
Goda råd från Brandskyddsföreningen
Elcentraler

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskyddsföreningen är ett ledande kunskaps-
centrum som ökar framtidens brandsäkerhet och minskar samhällets skadekostnader. Brandskyddsföreningen driver affärsverksamhet inom bland
annat utbildning, förlag, restvärderäddning, brand- och säkerhetscertifiering samt brandforskning.

Är elcentraler eller proppskåp en brandfara?
Oftast inte. Med rätt kunskap och förebyggande 
åtgärder är elcentraler/proppskåp brandsäkra i hem-
met. Elcentralen i villor byggda på 1940-talet och 
tidigare är en stor orsak till elbränder men även om 
man bor i en villa byggd fram till och med 1980 så
är Brandskyddsföreningens råd är att anlita en auk-
toriserad elinstallatör som får besiktiga din elcentral 
och åtgärda eventuella fel och brister.

Säkrare elcentral
Om du tar ut fel säkring (propp) i elcentralen inför ett
arbete, kan en olycka ske. Dessutom kan det ta lång tid
att få igång anläggningen om du inte hittar den trasiga
säkringen. Vid alla elcentraler ska det därför finnas en
aktuell gruppförteckning som visar vad som är anslutet
till säkringarna.
 Om en säkring går sönder och skyddsglaset på 
propphuven är borta kan smältpärlan på säkringen i 
värsta fall flyga ut och orsaka en brand.

Propphuvar ska därför vara försedda med skyddsglas.
Dessutom måste alla propphuvar finnas och vara hela.
På nya propphuvar finns ett litet testhål för att inte
glaset ska tas sönder. För att minska riskerna för olyck-
or och brand ska materiel och damm avlägsnas från 
elcentralen.

Om olyckan är framme, till exempel vid ett säkrings-
byte, ska du ha möjlighet att ta dig bort från olycks-
platsen. I bostäder rekommenderas därför minst 0,8 
meter fritt utrymme framför elcentralen.

Säkerhetstipsen om avstånd, materiel och damm gäller
även om du har dvärgbrytare (automatsäkringar) i din
elcentral. 

Obs! Allt arbete på centralen ska utföras av en auktorise-
rad elinstallatör eller registrerat elinstallationsföretag.
Säkringsbyte och justering av gruppförteckningen kan
dock utföras av annan som har kunskaper om åtgärderna


