Lathund för schaktentreprenörer/
arbetsledare vid markarbeten
I dag är samhället helt beroende av nedgrävda ledningsnät. En avgrävning kan vara förödande
för sjukhus, myndigheter, företag och privatpersoner. Grävskador på alla typer av ledningar kan
vara livsfarliga och leda till personskador. Därför måste vi alla bidra för att minska antalet skador.

Börja alltid ditt markarbete på Ledningskollen.se
Ledningskollen är en webbtjänst som både minskar antalet grävskador samt underlättar
samordning av bygg- och anläggningsprojekt. När du ska planera eller lämna anbud och vill
veta var ledningar och annan infrastruktur finns skapar du ett projekteringsärende på
Ledningskollen.se. Ledningsägare som har ledningar inom ärendets arbetsområde svarar
då med ledningskarta eller gis-fil. Ska du gräva nu, begär du en ledningsanvisning på
Ledningskollen.se. Du får då en karta där ledningarna finns inritade eller besked om att en
fysisk utsättning kommer att ske. Först när du har bekräftat svar från alla ledningsägare och
förmedlat dem till de som ska utföra arbetet är det ok att påbörja markarbetet.
Läs mer om Ledningskollen.se här:

Viktiga punkter
Gör ett projekteringsärende på Ledningskollen.se i god tid om du planerar ett
omfattande markarbete.
Vid markarbeten som till exempel större fiberprojekt, kontakta nätägare eller dess
representanter för att säkerställa att de kan göra utsättning när du vill gräva.
Sök aktuella tillstånd hos kommunen, länsstyrelsen eller Trafikverket.
Tänk på att det kan vara lång handläggningstid.
Beställ en ledningsanvisning i god tid före det datum då markarbetet är planerat att börja.
Lägg in kontaktinformation till den som ska utföra grävarbetet så att det går att få kontakt inför utsättning.
Se till att alla i projektet får information om att det finns en ledningsanvisning.
Extra viktigt är att ledningsanvisningen når de som faktiskt ska gräva.
TÄNK ÄVEN PÅ:
Ledningsanvisning är den enda ärendetyp där nätägarna godkänner att deras
underlag får användas vid grävning och andra markarbeten.

Grävallvar är ett samverkansprojekt mellan Sveriges nätägare samt
andra branschaktörer som månar om störningsfria ledningsnät

Bryt inte ansvarskedjan
Ledningsanvisningen måste spridas till alla i grävprojektet
Vid stora projekt med många inblandade är det extra viktigt att alla tar sitt ansvar och
vidarebefordrar information om att ledningsanvisningen finns genom hela kedjan. Du som
grävmaskinist har ett ansvar att fråga efter ledningsanvisningen innan du börjar gräva.
BESTÄLLARE

Beställare (nätägaren, byggherren etc) av markarbete ska tydliggöra att ansvaret
för att beställa en ledningsanvisning ligger hos schaktentreprenören.

SCHAKTENTREPRENÖR

Entreprenörens projektledare har oftast ansvaret för att beställa en
ledningsanvisning samt sprida den till vidare.

ARBETSLEDARE

Det är arbetsledarens ansvar att skicka information om att ledningsanvisningen
finns vidare till underentreprenören eller direkt till grävmaskinisten.

UNDERENTREPRENÖR

Det åligger underentreprenören att fråga efter och sprida information om att
ledningsanvisningen finns till sitt arbetslag och eventuella underentreprenörer.

UNDERENTREPRENÖR

UNDERENTREPRENÖR

Om en underentreprenör i sin tur anlitar underentreprenörer måste
ledningsanvisningen vidarebefordras till alla som ska gräva.

GRÄVMASKINIST

GRÄVMASKINIST

Det är grävmaskinistens ansvar att ha med sig och följa ledningsanvisningen
under grävarbetet.

OM ALLA TAR SITT ANSVAR I KEDJAN
KOMMER GRÄVSKADORNA ATT MINSKA

