
VIKTIG INFORMATION OM 
HYRSKÅP OCH TILLFÄLLIG EL



Anvisningar för hyra av elskåp och anslutningar
Beställning av elskåp görs på vår hemsida www.gavleenergi.se

Hyrestid
Avgifter 

max 18 månader 
se vår hemsida

Montering och borttagning
Personal från Gävle Energi monterar och tar bort elskåp på 
tisdagar och torsdagar. Elskåp placeras intill närmaste 
kabelskåp. Inom område med luftledningar placeras 
elskåpet vid närmaste elstolpe.

Kundens ansvar
Elskåpet ska vara låst med låsbygeln när det står utan uppsikt. Den som hyr elskåpet är 
ansvarig för skador som uppstår under hyrestiden.
Anläggningar med dåliga gummikablar och otillåtna uttag är förbjudna.

Kablar får inte ligga oskyddade på marken eller på annat sätt utsättas för åverkan!
Uppstår det fel på elanläggningen, får endast behöriga elinstallatörer åtgärda dessa.
I de fall kunden inte uppfyller sitt ansvar kommer Gävle Energi att avbryta elöverföringen.

Jordfelsbrytare
För att förhindra risken för elolycksfall och bränder, är våra elskåp utrustade med 
jordfelsbry-tare. Om jordfelsbrytaren löser ut finns det fel inom anläggningen, på apparater 
eller ledning-ar. Jordfelsbrytaren får aldrig förbikopplas!



Starkströmsföreskrifter
För utförande och skötsel av tillfälliga elektriska starkströmsanläggningar gäller senaste
utgåva av starkströmsföreskrifter (ELSÄK-FS) och svensk standard.

Dessa föreskriver bland annat att:
1. Anslutningsledning ska vara av typ H07 RN-F.
2. Anslutningsledning vid 1-fas ska ha 3-ledare.
3. Anslutningsledning vid 3-fas ska ha 5-ledare.
4. En ledare ska fungera som skyddsledare och vara märkt Grön/Gul.
5. Vid anslutning av flera kablar med stickproppar ska särskilda grenuttag användas.
6. CEE-uttag med stickproppar ska användas.

Elskåp
Huvudsäkringar i elskåpet är 63 A respektive 25 A, vilket motsvarar
43,5/17,25 kW vid 3-fas och 14,5/5,75 kW vid 1-fas.

Elskåpen är utrustade med
63A  25A
1 st uttag 63 A 3-fas 1 st uttag
1 st uttag 63 A 3-fas 1 st uttag 32 A 3-fas
1 st uttag 32 A 3-fas 1 st uttag 16 A 3-fas
1 st uttag 16 A 3-fas 1 st uttag 10 A 1-fas
1 st uttag 10 A 1-fas

Kablar får inte ligga oskyddade på marken.
Vid korsning av väg eller gata ska därför kabelupphängning ske enligt ovan.
Speciella kabelskydd eller asfalt kan också användas.

Låt er arbetsplats bli ett föredöme i elsäkerhet.
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