Aktivitet nær
høyspenningslinjer
og kabler er livsfarlig.

HØYSPENNING

LIVSFARE

Nettselskapet må varsles!
Skal du arbeide nærmere enn 30 meter avstand til linjen må Elvia
varsles på forhånd for befaring og avtale om aktuelle sikkerhetstiltak.

Sikkerhetstiltak
Anleggsvirksomhet
Undersøk om det finnes høyspenningslinjer i nærheten av arbeidsstedet hvis du
arbeider med anleggs- og skogsmaskiner,
transport eller annen redskap med stor
rekkevidde. Alt arbeid innenfor 30 m skal
vurderes av en Elvia-godkjent Leder For
Sikkerhet (LFS).

Graving, boring og spunting
Det skal alltid utføres kabelpåvisning
før du kan grave eller bore. Ved aktivitet
nærmere regionalnettkabler enn 5 m
skal alltid Elvia kontaktes.
Kabelpåvisning er gratis

Trefelling
Høyspenningslinjer er livsfarlige på flere meters avstand. Berøring av høyspenningslinjer
og anlegg har ført til flere nestenulykker og tragiske dødsulykker.

Kontakt alltid nettselskapet på forhånd
for befaring og avtale om aktuelle sikkerhetstiltak, før trær skal felles nær ved
høyspenningslinjer.

Lagring under linje
Dette er ikke tillatt, kontakt Elvia for avtale
om lagring nær ved høyspenningslinjer.

Erstatningsansvar
Skade på anlegg tilhørende nettselskapet kan medføre erstatningsansvar
for tap grunnet avbrudd i levert strøm og reparasjonskostnader.
Eksempel: En gravemaskin skader en høyspentkabel i et boligområde.
Skaden fører til at over 100 kunder blir uten strøm i en time.
Totalkostnaden blir cirka 200 000 kroner.

Personløfter
Sjekk alltid om det er elektriske ledninger
i området personløfter skal benyttes.
Elvia skal kontaktes om du er nærmere
enn 30 m fra høyspenningsanlegg.

Geomatikk
Telefon:

E-post:
Nettside:

• Kabelpåvisning og gravemelding

915 09 146
Man-fre 07.00 – 16.00
(også døgnåpen akuttelefon)
gravemelding.oslo@geomatikk.no
ledningsportalen.no

Elvia

•
•
•
•
•

Døgnåpen telefon
Innlandet: 62 12 30 00
Oslo/Viken: 22 44 10 40

Skade på kabel/linje
Anleggsvirksomhet nær ved høyspenningslinjer
Graving/boring/spunting
Trefelling
Lagring/transport under høyspenningslinjer

Ved arbeid nærmere enn sikkerhetsavstanden kontakt godkjent entreprenør,
eventuelt gravevarsel@elvia.no

Spør oss om du er i tvil

Kundesenter.

Følg oss.

Tlf: 02024
Man-fre kl 9-16

elvia.no
facebook.com/elviaoffisiell
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Ta kontakt

