Praca w pobliżu linii
i kabli wysokiego napięcia
zagraża życiu.
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Operator systemu przesyłowego musi zostać powiadomiony!

Jeśli praca będzie się odbywać w odległości mniejszej niż 30 m od linii,
należy powiadomić o tym przedsiębiorstwo Elvia w celu dokonania inspekcji
oraz ustalenia właściwych środków bezpieczeństwa.

Linie wysokiego napięcia są śmiertelnie niebezpieczne nawet w odległości wielu metrów.
Dotknięcie linii wysokiego napięcia lub elementów instalacji było przyczyną wielu niebezpiecznych
sytuacji oraz wypadków śmiertelnych.

Odpowiedzialność cywilna
Uszkodzenie instalacji należącej do operatora systemu przesyłowego
może prowadzić do obarczenia odpowiedzialnością cywilną z powodu
starty wynikłej wskutek przerwania dostawy prądu oraz kosztów naprawy.
Przykład: Koparka uszkadza kabel wysokiego napięcia na osiedlu mieszkaniowym. Uszkodzenie powoduje, że ponad stu mieszkańców pozbawionych
jest prądu przez jedną godzinę. Całkowity koszt to około 200 000 koron.

Środki bezpieczeństwa
Działalność budowlana
Jeśli pracujesz przy użyciu maszyn budowlanych,
leśnych lub innych urządzeń o dużym zasięgu,
sprawdź, czy w pobliżu miejsca pracy znajdują się
linie wysokiego napięcia. Każda praca wykonywana w zasięgu 30 m musi zostać oceniona przez
brygadzistę do spraw bezpieczeństwa zatwierdzonego przez Elvię.

Wykopy, prace wiertnicze oraz wykonywanie
instalacji z ścianek szczelnych
Zanim przystąpisz do wykopów lub prac wiertniczych
zadbaj o identyfikację podziemnych instalacji. Przy
pracach w odległości mniejszej niż 5 m od kabla sieci
regionalnej, zawsze należy powiadomić Elvię.
Identyfikacja podziemnej instalacji jest darmowa

Wycinka drzew
Przed rozpoczęciem prac związanych z wycinką
drzew w pobliżu linii wysokiego napięcia, zawsze
skontaktuj się do operatorem systemu przesyłowego
w celu inspekcji oraz ustalenia właściwych środków
bezpieczeństwa.

Składowanie pod liniami
Składowanie bezpośrednio pod liniami jest niedozwolone. Skontaktuj się z Elvią w celu uzgodnienia
składowania w pobliżu linii wysokiego napięcia.

Podnośniki koszowe
Zanim rozpoczniesz pracę z użyciem podnośników
koszowych, upewnij się, czy w pobliżu nie znajdują się
linie wysokiego napięcia. Jeśli praca będzie odbywać
się w odległości mniejszej niż 30 m od sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia, należy powiadomić
o tym Elvię.

Geomatikk
Telefon: 915 09 146
Pon-pt 07.00 – 16.00
(całodobowy w nagłych przypadkach)

• Identyfikacja podziemnych
instalacji i zapytanie o lokalizację
instalacji podziemnych

Adres e-mail: gravemelding.oslo@geomatikk.no
Strona internetowa: ledningsportalen.no

Elvia
• Uszkodzenie kabla, linii
• Działalność budowlana w pobliżu
linii wysokiego napięcia
• Wykopy/prace wiertnicze/wykonywanie instalacji z ścianek szczelnych
• Wycinka drzew
• Składowanie/transport pod liniami
wysokiego napięcia

Telefon całobobowy
Innlandet:
Oslo/Viken:

62 12 30 00
22 44 10 40

W przypadku pracy wykonywanej bliżej niż wynosi bezpieczna odległość skontaktuj się
z zatwierdzonym wykonawcą, ewentualnie z gravevarsel@elvia.no

W razie wątpliwości zapytaj nas

Obsługa klienta.

Śledź nas.

Tel: 02024
Pon-pt kl 9-16
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Skontaktuj się z nami

