
 

Har du strömavbrott?
Strömavbrott orsakas ofta av fel i din egen elanläggning. Det finns några 
saker som du kan kontrollera själv, innan du kontaktar elinstallatören, 
fastighetsägaren eller Falu Energi & Vatten.

BRA ATT HA HEMMA
Stearinljus, värmeljus, 
tändstickor, ficklampa, 
säkringar och 
huvudsäkringar.

fev.se/el

Nej Ja

Om du har en 
jordfelsbrytare:
Har den löst ut?

Starta 
här!

Är huvudsäkringarna  
hela vid mätarskåpet? 
Är säkringarna  
hela i elcentralen?

Återställ jordfelsbrytaren  
genom att slå till den igen. 
Dra spaken uppåt till läge 1.
Löste den ut?

NejJa

Under 
strömavbrottet

Vid stora strömavbrott kan det i värsta  
fall ta flera timmar innan strömmen kommer 

tillbaka. Vi har samlat några kloka tips  
att följa vid oplanerade avbrott.

Lyssna gärna på en  
batteridriven radio och lokala  
nyheter för mer information.

1

Tappa upp dricksvatten. Om avbrottet pågår  
under längre tid kan trycket sjunka i ledningarna,  

eftersom pumparna drivs med el.

2

Stäng av element. Håll dörrar och fönster 
stängda för att behålla värmen. Klä dig varmt.

3

Rädda maten genom att hålla dörrar till kyl  
och frys stängda. En modern kyl och frys håller  

kylan minst 12 timmar om du inte öppnar dörren.

4

Stäng av maskiner som till exempel 
kaffekokare, spis, tv, dator och vrid av 

vattenkranarna till tvätt- och diskmaskin.

5

När strömmen är tillbaka behöver  
elnätet en mjukstart. Vänta ett tag med tvätt, 

disk eller matlagning. Sätt på el-element  
med några minuters mellanrum.

6

Är du husägare?  
Ring Falu Energi & 
Vatten på  
023-77 49 00 
(dygnet runt).
Är du hyresgäst?  
Ring din  
fastighetsägare.

Om den inte löser ut 
igen är det tecken på 
en tillfällig störning 
som var övergående.
Om störningen åter-
kommer vid flera 
tillfällen, ta hjälp av 
en elinstallatör.

Nej

Ja Nej

Återställ säkringen. 
Löser säkringen ut igen?

Dra ur alla apparater 
med stickpropp som är 
anslutna till felande säk-
ring. Återställ säkringen 
igen. Om säkringen löser 
ut igen är det fel på den 
fasta installationen.

Tillfällig 
störning 
som var 
övergående.

Ja

Då har ni fel i anläggning-
en och behöver göra en 
felsökning. 
1 Börja med att slå ifrån 

alla automatiska säk-
ringar eller skruva ur alla 
vanliga säkringar.

2 Slå till jordfelsbrytaren 
igen. Återställ därefter 
en säkring i taget till 
dess att jordfelsbrytaren 
åter löser ut. Felet är nu 
lokaliserat till säkringen 
som får jordfelsbrytaren 
att lösa ut.

3 Dra ur alla apparater 
med stickpropp som är 
anslutna till den felande 
säkringen. Återställ säk-
ringen igen.

Om jordfelsbrytaren löser 
ut igen är det fel på den 
fasta installationen.

FEL PÅ  
DIN FASTA 

INSTALLATION?
Husägare?  

Kontakta elinstallatör
Hyresgäst?  

Kontakta  
fastighetsägare


