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Grävningsbestämmelser för Bjäre Kraft el- och fibernät

Allmänt
Dessa bestämmelser är ett komplement till gällande lagar och 
gäller för alla som utför grävarbete nära Bjäre Krafts anläggning-
ar såsom elkablar, fiberkablar, kanalisation, brunnar och skåp 
mm.
Skadade elkablar kan fortfarande vara spänningsförande. Be-
trakta därför varje skadad ledning som livsfarlig anläggning 
att vidröra och skydda personer och djur från tillträde tills vår 
personal meddelat spänningslöst tillstånd.
För att undvika att skada infrastrukturen ska du använda den 
kostnadsfria tjänsten ledningskollen, där kan du enkelt få reda 
på var ledningar och annan infrastruktur finns. Beställ kabelvis-
ning i god tid via www.ledningskollen.se.
Om grävning ska utföras nära kabel kan utsättning göras på 
plats med spraymålning eller märkpinnar. Bjäre Kraft kan även 
tillhandahålla kartunderlag. Underlag och utsättning är giltigt i 1 
månad. Vid utsättning är det upp till dig att underhålla och för-
stärka dem om väder eller andra åtgärder påverkar synligheten.
OBS! Ledningsanvisning görs normalt inte på privat tomt för 
fiber men görs för elledningar.

Förläggningsdjup
Kablar och kanalisation ligger normalt sett på ett djup av 0,45 
meter eller mer men kan variera. Det kan dock förekomma av-
vikelser i djupet. Därför måste man alltid vara försiktig när man 
gräver i närheten av kablar.

Vid grävning
Vid grävning intill Bjäre Krafts kablar och luftledningar gäller 
nedanstående villkor.
1. Friläggning av kablar och kanalisation
Tänk på att ledningarnas verkliga placering kan avvika mot an-
visningen. Därför ska grävning för hand med exempelvis spade 
eller skyffel göras inom 1 meter på vardera hållet från anvis-
ningen. Tryckluftsspett eller andra verktyg av denna typ får inte 
användas.
Observera att förläggningsdjupet kan variera.
Vid djupa schakt kan i vissa fall maskinschaktning tillåtas under 
kablarna.
2. Skåp, brunnar och stolpar
Vid grävning djupare än 0,5 meter och närmare än 1 meter från 
skåp, brunnar och stolpar måste särskild försiktighet iaktas på 
grund av stabilitetsskäl.

3. Horisontell jordborrning
För att undvika att kablar skadas vid borrning och tryckning i 
mark, till exempel genom en vägbana måste förläggningsdjupet 
på eventuellt förekommande ledningar och kanalisation först 
kontrolleras. Detta kan ske exempelvis genom att den friläggs 
innan arbetet påbörjas eller på annat lämpligt sätt.
4. Vertikal jordborrning
Vertikal jordborrning, neddrivning av rör och liknande får inte 
ske närmare än 2 meter från en kabel, utan att den friläggs före 
arbetet påbörjas.
5. Friläggning
Efter friläggande är det viktigt att föreskriftsenlig täckning och 
markering av kablar och kanalisation görs vid återfyllning. Detta 
för att undvika framtida skador på grund av till exempel sättning 
i marken.
6. Kanalisation för kablar
Bjäre Kraft förlägger ofta kanalisation och rörsträngar för 
framtida behov. Om en kanalisation eller en rörsträng skadas 
vid grävarbete ska Bjäre Kraft kontaktas för att ge anvisning om 
reparationsåtgärd.
7. Grävarbete i direkt närhet av luftledning
Vid maskingrävning, tippning, användning av kranar eller dylikt 
under, eller i närheten av luftledning ska överenskommelse ske 
med Bjäre Kraft om nödvändiga åtgärder.
8. Upphängning eller skyddstäckning
Gör entreprenören bedömning att infrastrukturen behöver 
hängas upp, flyttas eller skyddstäckas skall samråd med Bjäre 
Kraft ske.
9. Säkerhet och sekretess
Mottagaren ansvarar för att dokumentationen endast används 
till aktuellt uppdrag och att den inte lämnas ut till obehöriga. 
Informationenen ska förvaras på ett säkert sätt under hela 
arbetsperioden med kopia på platsen för markarbetet. Efter slut-
fört uppdrag ska dokumetationen makuleras. Alla som erhåller 
dokumentaionen ska informeras om mottagarens ansvar.

Ansvar för skada
Både företag och privatpersoner som orsakar skada på Bjäre 
Krafts kablar eller anläggningar i samband med grävning, utan 
att anvisning har gjorts eller på grund av försumlighet eller 
vårdslöshet, är ersättningsskyldiga. Den som har utfört arbetet 
debiteras då för de kostnader som uppstår som följd av skador-
na, inklusive eventuella skadestånd.
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