
Anleggsarbeid i bakken? 
Spør alltid før du starter!

Ring 
for gratis

kabelpåvisning 
tlf: 09146



Som følge av økende mengde kabler i
bakken og økt anleggs aktivitet, har
antall uhell i sammen heng med anleggs-
arbeider i bakken økt radikalt de siste
årene. Kabel påvisning er pålagt for å
unngå slike uhell og skader. 
Ta derfor kontakt – vi kan forebygge
sammen!

Erstatningsansvar
Store verdier ligger i bakken, bl.a. strøm-
og datakabler og rør for vann og avløp.
Skader på netteiers kabler kan medføre
erstatningsansvar for: 
• tap grunnet avbrudd i strømleveranse
• reparasjons- og materialkostnader 

Et eksempel: En gravemaskinfører
skader en 11 kV kabel i et boligområde.
Kortslutningen medfører utfall av strøm-
forsyningen og 1000 nettkunder blir uten
strøm i en time. Totalkostnaden blir cirka
200 000 kroner.

Husk at
strømkabler
er livsfarlige!

NB!
Du som skal grave 

har ansvaret for å

skaffe kabel påvisning

og sikre merking av

påvist kabel trasé.



Gravemeldingstjenesten fra
Geomatikk er GRATIS. Geomatikk gir
informasjon og utfører kabelpåvisning
på vegne av Skagerak Nett.

Kontakt alltid Grave meldings -
tjenesten før du starter

Tlf: 09146 (hverdager 7.30-15.30)
Faks: 800 80 146
E-post: gravemelding.tonsberg@geomatikk.no
Web: www.gravemelding.no

1. Forespørsel om kart 
Skal du grave tar du kontakt med Geomatikk
for oversendelse av kart og eventuelt
kabelpåvisning for det aktuelle området. 
NB! Kartet viser ikke kablenes dybde – kun
hvor i bakken kablene omtrentlig ligger. 
Ved behov for påvisning har Geomatikk 
en virkedag som responstid før påvisning
utføres. Ved henvendelse til Geomatikk skal
alltid gateadresse, stedsnavn og om mulig
gårds- og bruksnummer oppgis. 

2. Sett opp avtale – kabelpåvisning 
er offentlig pålagt

Geomatikk kommer etter avtale ut og utfører

kabelpåvisning i området. Påvisningen har 
en gyldighet på én måned. Ny påvisning 
skal utføres ved utgått dato. Avtale med 
kart  signeres av begge parter og fungerer
som dokumentasjon for utført påvisnings -
tjeneste.

3. Oppfølging og veiledning 
Ved påviste kabler i anleggsområdet oppgir
Geomatikk kablenes spenningsnivå. Ved
arbeid nær høyspentkabel hvor dekkbord/ -
kabelbeskyttelse avdekkes skal Geomatikk
igjen kontaktes. Skagerak Nett vil så kon-
takte graveentreprenør for å avtale videre
arbeid nær ved høyspentkabler.

Ved arbeid 
nær høyspentkabel

hvor dekkbord/kabel-
beskyttelse avdekkes

skal Geomatikk
kontaktes



Skagerak Nett AS
Postboks 80
3901 Porsgrunn
www.skagerakenergi.no

HUSK!

• Før du graver: 
Kontakt Geomatikk på tlf. 09146

• Ved arbeid nær høyspentkabel hvor dekkbord/kabel -
beskyttelse avdekkes: 
Kontakt Geomatikk på tlf. 09146

• Ved skade av kabel eller ulykke: 
Kontakt Skagerak Nett omgående på tlf. 815 20 050
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Kabler skal alltid sikres i
 forbindelse med gravearbeider. 

Foto: Hafslund Nett


