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Lös elektrisk 
utrustning
Säker användning av lös elektrisk utrustning.



 » Skadad elektrisk utrustning: Elektrisk 
utrustning som är skadad, låter konstigt 
eller luktar bränt ska ses över omgående. 
Detsamma gäller utrustning med spröda 
sladdar eller där ledningarnas isolering är 
skadad.

 » Värmeelement eller värmefläktar bör 
vara fast monterade på ett sådant sätt att 
de inte riskerar att komma i kontakt med 
brännbart material.

 » Övertäckning: Täck aldrig över elektrisk 
utrustning.

 » Timer och spisvakt: Se till att alla vatten-
kokare är anslutna till väggmonterad timer 
och att det finns spisvakt kopplad till spisar. 

 » Dosor och sladdar: Bygg inte på med för 
många förgreningsdosor och skarvsladdar. 
Om det finns för få eluttag är det bättre att 
kontakta en elektriker som kan installera fler.

 » Håll uppsikt: Undvik att ha värmealstrande 
elektrisk utrustning igång när ingen befin-
ner sig på verksamheten. Gäller till exempel 
portabla värmeelement/fläktar.

 » Damm och vatten: Se till att elektrisk ut-
rustning hålls fri från smuts och damm. Det 
gäller till exempel fläktar, som lätt dammar 
igen om de inte rengörs. Se även till att 
elektrisk utrustning inte är exponerade för 
vattenläckage.

 » Checklista: Fastställ en checklista för 
egenkontroll där det framgår vad som ska 
kontrolleras, hur ofta och av vem.

Lös elektrisk utrustning som till exempel kaffekokare, 
värmeelement, skruvdragare, kylskåp, TV-apparater och 
liknande behöver ström från antingen ett vägguttag 
eller från batterier för att fungera.

Fakta
Elektrisk utrustning är en potentiell tändkälla vid 
felfunktion eller på grund av värmeöverföring. Fel-
funktion kan bero på gammal eller skadad utrustning 
eller att den har använts på fel sätt. Värmeöverföring 
eller överhettning kan bero på att utrustningen täckts 
över (till exempel värmeelement) eller överbelastats 
(till exempel ej avfrostad frys).

Hur bör vi tänka?
Se till att den elektriska utrustningen används på rätt 
sätt och i rätt miljö. Används utrustningen som det 
är tänkt, är det rätt utrustning till rätt uppgift? Är det 
smutsigt, dammigt eller vått i miljön runt omkring? 
Är värmealstrande utrustning placerad så att den inte 
riskerar att komma i kontakt med brännbart material? 
För att upptäcka skadad eller felaktigt placerad utrust-
ning bör kontroll av detta ingå i verksamhetens egen-
kontroll i det systematiska brandskyddsarbetet (SBA). 
Tänk också på att reparation av elektrisk utrustning 
ofta kräver fackmannakunskaper och att det ibland är 
lättare att byta ut utrustning än att reparera den.
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