
Checklista vid strömavbrott
Strömavbrott

En del av Göteborgs Stad

VILL DU VETA MER?
För mer information om bland annat aktuella
avbrott samt möjligheten att anmäla er till att
få avbrottsinformation via SMS och/eller e-post,
besök goteborgenergi.se/kundservice/avbrott.

Saknar delar av fastigheten ström?
Är det bara delar av fastigheten som är strömlös så är det 
antagligen en säkring som löst ut. Kontakta fastighetsskötaren 
eller gör själv en felsökning. Har ni automatsäkringar så kan 
någon av dessa behöva slås på. Är det något fel har jordfels-
brytaren löst ut och bryter hela elanläggningen och om en 
säkring lösts ut beror det troligtvis på överbelastning. Återställ 
i så fall brytaren och kontrollera om elen fungerar normalt 
efter det. Om jordfelsbrytaren inte går att koppla på finns det 
ett fel i din anläggning.

Saknar bara din fastighet ström?
Är hela din fastighet strömlös men det är tänt i området så är 
det troligen ett fel på din anläggning och inte ett avbrott på 
elnätet. Kontakta fastighetsskötaren eller gör en felsökning. 
Kontroller säkringar och jordfelsbrytare. Verkar ingen huvud-
säkring eller jordfelsbrytaren ha slagit ifrån? Kontrollera om 
elmätaren är igång eller “släckt”. Är den släckt har du ingen 
spänning till din elmätare och ska kontakta ditt elnätsbolag.

Saknar hela området ström?
Titta på ditt elnätsbolags hemsida, under avbrottsinformation. 
Vid större avbrott går information ut via Radio P4. Saknas
information, gör en felanmälan till elnätsbolaget. I 80% av alla 
avbrott är strömmen tillbaka redan inom två timmar.

Vidta åtgärder
Utifrån hur lång tid som avbrottet kommer ta, vilka delar av 
din verksamhet kommer att påverkas? Följ er rutin över vilka 
åtgärder ni behöver göra.

När strömmen är tillbaka
Se till att uppstart av verksamheten går så smidigt som möjligt 
och att allt fungerar som det ska. Se över servrar, kyl och frys, 
ventilation, larm och annat som är strömberoende.

Säkringar och jordfelsbrytare
Det finns oftast ett proppskåp inne i din fastighet med
säkringar och jordfelsbrytare, och ett på utsidan med
huvudsäkringar. Jordfelsbrytaren känner av om någon-
ting är fel i elsystemet och stänger då av strömmen. 
Säkringar skyddar ditt elsystem från överbelastning. 
Om varken jordfelsbrytaren eller säkringarna lösts ut
är det troligen ett strömavbrott på elnätet eller en 
huvudsäkring som gått. 

Vad gjorde ni innan säkringen gick?
Vad gjorde du precis innan det blev strömavbrott? Ibland
kan många elapparater som är igång samtidigt orsaka en 
överbelastning och därmed ett strömavbrott, värmefläktar 
exempelvis. Om en elapparat är trasig så kan jordfelsbryta-
ren slå ifrån. Slog du på någon särskild apparat precis innan 
strömmen försvann? Försök identifiera vilken eller vilka
apparater som kan ha orsakat strömavbrottet. Åtgärda
detta innan nästa steg.

Byt säkring eller slå på jordfelsbrytaren
Har du automatsäkringar så är det bara att trycka tillbaka 
vippknappen. Det samma gäller jordfelsbrytaren. Har du
porslinsäkringar så kan du ibland se vilken som är trasig
genom att den silvriga brickan, “kontrollögat”, har lossnat
och att säkringen är varm. Ser du inte detta på någon av
säkringarna kan du för säkerhets skull byta ut säkringarna
mot nya med samma amperestorlek och se om strömmen 
kommer tillbaka. Har du en spänningsprovare så kan du
använda den för att hitta felet.



Vår rutin över åtgärder
vid strömavbrott

Rutinen för er verksamhet fylls i  nedan.
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Vår rutin:

Exempel på rutin: Hämta alternativa ljuskällor och ställ ut. Koppla på nödbatterier eller alternativ strömkälla 
som reservverk. Se till så att kassaapparater fungerar. Kontrollera hissar. Ta ut besökare/kunder från lokalen.  

Kontaktuppgifter
Fastighetsskötare:

Fastighetsskötare journr:

Elnätsbolag:

Elnätsbolag journr:

Elektriker:

Elektriker journr:


