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1 Utbildningskrav per tjänsteområde 

Allmänt 

Detta dokument innehåller VSN:s sammanställda utbildningskrav för leverantörer och entreprenörer, 
indelade per tjänsteområde. Om ett tjänsteområde saknas när ett avtal ska tecknas ska en separat 
utbildningskravslista skapas. Vid behov ska utbildningsbevis kunna uppvisas. 

1.1 Obligatoriska utbildningar för alla entreprenörer/inhyrd personal och uppdrag  

• VSN:s grundläggande HSSEQ-utbildning för entreprenörer och inhyrd personal (Finns på 
Leverantörsportalen) 

• ha genomgått erforderlig utbildning i ESA för uppdraget, ska repeteras minst vart tredje år med 
godkänt resultat 

• Första hjälpen (HLR) 

1.2 UE El 

1.2.1 Lagstadgade utbildningar 

Samtliga lagstadgade utbildningar för berört uppdrag 

1.2.2 Utbildningar för uppdragets utförande, t. ex.   

Samtliga nödvändiga utbildningar för berört uppdrag, t. ex. 

• AMS-lågspänning 

• B-körkort 

• ESA Fackkunnig, enligt senaste versionen. Ska repeteras minst vart tredje år med godkänt resultat 

• Gymnasial elutbildning 

• Heta arbeten 

• Nedtagning nödställd 

• Arbete på Väg 

• Hjärt- och lungräddning och första hjälpen vid elskada 

1.3 UE Maskin  

1.3.1 Lagstadgade utbildningar 

Samtliga lagstadgade utbildningar för berört uppdrag 

1.3.2 Utbildningar för uppdragets utförande, t. ex.   

Samtliga nödvändiga utbildningar för berört uppdrag, t. ex. 

• B-körkort 

• ESA Instruerad person, enligt senaste versionen. Ska repeteras minst vart tredje år med godkänt 
resultat 

• Krav vid kabelförläggning KRAV 05:17 

• KJ41 (kabelförläggning) 

• Maskinförarkort 

• Nedtagning nödställd 

• Säkerhet på väg 
 
 
 

https://www.vattenfall.se/foretag/services-tjanster/vattenfall-services/leverantorsportalen/
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1.4 UE Mek 

1.4.1 Lagstadgade utbildningar 

Samtliga lagstadgade utbildningar för berört uppdrag 

1.4.2 Utbildningar för uppdragets utförande, t. ex.   

Samtliga nödvändiga utbildningar för berört uppdrag, t. ex. 

• Heta Arbeten 

• B-körkort 

• Travers 

• Truck B 

• SSG 

• ESA Instruerad person, enligt senaste versionen. Ska repeteras minst vart tredje år med godkänt 
resultat 

1.5 UE Skog 

1.5.1 Lagstadgade utbildningar 

Samtliga lagstadgade utbildningar för berört uppdrag 

1.5.2 Utbildningar för uppdragets utförande, t. ex.   

Samtliga nödvändiga utbildningar för berört uppdrag, t. ex. 

• B-körkort 

• ESA Röjning, enligt senaste versionen. Ska repeteras minst vart tredje år med godkänt resultat 

• Första Hjälpen (HLR), utbildning får inte vara äldre än 2 år 

• EAC (arborister) 

• Motorsågskörkort 

• Arbete på Väg 

• Utbildning i hantering och användning av brandsläckningsutrustning 

1.6 Linjebesiktning  

1.6.1 Lagstadgade utbildningar 

Samtliga lagstadgade utbildningar för berört uppdrag 

1.6.2 Utbildningar för uppdragets utförande, t. ex.   

Samtliga nödvändiga utbildningar för berört uppdrag, t. ex. 

• ESA Fackkunnig, enligt senaste versionen. Ska repeteras minst vart tredje år med godkänt resultat 

• vara väl förtrogen med besiktningsarbete 
• vara väl förtrogen med och följa starkströmsföreskrifterna 

• AMS lågspänning om uppdraget även inkluderar kabelskåp för servisledningar etc. 

1.7 Ogräsbekämpning 

1.7.1 Lagstadgade utbildningar 

Samtliga lagstadgade utbildningar för berört uppdrag 

1.7.2 Utbildningar för uppdragets utförande, t. ex.   

Samtliga nödvändiga utbildningar för berört uppdrag, t. ex. 
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• ESA Instruerad person – icke elektriskt arbete, enligt senaste versionen. Ska repeteras minst vart 
tredje år med godkänt resultat 

1.8 Klottersanering 

1.8.1 Lagstadgade utbildningar 

Samtliga lagstadgade utbildningar för berört uppdrag 

1.8.2 Utbildningar för uppdragets utförande, t. ex.   

Samtliga nödvändiga utbildningar för berört uppdrag, t. ex. 

• ESA Instruerad person – icke elektriskt arbete, enligt senaste versionen. Ska repeteras minst vart 
tredje år med godkänt resultat 

1.9 Helikopterbesiktning 

1.9.1 Lagstadgade utbildningar 

Samtliga lagstadgade utbildningar för berört uppdrag 

1.9.2 Utbildningar för uppdragets utförande, t. ex.   

Samtliga nödvändiga utbildningar för berört uppdrag, t. ex. 

• vara väl förtrogen med besiktningsarbete från helikopter 

• genomgått utbildning via EBR:s utbildningsplan för att erhålla intyg om besiktning av 
kraftledningar från luften 

1.10      UE Vindkraftstekniker 

1.10.1   Lagstadgade utbildningar 

Samtliga lagstadgade utbildningar för berört uppdrag 

• GWO 

• ESA Fackkunnig, enligt senaste versionen. Ska repeteras minst vart tredje år med godkänt resultat 

1.10.2 Utbildningar för uppdragets utförande, t. ex.   

Samtliga nödvändiga utbildningar för berört uppdrag, t. ex. 

• B-körkort 

• GWO sea survival 

1.11 Inhyrd personal, kontor  

1.11.1 Lagstadgade utbildningar 

Samtliga lagstadgade utbildningar för berört uppdrag 

1.11.2 Utbildningar för uppdragets utförande   

Samtliga nödvändiga utbildningar för berört uppdrag 
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2 Revisionshistorik 

Utgåva nr Ändringar Godkänd av 

2 giltig fr.o.m. 2021-10-08 Länk till HSSEQ-utbildningen. Repetitionsintervall 
tillagt på alla ESA-utbildningar. 

Dag Svensson 

1 giltig fr.o.m. 2021-05-07 Nytt dokument Dag Svensson 
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