/kemiguiden/uppslagsboken/dessa-rutiner-maste-fungera/
https://www.prevent.se/kemiguiden/uppslagsboken/dessa-rutiner-maste-fungera/
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Summary 
The Swedish powerline companies has many transformers in which there are equipment 
containing insulating oil (transformer oil). When working with installation, maintenance, and 
breakdowns, there is a risk of exposure to the oil. It is important to prevent incidents, accidents and 
ill-health. There are requirements on the employer to have a chemical safety work which includes 
labeling pipelines and containers containing hazardous chemical products. 

The aim with this project was to create a jointly document for the Swedish powerline companies 
with guidelines for labeling equipment containing insulating oil and overall guidelines for 
chemical safety work. To their aid, the employer can use the digital tool KemiGuiden 
(https://www.prevent.se/kemiguiden/uppslagsboken/dessa-rutiner-maste-fungera/) to investigate 
which requirements apply specifically to them. 

An analysis has been carried out on how the labeling should be designed so that it should be 
simple and practical to label the approximately 180 000 power plants in Sweden that are affected 
by the requirements in the Provisions of the Swedish Work Environment Authority (AFS 2011:19) 
on Chemical Hazards in the Working Environment and guidance from Swedish standard (SS 741), 
Identification marking for gas, liquid and ventilating installations. 

Two examples for labeling have been developed; one at the entrance and one at the equipment. 
The recommendations are that labeling is carried out on entrance and when assessing, additional 
labeling can be carried out on equipment. The marking should be placed at eye level. It is also 
important to ensure labeling routines before the purchase of new equipment or when transport of 
equipment containing insulating oil. The person responsible for coordinating the power station 
must inform the contractors about the presence of insulating oil and sharing routines. The 
contractor must, based on his employer responsibility, carry out his own risk assessments linked to 
the work with the insulating oil. 

  

https://www.prevent.se/kemiguiden/uppslagsboken/dessa-rutiner-maste-fungera/
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1 Inledning 
De svenska elnätsföretagen har ett mycket stort antal transformatorstationer. Vid dessa stationer 
finns komponenter som innehåller isolerolja. I samband med underhåll, utbyte och haveri, finns 
risk för exponering för oljan. 

Detta projekt har initierats av Energiföretagen i Sverige (EBR). För att förebygga tillbud, olycksfall 
och ohälsa finns krav på att arbetsgivaren skall ha ett kemikaliesäkerhetsarbete som innefattar att 
märka rörledningar och behållare som innehåller farliga kemiska produkter. Kraven på märkning 
finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19). Paragraferna 
18–20 ställer krav på att sådana behållare och rörledningar som innehåller kemiska riskkällor ska 
vara märkta med de uppgifter som behövs för att arbetstagarna ska kunna identifiera innehållet 
och eventuella risker som kan förekomma. EBR efterfrågar en tolkning av hur 
transformatorstationer inklusive rörledningar, behållare ska märkas.  

Verksamheten inom elnätsföretagen är likartad, vilket innebär att det finns stora fördelar med att 
utveckla ett branschgemensamt underlag för arbetet med märkning enligt AFS 2011:19. Ett sådant 
underlag har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet och redovisas i föreliggande dokument. 

1.1 Mål 
Målet med projektet är att ta fram ett branschgemensamt dokument för Energiföretagen med 
riktlinjer för märkning av oljeisolerad utrustning på transformatorstationer som innehåller 
isoleroljor och eventuella andra kemiska riskkällor. Utöver detta ska övergripande riktlinjer tas 
fram som visar hur elnätsföretag kan arbeta för att leva upp till gällande lagar och regler om 
kemiska arbetsmiljörisker.  

1.2 Avgränsningar 
Projektet fokuserades inledningsvis på märkning av kemiska riskkällor med oljeisolerad 
utrustning på transformatorstationer. Under projektets gång har det visat sig att det kan 
förekomma andra kemiska riskkällor i transformatorstationer och dessa behandlas kortfattat 
nedan.  

2 Metod 
Projektet har drivits av IVL Svenska Miljöinstitutet i samråd med en referensgrupp från 
Energiföretagen i Sverige.  

Projektet innefattade en arbetsgång där frågeställningen konkretiseras och specifika 
branschförutsättningar gicks igenom. Aktiviteter som ingick var:  

• Faktainsamling via litteraturstudier av svensk lagstiftning och standarder, 
säkerhetsdatablad och annan relevant litteratur inom området. 

• Platsbesök i äldre och moderna transformatorstationer. 
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• Intervjuer med sakkunniga representanter från branschen.  
• Resultatet av litteraturstudien, platsbesöken och intervjuerna sammanställdes och 

analyserades. Vid analysen har särskilt fokus lagts på; 
• Analys av vad gällande lagar och regler innebär och hur de kan tolkas när det gäller 

transformatorstationer med oljeisolerad utrustning. 
• Vilka typer av utrustning som kan finnas i transformatorstationer. 
• Hur märkningen kan utformas för att  

o motsvara kraven i föreskrifterna,  
o ge korrekt information om riskerna på ett sätt som bidrar till god 

kemikaliesäkerhet vid arbete i transformatorstationerna och  
o samtidigt vara så enkel som möjligt att hantera rent administrativt.  

Slutligen utvecklades i samråd med referensgruppen, förslag på märkning av 
transformatorstationer och resultatet redovisas i denna rapport.  

3 Bakgrund 
I transformatorstationerna transformeras el till högre eller lägre spänningsnivåer och fördelas in 
eller ut på elnätet. Under omvandlingen sker energiförluster i form av värme. Denna värme måste 
avledas från transformatorn. För detta ändamål finns ett isolationsmedium (isolerolja) som 
cirkuleras i transformatorn via självcirkulation eller forcerad med hjälp av pump.  

Transformatorer har vanligtvis en skylt med CE-märkning eller annan äldre märkning som bland 
annat anger mängd och typ av olja i transformatorn och tillverkningsår, se figur 1 och figur 2 för 
exempel på märkning.  

 

Figur 1. Exempel på märkning: skylt på transformator med information om bland annat olja (Ergon Hyvolt 
III), oljevikt (13,0 ton) och tillverkningsår (2017). 
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Figur 2. Exempel på märkning: skylt på transformator med information om mängden olja (225 kg) och 
tillverkningsår (1976). 

Oljeisolerade transformatorer är vanligt förkommande i det svenska elkraftnätet. I Sverige finns 
det cirka 5 000 fördelningsstationer och enligt statistik från EBR 177 189 nätstationer. Dessa 
stationer ägs av olika elnätsbolag. Livslängden på en transformator är cirka 60 år. Den äldsta 
transformatorstationen i Sverige är från början av 1900-talet. 

Transformatorstationer är inom inhägnat område där endast behörig och godkänd personal får 
vistas, för att utföra olika typer av arbetsmoment. Vanligt förekommande arbetsmoment vid en 
transformatorstation är inspektion och kontroll av teknisk anordning och utrustning. Underhåll 
och services utförs regelbundet med syftet att säkerställa transformatorers och annan elektrisk 
utrustnings funktion.  

Mängden isolerolja vid transformatorstationer uppskattas ligga mellan ett par kilo till över 100 ton. 
Förekommande arbetsmoment kopplat till isolerolja är till exempel kontroll av oljenivå, 
provtagning av olja, påfyllnad av olja, oljebyte och oljeregenerering. Underhåll och services på 
transformatorer utförs inte på plats utan i verkstad. 

Förutom isolerolja, förekommer även andra kemiska produkter vid transformatorstationer, listade 
nedan:  

• SF6-gas (svavelhexafluorid) har en isolerande funktion och förekommer i till exempel 
brytare och GIS-ställverk. 

• Kiselgel finns i lufttorkarbehållare som är kopplad till transformatorn med syfte att 
absorbera fukt från inkommande luft till transformatorn. 

• Hydraulolja används i hydraulbrytare. 
• Glykol används som frostskydd i kylvatten. 
• Diesel används till reservelverk. 

Det finns interna krav inom energiföretagen att man inte ska förvara kemikalier vid 
transformatorstationen. Dock får kemikalier som tillfälligt används för underhåll och service 
förvaras på området. 

En sammanställning av isoleroljor som kan förekomma i transformatorstationer finns i tabell 1. 
Sammanställningen bygger på de säkerhetsdatablad som vi fått ta del av i samband med kontakter 
inom branschen. Sammanställningen är därmed inte en sammanställning över alla förekommande 
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kemiska produkter som förekommer i transformatorstationer. Här redovisas namn på kemisk 
produkt samt faropiktogrammen som finns i respektive kemiska produkts säkerhetsdatablad.    

Tabell 1. Sammanställning av isoleroljor som förekommer i transformatorstationer. 

Kemisk produkt Namn på kemisk produkt Faropiktogram enligt SDB 
Isolerolja Voltway N8X 

 
 

Isolerolja Shell Diala S2 ZU-I Dried GT 

 
 

Isolerolja HyVolt III 

 
 

Isolerolja NYTRO® 10 XN 

 
 

Isolerolja Nyswitcho 3X 

   
 

 

4 Lagar och regler  
Relevanta svenska regler om märkning av rörledningar och behållare finns i §§ 18–20 i 
föreskrifterna om Kemiska arbetsmiljörisker [1]. Dessa föreskrifter är tvingande, d.v.s. de ska följas. 
Paragraferna 18–20 handlar om rörledningar och behållare som innehåller kemiska riskkällor. 
Förtydliganden och förklaringar till paragraferna finns i kommentarer och allmänna råd (i 
förskrifterna).  

Arbetsmiljöverket beskriver de allmänna råden på följande sätt: ”Allmänna råd har en annan juridisk 
status än föreskrifter. De är inte tvingande, deras funktion är att förtydliga innebörden i föreskrifterna. De 
kan till exempel upplysa om lämpliga sätt att uppfylla kraven, visa exempel på praktiska lösningar och 
förfaringssätt samt ge rekommendationer, bakgrundsinformation och hänvisningar.” 

Utöver föreskrifterna finns det ett vägledningsdokument ”Vägledning till kemireglerna” till 
föreskrifterna om Kemiska arbetsmiljörisker som ger ytterligare råd om hur kraven kan uppfyllas. 
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4.1 Allmänna krav på märkning av rör och 
behållare 

Paragraf 18 i AFS 2011:19 ställer krav på att behållare och rörledningar som innehåller kemiska 
riskkällor ska vara märkta med de uppgifter som behövs för att arbetstagaren ska kunna identifiera 
innehållet och de risker som är förknippade med detta. Paragraf 18 ställer också krav på hur 
märkning av rörledningar ska utformas genom att ange strömningsriktningen. 

Enligt kommentarerna till paragraf 18 är en behållare exempelvis inköpta förpackningar, flaskor, 
säckar, lösa kärl, fasta behållare och cisterner samt behållare som är en del av en teknisk 
anordning.  

Avfallsbehållare som innehåller en kemisk riskkälla ska märkas med uppgifter om risken. 

Definitionen av rörledning finns i kommentaren till paragraf 20 ”Exempel på rörledningar är fast 
installerade trycksatta ledningar som används för transport av gas, vätska eller fasta ämnen med hjälp av gas 
eller vätska. Rökgaskanaler, ventilationskanaler och liknande är inte rörledningar.”[1]. 

4.2 Särskilda krav på märkning av behållare 
Paragraf 19 i AFS 2011:19 ställer ytterligare krav på märkning av behållare som innehåller farliga 
kemiska produkter och som används eller lagerhålls på arbetsplatsen. Märkningen ska uppfylla 
CLP-förordningen (Classification, Labelling and Packaging, eller på svenska Klassificering, 
Märkning och Förpackning). I figur 3 redovisas exempel på märkning på behållare som innehåller 
farliga kemiska produkter. Märkningen ska innehålla information om produktens namn, 
faropiktogram enligt CLP-förordningen samt text med information när produkten kan ge cancer 
eller allergi, kan skada arvsmassan eller är reproduktionsstörande.  

 

Figur 3. Exempel på vad för slags information det ska finnas på en behållare. (Arbetsmiljöverket, 2018). 

Behållare i en teknisk anordning, där den farliga kemiska produkten behövs för anordningens 
funktion, behöver enbart uppfylla kravet i 18 §. Exempel på behållare som är en del av en teknisk 
anordning är till exempel bensinen i en bilmotor eller isolerolja i en transformator. Kravet är att 
arbetstagaren ska kunna identifiera innehållet och de risker som är förknippade med det. 
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”Märkningen får begränsas till enbart produktens namn eller helt utelämnas om andra åtgärder vidtas som 
säkerställer att detta inte innebär ökad risk för ohälsa eller olycksfall och om kravet i 18 § uppfylls.” (AFS 
2011:19).  

Enligt Vägledningen till kemireglerna AFS 2011:19 finns det möjlighet att skylta upp ett område 
där det förekommer farliga kemiska produkter i behållare om det finns god efterlevnad på 
arbetsrutiner samt god risk- och skyddsinformation. Märkning kan inte utelämnas på behållare om 
det finns stora risker att man förväxlar dem [2] 

Behållare som innehåller kemiska produkter och lagras för att transporteras vidare får vara märkta 
enligt reglerna om transport av farligt gods [2].  

4.3 Särskilda krav på rörledningar 
Paragraf 20 i AFS 2011:19 ställer krav att synliga rörledningar som innehåller farlig kemisk produkt 
ska vara märkta med produktens faropiktogram. Dessutom ställs det krav på att märkningen ska 
placeras väl synligt i närheten av farliga ställen, till exempel ventiler och kopplingar, samt med 
lämpliga mellanrum. Paragrafen är belagd med sanktionsavgift från 15 000 kronor upp till 150 000 
kronor. Det är arbetsgivaren som inte har märkt rörledningar som ska betala avgiften. Paragraf 18 
ställer också krav på att ange strömningsriktningen. 

I kommentaren till paragraf 20 finns ett undantag på märkning av rörledning som utgår från en 
märkt behållare, är synlig i sin helhet och om det är tydligt att rörledningen innehåller samma 
produkt som behållaren uppfylls kravet på märkning. 

4.4 Vägledning för utformning av märkning 
I svensk standard för märkning av gas-, vätske- och ventilationsinstallationer [3]  finns det 
riktlinjer på vad för information kan finnas utöver kraven enligt AFS 2011:19. Märkningen bör 
inkludera: 

• Färg som signalerar ämnets fysikaliska egenskaper och typ av farlighet. 
• Mängd olja i transformatorn. Mängden anges i ton eller m3 (vikt eller volym). 

Denna märkning kan också ge information för personal som inte har svenska som modersmål men 
som är van vid det internationella märksystemet enligt standarden. 

4.5 Vägledning för övrigt kemikaliearbetet 
Arbetet med kemikaliesäkerhet bygger på ett antal rutiner som beskrivs i Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker. De grundläggande rutinerna som behöver finnas på alla 
arbetsplatser där kemiska produkter används beskrivs i KemiGuiden (via Prevent). Kemiguiden 
har utvecklats för små och medelstora företag som använder kemiska produkter eller ämnen.  
 
Kemiguiden som ett verktyg för att lättare kunna tolka och följa den lagstiftning som finns när man 
hanterar kemiska produkter och ämnen. Lagstiftningen (föreskrifterna) som ligger till grund för 
KemiGuiden är utgiven av Arbetsmiljöverket (AFS), Myndigheten för samhällsskydd och 
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beredskap (SRVFS och SÄIFS), Kemikalieinspektionen (KIFS) och Naturvårdsverket (SNFS och 
NFS).  
 
Med hjälp av KemiGuiden kan företag som använder kemiska produkter få hjälp att reda ut vilka 
krav som gäller för dem och hur de kan arbeta för att leva upp till kraven.  
 
Länk till KemiGuiden: 
https://www.prevent.se/kemiguiden/uppslagsboken/dessa-rutiner-maste-fungera/ 

5 Analys och förslag 
En analys har gjorts av hur föreskrifterna om märkning kan tolkas när det gäller märkning av 
transformatorstationer som innehåller isolerolja.  

Transformatorn har idag en ”teknisk märkning” på höljet som informerar om att det är en 
oljeisolerad transformator samt mängden isolerolja. Denna information är inte tillräckligt för att 
uppfylla kraven på märkning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter [1].  

Sammanställning varför märkningen inte är tillräcklig idag, då: 

• isolerolja är enligt säkerhetsdatabladen en farlig kemisk produkt med hälsofarliga 
egenskaper och omfattas därmed av reglerna. 

• det finns utrustning med behållare som innehåller isolerolja. Dessa behållare bedöms vara 
sådana behållare som föreskriften avser med begreppet ”behållare”. I föreskrifterna anges 
villkor för att göra undantag från märkning av behållare 

• det finns rör som är kopplade till utrustning som innehåller isolerolja. Rören är en del i den 
tekniska funktionen (utrustningen) och används inte för att transportera isolerolja. Det 
finns också en tydlig sammankoppling mellan rörledning och utrustningen.  

Bedömningen (utifrån analysen av krav på märkning) är att åtgärder måste vidtagas. Det måste 
finnas en märkning som upplyser arbetstagaren om innehållet och dess risker, antingen på 
behållaren eller utföra en annan alternativ märkning/upplysning. Generellt sett gäller att om man 
gör avsteg från reglerna, behöver en riskbedömning göras för att säkerställa att undantaget inte 
innebär att riskerna ökar. Enligt kommentarerna till 19 paragrafen kan en direkt märkning på 
behållaren utelämnas om det finns goda arbetsrutiner och god risk- och skyddsinformation med 
information om den farliga kemiska produkten (isoleroljan). En möjlighet är att inte märka själva 
behållaren utan att till exempel märka ingången till utrymmet som behållaren finns i.  

Märkningen behöver innehålla information om att isoleroljor förekommer på plats. Märkningen 
ska placeras väl synligt och det ska finnas uppgifter som gör att innehållet och riskerna kan 
identifieras (18 §). Enligt svensk standard bör märkningen kompletteras med färg som signalerar 
ämnets fysikaliska egenskaper och typ av farlighet samt mängd olja. Mängden kan anges i ton eller 
m3 (vikt eller volym) [3]. Märkningen av ingången eller utrustningen behöver inte innehålla 
uppgifter om mängden isolerolja då detta inte är ett lagkrav i föreskrifterna. Dessa uppgifter finns 
vanligtvis på en skylt (CE-märkning och motsvarande) som finns på utrustningen 
(transformatorn).  

 

https://www.prevent.se/kemiguiden/uppslagsboken/dessa-rutiner-maste-fungera/
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5.1 Placering 
Märkning bör placeras i ögonhöjd. Är utrustningen monterad högre höjd än ögonhöjd bör 
märkningen sitta på ett stativ eller stolpe i ögonhöjd. Det är onödigt att först klättra upp för att inse 
faran och då klättra ner och vidta skyddsåtgärder. 

Det finns två alternativ för att placera märkningen i transformatorstationer:  

1) På behållaren (utrustningen). 
2) Vid ingång eller entré till riskområdet, dvs det inhägnade området till 

transformatorstationen. 

Märkning av varje transformator och delar i transformatorer bedöms vara ett stort arbete och bör 
undvikas då detta skulle innebära störningar i eldistributionen i svenska elnät. En mer praktisk 
lösning är att anslå märkning vid ingången till transformatorstationen, förutsatt att de som arbetar 
i transformatorstationen har tillräcklig information om risker, rutiner och skyddsåtgärder generellt 
samt specifikt kring förekomst av isoleroljor. 

Undantagsvis kan (enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter) märkning göras vid ingången. Detta 
förutsätter att det finns goda arbetsrutiner och god risk- och skyddsinformation med information 
om den farliga kemiska produkten (isoleroljan).  

Tillträde till transformatorstationen har enbart behörig personal som har grundkunskaper om 
risker och skyddsåtgärder. Arbetsgivaren har ansvar att säkerställa att arbetstagarna har kunskap 
om de specifika risker som förekommer inom transformatorstationen samt vad för slag 
skyddsåtgärder som måste utföras. 

5.2 Utformning 
Vi rekommenderar att enbart märka med ”Isolerolja”, men inte produktnamn. Detta borde vara 
tillräckligt i kombination med faropiktogram, eftersom isoleroljorna är likartade, även om de kan 
ha olika produktnamn.  

Vi rekommenderar att märkningen på isoleroljan ska innehålla tre faropiktogram. Anledningen till 
denna rekommendation är att erhålla högsta faroklassen. Vid vår kartläggning av olika isoleroljor 
påvisade säkerhetsdatabladen en eller tre faropiktogram, se tabell 1. Isoleroljor har likartade 
egenskaper. Det är också möjligt att vid påfyllning av isolerolja kan den blandas med annan 
isolerolja från en annan leverantör. Dessutom är det vanligt förekommande med flera generationer 
av utrustning på området som innehåller isolerolja från olika leverantörer.  

Vi rekommenderar också att inte inkludera mängden olja. Enligt standarden rekommenderas att 
mängden ska uppges men då detta inte är reglerat enligt AFS 2011:19 och inte ger upphov till 
risker kan mängduppgiften uteslutas. 

Det förekommer att andra tekniska anordningar, till exempel brytare och GIS-ställverk, innehåller 
SF6-gas under högt tryck (över 2 bar). I sådana fall behöver det finnas märkning som informerar 
om förekomst av SF6-gas.  
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Uppgifter till märkningen ska innehålla ordet isolerolja och gällande faropiktogram. För att 
förtydliga innehållet och faran, samt informera om det aktuella ämnets egenskaper kompletteras 
märkningen med svart färg enligt svensk standard [3]. Svart används för att signalera att det är en 
vätska som inte är brandfarlig, giftig eller oxiderande. Vi rekommendera två slags märkningar 
utifrån placering av märkningen: 

• En märkning vid infarten till anläggningen, se figur 4 och  
• en märkning direkt på utrustningen, se figur 5.  

 

Figur 4. Märkning vid ingång till en transformatorstation där det förekommer isolerolja i teknisk 
utrustning, tre faropiktogram samt färgmärkning för övriga vätskor. 

 

 

Figur 5. Märkning på behållare som innehåller isolerolja, tre faropiktogram samt färgmärkning för övriga 
vätskor. 
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5.3 Arbetssätt 
För att tydliggöra detta, behöver man ta fram instruktioner som beskriver hur arbetet med 
märkningen kan utföras på ett säkert sätt samt utföra planerade revisioner med syfte att 
kontrollera att fastställa instruktionerna efterlevs och om det finns behov justera instruktionerna. 

Ansvar för märkning: Om arbetat på transformatorstationer drivs i egen regi är detta 
elnätsföretagens ansvar. Om entreprenör anlitas, har elnätsföretagen ett samordningsansvar och i 
det ingår en informationsplikt till anlitad entreprenör om riskerna på arbetsplatsen. 

Förslag på kompletterande åtgärder är att ägaren till transformatorstationen säkerställer att 
entreprenörerna som ska utföra arbetsuppdraget erhåller relevant information om de risker som 
förekommer på arbetsområdet. Typ av kemiska produkter som förekommer, till exempel isolerolja 
i brytare, spänningstransformatorer och GIS-ställverk. Information om och var märkning ska 
placeras. Att arbetsgivaren inför arbetet utför riskbedömningar. När det krävs ta fram 
instruktioner om vad för slags skyddsutrustning som behövs för att skydda arbetstagaren mot 
skadlig exponering (via ögon, hud och inandning). Vid behov introducera och utbilda personalen. 
Samt kontrollera efterlevnad av skyddsinstruktioner. 

5.3.1 Risker med märkning på utrustning 
Om märkning görs på transformatorn (utrustning), är det viktigt att arbetsgivaren undersöker och 
bedömer vad för slags risker som kan förekomma, till exempel elrisker och arbete på höga höjder. 

Om märkning ska göras, ska beslut fattas om transformatorn ska stängas av. Det är 
elsäkerhetsledaren som avgör om märkningsarbetet är inom eller utanför säkerhetsavståndet och 
beslutar om transformatorn ska stängas av. Avstängning av transformatorer innebär att det blir 
strömavbrott och det vill elnätsbolagen undvika så långt möjligt då det innebär störningar i 
eldistributionen. 

5.3.2 Transport av utrustning 
Om transformatorer med isolerolja ska transporteras till eller från anläggningen kan 
transformatorerna transporteras utan att först tömma ur oljan (gäller främst små transformatorer) 
eller efter det att oljan tömts ur transformatorn. Behållare som innehåller kemiska produkter och 
ska transporteras vidare ska vara märkta enligt reglerna om transport av farligt gods. 

Om transformatorn töms helt på olja, krävs ingen märkning. Om det inte är möjligt att tömma 
transformatorn helt, rekommenderas märkning, till exempel med en fras som ”Kan innehålla rester 
av isolerolja” och faropiktogram för hälsoskadligt och texten Hälsoskadlig. 

Slutsats: Transformatorer som transporteras med isolerolja i, måste märkas, eftersom det annars 
inte finns någon information om att transformatorerna innehåller olja. Dessutom rekommenderas 
att säkerhetsdatabladet följer med transformatorn. Även tömda transformatorer kan behöva 
märkas, om det inte går att säkerställa att transformatorn har tömts helt på isolerolja. 
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5.3.3 Inköp av utrustning 
I samband med inköp är det ett litet merarbete och en liten kostnad att märka transformatorerna 
enligt AFS 2011:19. Dessutom bedöms riskerna med att märka nya transformatorer i direkt 
anslutning till tillverkningen vara försumbara jämfört med att märka transformatorer som är i 
drift, även om de stängs av under märkningen. Vid inköp av nya transformationer inom EU bör 
kraven vad gäller märkning av utrustning som innehåller isolerolja vara uppfyllda. Vid inköp av 
transformatorer utanför EU bör elbolaget som importör och köpare ställa krav på att märkning ska 
ha utförts på utrustningen innan leverans. 
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