
Elnät, din trygghet – vårt
ansvar dygnet runt, året om
Vi ser till att du har ström fram till ditt hus eller din anlägg-
ning. Oavsett vilket elhandelsföretag du har valt är du ändå 
kund hos oss, eftersom vi äger, driver och underhåller elnätet 
inom vårt elnätsområde.  Vi ansvarar för drift, övervakning, 
underhåll och ny- och ombyggnad av elnätet.  Vi sköter även 
drift och underhåll av Trafikverkets belysningsanläggningar 
inom Härnösands kommun. Modern teknik och material av 
hög kvalitet kännetecknar vårt arbete och ger dig en trygg 
elförsörjning. För vår utveckling samarbetar vi med 15 elnäts-
bolag i Elinorr-förbundet.

Anslut dig till vårt elnät
Behöver du el till huset eller som-
marstugan eller annat ändamål? 
Kontakta en behörig elinstallatör. 
Elinstallatören skickar in en anmä-
lan till oss och vi skickar en offert 
till dig. När du godkänt den kan vi 
påbörja vårt arbete. 
Tänk på att du bör kontakta din 
elinstallatör i god tid, minst sex 
veckor innan du vill ha din el.
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 Med:
–	 sund	ekonomi	och	avkastning	
	 enligt	ägardirektiv

–	 långsiktigt	ansvar	för	underhåll
	 och	investeringar

–	nöjda	och	friska	medarbetare

–	 långsiktigt	ansvar	för	miljön

Journummer dygnet runt: 
0611-55 75 55
Vid elavbrott: Se om grannarna 
också är utan el, är de inte det är 
det sannolikt fel hos dig; kontrol-
lera dina säkringar och kontrollera 
jordfelsbrytaren. Driftinformation 
hittar du på www.hemab.se.



Du kan lita på oss!
– Trygg och säker elförsörjning

Ring först  - gräv sen
Om du ska gräva på din mark bör du alltid kon-
takta oss innan du påbörjar arbetet så visar vi dig 
var våra elnätledningar är placerade. Visning om 
var ledningarna fi nns är kostnadsfri men vi vill ha 
din beställning senast tre arbetsdagar i förväg.

Ersättning vid elavbrott
Vid längre avbrott, från 12 timmar, kan du 
som är kund få ekonomisk ersättning. 
Läs mer på www.hemab.se under Elnät. 

Elens väg till ditt hushåll

HEMAB Affärsområde Elnät, 0611-55 75 00, info@hemab.se

www.hemab.se

VI UTFÖR STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR i vårt elnät för att ge säkra leveranser. 
Vi bygger om befi ntligt elnät kontinuerligt och ersätter våra oisolerade luftledningar 
med kabel i mark och isolerade luftledningar. Vi ökar även mängden fjärrstyrda 
frånkopplare i nätet för att underlätta felsökning och minska avbrottstiden.

Produktion - I Sverige dominerar vattenkraft och kärnkraft. I 
Härnösand fi nns vindkraft och biobränsleeldad kraftvärme. 
Alla kraftverk och förbrukare sitter ihop via Svenska Kraftnäts 
stamnät (220 kV - 400 kV). El i hemmet - Elström produceras i samma 

ögonblick du behöver den. När du slår på 
kaffebryggare kommer elen från ett kraft-
verk nära dig. Kanske är det vindkraftverken 
på Vårdkasen som producerar din elström?

Eldistribution - Energiförluster uppstår vid överföringar (högre spänning - 
mindre förluster). Upp- och nedtransformeringar sker i fl era steg innan elen 
når kunden. I Härnösand transformeras spänningen i fördelningsstationer och 
därefter i nätstationer för att spänningen i ditt vägguttag ska vara 230 volt.


