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BESTÄMMELSER FÖR ARBETEN SOM BERÖR
MÖLNDAL ENERGI AB & MÖLNDAL ENERGI NÄT AB
I MARK FÖRLAGDA LEDNINGAR.
Innan markarbete påbörjas skall uppgifter om ledningars läge och dessa bestämmelser
beställas från Ledningskollen.se. Privatpersoner har möjlighet att ringa direkt till Mölndal
Energi AB, telefon 031-86 65 00, men rekommenderas att använda ledningskollen.se i
första hand.
Uppgifterna lämnas ut under ordinarie kontorstid, i beställningen måste arbetsområde eller
korrekt adress anges. Om utsättning på plats bedöms nödvändig skall denna beställas minst
fem dagar före schaktstart.
Utsättning på plats och ev. återutsättning debiteras (gäller ej privata kunder).
Observera att erhållet kartunderlag ger en vägledning om var ledningar finns. Notera dock
att den som gräver ansvarar för att allt arbete i mark sker med stor försiktighet. Önskas
exakt läge måste utsättning ske på plats.
FÖR REDOVISADE LEDNINGSSTRÅK OCH I DESS NÄRHET GÄLLER:
• Alla markarbeten såsom maskingrävning, jordborrning etc. får ej ske närmare
ledningsstråkets ytterkanter än 1meter. Gäller även vid trästolpar med luftledningar.
• Spontning samt pålning får ej ske närmare ledningsstråkets ytterkant än 3 meter.
• All schaktning för friläggande av ledningar närmare än 1 meter skall ske för hand.
• Om ledning frilagts genom schaktning för hand kan maskingrävning ske intill 0,5 meter
från frilagda ledning med stor försiktighet.
• Befintlig ledning får ej rubbas. Eventuella åtgärder som exempelvis upphängning av
ledning anvisas av oss.
Samtliga kablar som påträffas i mark skall betraktas och hanteras som spänningsförande.
Skadad kabel får icke vidröras då livsfara kan föreligga. Området skall avspärras och
bevakas till dess Mölndal Energi Nät AB kommit till platsen.
Anmälan om skadad ledning görs omedelbart på telefon 031-27 23 15, dygnet runt.
Återfyllning av kabel- och ledningsschakt skall utföras enligt respektive väghållares
bestämmelser. I övrigt gäller för kabelschakt EBR publikation KJ 41:15 och för
ledningsschakt Anläggnings AMA 98 klass 2 tabell CE/4.
Vid återfyllning bör representant från Mölndal Energi AB vara närvarande.
Vid åverkan på våra anläggningar är det den som orsakar skadan som är skyldig att ersätta
oss för kostnader förknippade med skadan.
Bifogad karta gäller en månad efter datering. Skall grävnings-, borrnings- eller andra
markarbeten utföras efter denna tidpunkt måste ny karta/utsättning beställas.

