Felanmälan: dygnet runt alla dagar: 0240 - 660 614
Växel 0240 - 660 600 Fax 0240 - 660 632

GEMENSAMMA REGLER
1) När schaktnings- sprängnings- samråd eller markundersökningsarbeten etc planeras, begär
ledningsanvisning av såväl Skanova (Tele/fiber), Stadsnät (fiber) som Elnät, Värmeverk och kommunen (gbl).
För att du skall vara säker på att få ledningarna utsatta i tid! Begär utsättning 2-3 arbetsdagar före
igångsättning. Är det mer bråttom än så kan du debiteras efter ordinarie timtaxa via utföraren.
2) Vid beställningstillfället skall schaktentreprenören och beställaren komma överens om vem som skall
begära ledningsanvisning.
Vid utsättning skall den som begärt utsättningen (helst utföraren) finnas på plats
3) Ledningsanvisning sker helst på följande sätt:
a) Via hemsidan - www.ledningskollen.se , ni når då alla ledningsägare på en gång.
b) Muntlig kontakt - genom telefon eller besök hos oss på Gunnarsvägen 7, då sätter vi ut endast ”våra”
ledningar.
4) All ledningsanvisning sker normalt kostnadsfritt (se punkt 1.) (gäller elnäts kablar och fjärrvärme kulvertar)
vi tar ej ut kablar/kulvertar efter el/värmemätaren, inomgårdsledningar eller andra interna
kablar/kulvertar, utan detta måste beställas separat.
5) Maskinschakt, borrning eller dyl. får inte utföras på närmare avstånd än 1 meter från ytterkant på
befintligt ledningsstråk.
6) Friläggning av och återfyllning över ledning (kabel/kulvert) får endast utföras efter anvisning av
ledningsägaren eller dennes utsedde entreprenör. Återställ med kabelrör, kabelskydd, kulvertskydd, sand.
Packa ordentligt under kabel/kulvert, med tanke på sjunkningsrisk och därmed avbrott på kabeln, kulvert
eller rör.
Tänk på att ledningarna kan vara förlagda på olika nivåer beroende på spänningsnivå men även att
ledningar har tillkommit.
7) Flyttning av ledning får endast utföras under ledning av ledningsägaren eller dennes utsedde entreprenörs
anvisningar.
8) Frilagd ledning skall förses med skydd och stöd under pågående arbete efter anvisning av ledningsägaren
eller dennes utsedde entreprenör.
9) Vid konstaterad eller misstänkt skada, kontakta genast tänkbar ledningsägare.
10) Observera att du kan bli ersättningsskyldig om du inte begär kabelanvisning eller varit försumlig vid
grävarbetet.

Om personskada uppstått, ring 112, stanna kvar och bevaka!
OBS! En skadad elkabel kan vara LIVSFARLIG! ALLA SÄKRINGAR KANSKE EJ LÖSER UT!
RÖR DEN INTE! GÅ EJ NÄRA!
OBS! En skadad värmekulvert kan vara LIVSFARLIG! HET ÅNGA ELLER VATTEN!
RÖR DEN INTE! GÅ EJ NÄRA!
OBS! Vidrör inte fibertrådarna i en optokabel. Trådarna kan brytas av och tränga in i
kroppen. Titta inte in i fibertrådsändarna, osynligt laserljus kan skada ögonen.
www.smedjebacken.se/seab

