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ATT TÄNKA PÅ INNAN  
du BÖRJAR GRÄVA

Ledningar som skadas i samband med 
grävning är ett problem som drabbar 
både grävbolag och privatpersoner 
som gräver på sin egen tomt. I första 
hand utgör det en stor risk för person- 
skador för den som utför arbetet, men 
det kan också orsaka stor skada på 
egendom och innebära strömavbrott 
för många hushåll och företag. För  
att undvika att gräva på el-, tele-, 

fiber- eller vattenledningar kan du 
använda tjänsten ledningskollen.se  
för att få reda på var ledningar och 
annan nedgrävd infrastruktur finns.

Som gräv- eller schaktnings- 
företag, och även som privatperson,  
är du ersättningsskyldig för de 
skador som uppstår om olyckan 
är framme.

EN SKADAD ELKABEL  
KAN VARA LIVSFARLIG,  

RÖR DEN INTE  
OCH GÅ INTE NÄRA!



TA REDA PÅ VAR LEDNINGARNA FINNS 
Företag:
Ledningskollen är en tjänst som du kan använda för att få reda på var ledningar 
och annan nedgrävd infrastruktur finns. Den som arbetar med att gräva eller 
schakta kan använda ledningskollen.se för att snabbt och enkelt få underlag 
från alla berörda ledningsägare.

Privatpersoner: 
Ledningskollen är en tjänst som gör grävarbeten enklare och snabbare för alla in- 
blandade. Den som ska gräva på den egna tomten kan använda ledningskollen.se 
för att snabbt och enkelt få besked om var ledningar är nergrävda.

På www.ledningskollen.se kan du beställa den information du behöver för att 
planera din grävning.

Vanliga frågor
Kostar det något att beställa och få ett underlag som visar var jag kan gräva?
Ledningskartan är kostnadsfri och skickas normalt inom 1-2 dygn. Anvisning på 
plats utförs kostnadsfritt och kan som tidigast genomföras cirka sju arbetsda-
gar efter beställning. Snabbare hantering samt eventuell upprepad anvisning kan 
innebära en kostnad.

Vad gör jag om jag grävt på en ledning? Ring Vattenfall Eldistributions  
Strömavbrott och felanmälan på tfn 020-82 58 58. Uppge referensnummer för 
ledningsanvisningen. Stanna kvar och bevaka.

Jag har frågor gällande beställd kabelutsättning i mitt projekt, vem vänder jag 
mig till? Kontakta Geomatikks kundmottagning direkt på tfn 026-123500 eller 
maila till ledningsanvisning@geomatikk.se, uppge ärendenummer från  
Ledningskollen.

Vem kontaktar jag vid  frågor kring grävning nära Vattenfall Eldistributions 
ledningar? Kontakta Vattenfalls kundservice på tfn 020-82 00 00

Jag har problem att tolka det kartunderlag jag fått, vem kan jag vända mig till? 
Ring 08-687 32 40 eller maila till ledningsanvisning@vattenfall.com

Vem ansvarar för mottagen dokumentation? Mottagaren har ansvar för att 
endast använda informationen för uppdraget och att inte lämna ut informationen 
till obehöriga samt att respektera angiven tid för aktualitet och för säkerhet/
precision i dokumentationen.  Informationen skall förvaras på ett säkert sätt 
under hela perioden för markarbete med kopia på platsen för markarbete.  
Efter uppdragets slut skall informationen makuleras. Alla som erhåller dokumen-
tationen ska informeras om mottagarens ansvar.



 • Beställ ledningsanvisning minst 
10-15 arbetsdagar före planerad 
grävstart på webbtjänsten www.
ledningskollen.se eller via Vattenfalls 
kundservice på tfn 020-82 00 00. 
Mottagning av beställningar för led-
ningsanvisning görs på arbetsdagar 
under normal arbetstid.
 • Vid stora grävprojekt för t.ex. fiber 
ska ni kontakta oss, så vi tillsammans 
med vår entreprenör för utsättning kan 
planera ert projekt. Kontakta oss på 
ledningsanvisning@vattenfall.com
 • Ledningsanvisning och  
utlämnad dokumentation gäller i  
30 dagar. Anvisning på plats innebär 
spraymålning/märkpinnar på marken 
av vår entreprenör. Det är upp till 
kunden att underhålla markering-
ar och förstärka dessa om andra 
åtgärder påverkar synligheten. Det 
är viktigt att den som ska utföra 
grävningen är på plats när anvisning-
en utförs.
 • Ledningars placering på kartan/
precision i anvisningen kan avvika 
mot verkligheten. Handgrävning gäller 
därför inom 1 meter åt vartdera hållet 
från anvisningen/kabelns läge, såväl 
avseende kabelns djup. Vid grävning/
borrning i närhet av högspänningska-
bel 33-150 kV ska anvisning på plats 
alltid genomföras av vår entreprenör 
innan arbetet påbörjas. Vid högspän-
ning 33-150 kV gäller handgrävning 
minst 2 meter åt vartdera hållet från 

anvisad kabel, såväl avseende djup. 
Observera att grävning/borrning alltid 
sker på egen risk.
 • I samband med att elkablar 
friläggs och det finns risk för ras ska 
elkablarna förses med skydd och 
eventuellt stöd vilket ska samordnas 
med Vattenfall Eldistribution. Återfyll-
nad över elkablar ska utföras enligt 
EBR-standard KJ 41:99 (se bilaga 
1) eller Mark-AMA. Den som utför 
markarbeten ska informera sig om 
innehållet i denna standard. Åtgärder 
som krävs på grund av felaktig åter-
fyllnad debiteras den ansvarige för 
markarbetena. 
 • Vid schakt och friläggning av 
högspänningskablar finns möjlighet 
att beställa kostnadsfri bevakning/
samordning. Högspänningskablar 
33-150 kV får ej friläggas utan att 
bevakning/samordning skett, beställ-
ning görs via Vattenfalls kundservice 
på tfn 020-82 00 00.
 • Vid skada som uppkommer i sam-
band med grävning utan att anvisning 
har skett eller har orsakats genom 
försumlighet eller vårdslöshet, debite-
ras den ansvarige för markarbetena 
de kostnader som uppkommer för 
reparationer samt andra kostnader 
och/eller skador som uppstår för Vat-
tenfall Eldistribution med anledning 
av skadan, däri inkluderat eventuella 
skadestånd från kunder till Vattenfall 
Eldistribution.

Senaste versionen av våra riktlinjer finns alltid på vattenfalleldistribution.se

Följande gäller vid markarbeten  
och beställning för anvisning av elkablar

Vattenfall Eldistribution AB


