
VIKTIG  
MELDING!
Til alle som skal arbeide nær høyspenningslinjer og kabelanlegg.



Bestilling av påvisning:
Tlf 09146 / 915 09 146  www.gravemelding.no            Driftssentralen Tlf 815 68 427

Planlagt arbeid ved luftlinjer 
 
Arbeider du med trefelling, anleggsmaskiner, skogs- 
maskiner eller andre redskaper som krever stor, fri  
høyde, må du undersøke om det finnes høyspennings- 
linjer i nærheten av arbeidsstedet.  
 
Ved arbeid  i nærheten av strømkabler  
skal Driftssentralen til netteier kontaktes på  
tlf 815 68 427 ved arbeidsdagens start og slutt.

Lagring ved høyspenningslinjer  
 
Det er ikke lov å lagre tømmer, fyllmasse eller redskap  
i nærheten av eller under høyspenningslinjer.



110 - BRANN     112 - POLITI     113 - AMBULANSE

Planlagt graving 

Gravemeldingstjenesten fra Geomatikk er gratis for  
kundenved første gangs påvisning. Geomatikk gir  
informasjon ogutfører kabelpåvisning på vegne av  
netteier. 

Gyldig gravemelding skal foreligge før graving  
starter. Kontakt gravemeldingstjenesten før du starter:
Tlf: 09146 / 915 09 146  www.gravemelding.no 

Uforsvarlig behandling/flytting av strømkabler,
kan medføre livsfare. 

Ved arbeid i nærheten av strømkabler skal 
Driftssentralen til netteier kontaktes på tlf: 815 68 427

Ved fare for liv og helse!



Ved trefelling:
• Dersom trær faller over en strømlinje, skal   
   du ikke forsøke å fjerne treet.

• Linjen kan fortsatt være strømførende.  
   Sørg for at ingen kommer i nærheten av    
   skadestedet før strømmen er frakoblet  
   og sikret. 

Ved kabel: 

• Dersom kabelen er skadet, skal du ikke   
   forsøke å berøre eller flytte på denne.

 
• Kabelen kan fortsatt være strømførende.  
   Sørg for at ingen kommer i nærheten av    
   skadestedet før strømmen er frakoblet  
   og sikret.

Kontakt straks driftssentralens nødnummer: 918 17 538
Hvis uhellet er ute!



Dersom du må forlate 
et kjøretøy på grunn 
avbrann e.l.:
• Hopp ned på bakken med bena godt samlet. 

• Ikke berør kjøretøy og underlag samtidig. 
• Fjern deg fra kjøretøyet ved å hoppe med bena   
   samlet for å unngå skrittspenning.

Hvis kjøretøy/fartøy  
berører høyspent  
luftnett/kabel: 

• Anlegget kan fortsatt være strømførende.  
  (OBS! automatisk gjeninnkobling/prøvekobling) 
 
• Bli om mulig sittende stille og sørg for at ingen  
   kommer i nærheten inntil strømmen er frakoblet  
   og sikret.
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Ved fare for liv og helse!



• Utfører kontakter driftssentralen og evt. gravemeldings
   tjenesten i planleggingsfasen.
■ 
• Netteier utfører befaring ved behov for å vurdere risiko,   
   omfang og evt. sikkerhetstiltak. 1. gangs befaring i 
   normal arbeidstid og kabelpåvisning er kostnadsfritt for 
   kunden.
 
• Dersom det er behov for Leder For Sikkerhet (LFS) for  
   oppfølging, sikringsarbeider, utkobling o.l. bestilles    
   dette av utfører hos godkjent entreprenør. 

• Driftssentralen kontaktes på tlf. 815 68 427 ved  
   arbeidsdagens start og slutt. 
 
• Det er ikke tillatt å lagre tømmer, fyllmasse, fartøyer,  
   kjøretøy eller redskap i nærheten av eller under  
   høyspentlinjer. 
 
  Skadeforvolder har erstatningsansvar for evt. skader på  
   netteiers anlegg, for avbrudd i strømforsyningen (KILE)  
   og skader på 3. parts eiendom.

Utdrag fra driftsleders instrukser, planlagt arbeid:

Norgesnett Stabburveien 18, 1617 Fredrikstad  Tlf: 21 49 25 06    
E-post: norgesnett@norgesnett.no   www.norgesnett.no


