
ELINSTALLATIONER. 

I elcentralen i teknikutrymmet finns mätarskåp, huvudsäkringar, inkommande telefoni, 
bredband och TV. Allt detta är till för att styra och serva lägenheterna. Samtliga eluttag i 
huset är jordade.  

 
 
 
 
 
ALLMÄNT OM BOSTADENS ELINSTALLATIONER 
Lägenheterna driftsätts genom att Huvudbrytare, Jordfelsbrytare och Automatsäkring som sitter 
i centralen sätts i läge 1 eller ”Till”. 
 
Gällande all elektrisk utrustning så skall den alltid hållas så ren som möjligt, samt att ej utsätta 
elektrisk utrustning för hög värme. 
  
Jordfelsbrytare bör testas 4ggr/år då genom att trycka på Testknappen på Jordfelsbrytaren och 
då skall den lösa ut. 
 
Armaturer bör hållas rena. Byte av ljuskällor bör göras i strömlöst läge. 
 
All ändring av den fasta el-installationen skall ske av behörig person med väldokumenterad 
erfarenhet av elarbete. 
 
 
 
SÄKRINGSSKÅPET/ELCENTRALEN  
Säkringsskåpet som innehåller automatsäkringar och en jordfelsbrytare sitter placerat i 
teknikutrymmet. I säkringsskåpet finns det en jordfelsbrytare och ett antal 
automatsäkringar. Dessa är till för att strömförsörjningen i huset ska fungera på ett bra och 
säkert sätt. Samtliga eluttag i lägenheterna är jordade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTOMATSÄKRINGAR 
Automatsäkringar, som egentligen heter dvärgbrytare, är till för att skydda mot fel i den 
elektriska utrustningen. Fel kan förekomma i den fasta installationen i huset men kanske 
oftare i lampor och andra elektriska apparater. Fel på dessa kan bland  
annat vara brott på en sladd. 

 
Om en automatsäkring bryter strömmen så kan det bero  
på följande: 

• Stadigvarande fel. 

Tänk på att det är förbjudet att arbeta med elinstallationer om ni ej har 
behörighet, anlita alltid en fackman.  

Elcentral 



• Tillfällig överbelastning. 
• Tillfälligt fel, exempelvis om en glödlampa går sönder. 

 
En automatsäkring är tillslagen när brytaren pekar uppåt, när den löser ut så faller den ner. 

 
 

 

 

 

 

FELSÖKNING VID UTLÖST AUTOMATSÄKRING 
Vid strömlöshet i lägenheten så kontrollera vilken säkring som löst ut. Därefter försöker man 
lokalisera en eventuell felkälla tex en trasig kabel till en elektrisk apparat. 
 
Om en automatsäkring löst ut och felet inte kan hittas så prova med att slå till den igen 
genom att lyfta brytaren uppåt. Skulle den lösa ut direkt igen tyder detta på ett 
stadigvarande fel, antingen i den fasta installationen eller ett tillfälligt fel i den elektriska 
utrustningen (lampa eller apparat). För att hitta felet så krävs det en felsökning. 

 
Börja med att se efter vilka elektriska uttag som hör till just den säkring som har löst ut, 
detta står angivet på den förteckning som sitter uppsatt bredvid elcentralen. När dessa 
hittats så koppla ifrån alla apparater som är anslutna till uttagen och slå till säkringen igen. 
Löser säkringen fortfarande ut så finns felet i den fasta installationen och då ska man låta 
en elektriker titta på felet. Om säkringen inte löser ut nu så finns felet i någon av de 
apparater som varit anslutna i uttagen.  

 
Om säkringarna löser ut med några minuters mellanrum så tyder detta på en tillfällig 
överbelastning. Prova med att koppla ifrån en eller ett par apparater för att på så sätt 
minska belastningen. Det är fel att behöva slå till säkringen om och om igen, vilket kan 
leda till brand i den felande källan.  
 
Om Jordfelsbrytaren löser ut i lägenhetscentralen så följ instruktionen på centralen. 
Om strömmen försvinner helt i centralen så kontakta eventuell fastighetsskötare eller 
elnätsägaren Öresundskraft. 
 
Om delar av lägenheten fungerar men vissa delar är strömlösa samt att tex en strömbrytare i ett 
sovrum plötsligt tänder köksbelysningen, då har med stor sannolikhet en huvudsäkring löst ut. 
Dessa sitter i fasadmätarskåpet som sitter på förrådet. I fasadmätarskåpet sitter även 
elmätaren.  
 
All felsökning bör utföras av sakkunnig personal. 
 

 

JORDFELSBRYTARE 
En jordfelsbrytare skyddar dig och ditt hus mot farlig ström.  
Jordfelsbrytaren känner av att strömmen till och från den elektriska  

Automatsäkring 



Tänk på att om en människa kommer i kontakt med de båda hålen i ett 
vägguttag så skyddar inte jordfelsbrytaren mot detta eftersom strömmen 
som går till från och personen är lika stor. 

apparaten är lika stor, om inte så är fallet så bryter jordfelsbrytaren  
strömmen. Man brukar säga att jordfelsbrytaren löser ut.  
Jordfelsbrytaren skyddar personer från att få ström genom kroppen,  
men även mot bränder som uppstår på grund av felaktigheter i de  
elektriska apparaterna.  

 

 

 

 

 

FELSÖKNING VID UTLÖST JORDFELSBRYTARE 
Ifall jordfelsbrytaren har löst ut slå till den igen, löser detta problemet så tyder detta på en 
tillfällig störning. Ifall detta inträffar några gånger bör du kontakta elinstallatören. 
Om jordfelsbrytaren löser ut direkt tyder detta på ett bestående fel, gör felsökning på 
följande sätt. 

 

Slå ifrån alla automatsäkringar i elcentralen, därefter slås jordfelsbrytaren till igen. Sedan 
slås en säkring i taget igång tills jordfelsbrytaren löser ut igen och den felande 
säkringsgruppen har hittats. Löser jordfelsbrytaren ut innan någon säkring har slagits till 
finns felet före eller i elcentralen, kontakta elinstallatören. 

 
Om felet har kunnat bestämmas till en bestämd säkringsgrupp, koppla ifrån alla apparater 
som tillhör den gruppen, även taklamporna. Slå sedan till jordfelsbrytaren, löser den ut nu 
så finns felet i den fasta installationen, kontakta elinstallatören. Ifall jordfelsbrytaren inte 
löser ut, koppla då in en apparat i taget tills jordfelsbrytaren löser ut igen, den felande 
apparaten har nu med stor sannolikhet hittats, låt en fackkunnig person undersöka och 
reparera.  

 

DRIFT OCH UNDERHÅLL 
På jordfelsbrytaren finns det en provknapp som används för att kontrollera att 
jordfelsbrytaren är funktionsduglig. Kontrollera genom att trycka in knappen, fungerar den 
så löser jordfelsbrytaren ut och strömmen bryts i hela huset. Återställ jordfelsbrytaren efter 
kontrollen. Denna kontroll ska göras med högst sex månaders intervall. 

  

 

 

 
 

 


