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Markarbeten 
Detta dokument inkluderar bestämmelser för elledningar tillhörande Årsunda Kraft AB 
 
Allmänt 
I god tid innan markarbete påbörjas ska uppgifter om ledningars och tillhörande anläggningars läge inhämtas 
via förfrågan till ledningskollen.se. Giltighetstiden på ledningsanvisningar är 30 dagar och det är du som kund 
som ansvarar att underhålla markeringar om det skulle behövas under den tiden.  
Högspänningskablar anvisas alltid på plats av Årsunda Krafts personal. 
 
Vid akut behov av uppgifter om anläggningars läge under icke ordinarie arbetstid kontaktas felanmälan på 
telefon 0746-21 25 86. 
 
Ansvar 
Den som i samband med utförande av arbeten vid eller i närheten av ledningar med därtill hörande 
anläggningar, som ägs av Årsunda Kraft, orsakar skada på nämnda egendom är skyldig att ersätta 
ledningsägaren för samtliga kostnader förknippade med reparation av skadan. 
Undantag från ersättningsskyldighet föreligger endast när den som orsakat skadan kan påvisa att denne rimligen 
inte kunnat förebygga eller begränsa skadan. Vidare ska den som är ersättningsskyldig utge ett vite till 
ledningsägaren med ett belopp per skadetillfälle om: 
0,4 kV kabel 5 000kr 
10-24 kV kablar 30 000kr  
 
Generella bestämmelser 
Maskingrävning får inte ske närmare ledningar än 1,0 m. Brytning av asfalt får ske maskinellt, entreprenören 
ansvarar dock för att anläggningarna inte skadas. Grävning vid trästolpar med luftledning får inte ske närmare 
än 2,0 m. Följande säkerhetsavstånd till luftledning gäller: 
2 meter i sid- och höjdled vid lågspänningsledningar (400V). 
4 meter i sid- och höjdled vid ledningar med spänning mellan 1kV och 10kV 
All schaktning för friläggande av ledningar närmare 1,0 m ska göras manuellt. 
 
Högspänningskablar 
Friläggning av dessa kablar får ske först efter kontakt med Årsunda Kraft. Kablarna måste efter friläggning 
skyddas på ett säkert sätt, så att de inte utsätts för skada eller risk för stöld. 
 
Sprängningsarbete intill befintlig elkabel 
Om sprängningsarbete ska utföras ska sprängnings-sakkunnig anlitas och dennes anvisningar angående 
sprängningens utförande och skydd noggrant följas. Årsunda kraft ska kontaktas angående jobbet så en 
riskbedömning kan göras innan utfört jobb. 
 
Kablar får inte flyttas eller för övrigt behandlas utan samråd med Årsunda Kraft. 
 
Samtliga kablar som påträffas i mark ska betraktas och hanteras som spänningsförande! Anmälan om skadad 
kabel görs omedelbart, oavsett tid på dygnet, till felanmälan på telefon 0746-21 25 86. 
 
Skadad elkabel får inte vidröras! Det är förknippat med livsfara! 
 
Återfyllning av schakt ska utföras enligt respektive väghållares bestämmelser.
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Vill du veta mer? 
Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss, telefon 026-29 08 54. 


