


ÄR DU BEREDD PÅ
DET OVÄNTADE?

Vi borde alla ha en avbrottslåda hemma, det vill säga nödutrust-
ning för oväntade situationer. Det kan uppstå olika krislägen i 
ett samhälle som gör att vissa samhällsfunktioner slutar fungera. 
Då behöver vi vara förberedda så att vi klarar oss utan dem en 
tid. Vi behöver framför allt kunna ordna vatten, värme och mat. 
Vi behöver också kunna kommunicera med andra och få infor-
mation från media och myndigheter. Hjälpen från samhället går 
först till dem som bäst behöver den. Om vi är förberedda klarar 
vi oss på egen hand en tid och bidrar på så sätt till att samhället 
klarar en svår påfrestning bättre. Medmänsklighet och samarbete 
är också avgörande under en kris.

familjemedlemmar under samma täcken. En människa alstrar lika 
mycket värme som en 70 watts glödlampa och för att värma ett 
rum på tio kvadratmeter krävs ca 600 watt. Fyra personer täcker 
alltså redan halva behovet. Värmeljus ger ca 35 watt och kan också 
vara till hjälp. 
 
Telefoner
Ring endast viktiga samtal vid ett längre strömavbrott. Telefonnätet 
fungerar i några timmar, men om ett strömavbrott räcker länge 
slutar telenäten att fungera. Med en mobiltelefon kan man ringa så 
länge strömmen i ackumulatorn räcker eller så länge telemasterna 

-
vänd en i taget tills strömmen tar slut och håll de övriga avstängda. 
Mobiltelefoner kan också laddas med powerbank och billaddare.

Information
Lyssna på nyheter och instruktioner i radion. Ring inte nödnumret 
bara för att fråga vad som har hänt och hur länge avbrotten räcker. 
Nödcentralen förmedlar ingen information och svarar inte på all-
männa frågor. Onödiga samtal gör att det går mycket långsamma-
re eller till och med förhindrar riktiga nödsamtal att nå fram.

Bränsle
Kom ihåg att det inte går att tanka bilen vid bensinstationen vid 
ett elavbrott. Ha alltid så mycket bränsle i tanken att det uppgår till 
minst en fjärdedel av tankens volym. 

Pengar
Förvara alltid en liten summa kontanter i olika valörer hemma. Då 
elen är borta en längre tid fungerar inte bankomaterna och du kan 
inte heller betala med kort. Det kan även vara dåligt med växel.

Hygien
Att vara noga med hygienen hjälper till att hålla infektioner och 
sjukdomar borta. Tänk på att hålla utrymmen där du sköter matlag-
ning och toalettbesök ordentligt rena så att bakterier inte sprids. 
Att drabbas av magsjuka under redan ansträngda förhållanden är 
inte att föredra.
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EXEMPEL PÅ VAD EN AVBROTTSUTRUSTNING
KAN INNEHÅLLA:

Mat som klarar rumstemperatur:

GÖR I ORDNING DIN EGEN
AVBROTTSLÅDA
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