Följande Villkor/Riktlinjer gäller vid markarbeten och beställning för anvisning av
fiberkablar.
Beställ kabelanvisning minst 5 arbetsdagar före planerad grävstart på webbtjänsten
www.ledningskollen.se
Kabelanvisning och utlämnad dokumentation är giltig i 30 dagar från och med
utlämnings/utsättningsdatum. Har 1 månad gått utan att markarbeten påbörjats skall en ny beställning
göras i Ledningskollen, www.ledningskollen.se
Anvisning på plats innebär spraymålning/märkpinnar på marken av vår entreprenör. Det är upp till
kunden att underhålla markeringar och förstärka dessa om andra åtgärder påverkar synligheten.
Kunden skall säkra och bevara markering till dess markarbeten avslutats.
Det är viktigt att den som ska utföra grävningen är på plats när anvisningen utförs. Ledningars
placering på kartan/precision i anvisningen kan avvika mot verkligheten.

Mark-och schaktarbeten Allmänt
Som beställare har du ansvar för att dokumentera det som är utsatt. Aktsam grävning ska ske en
meter på vardera sidan om markeringen. Lokalisering får göras genom försiktig maskingrävning fram
till kabelns skyddstäckning. Därunder måste handgrävning ske.
Vi lämnar aldrig ut lägesdjup på våra ledningar eftersom djupet kan variera.
Om markarbeten skall utföras utanför område för vilken ledningsanvisning har beställts, så
måste en ny begäran om ledningsanvisning göras i Ledningskollen.
Om den fysiska ledningsutsättningen eller karta ej överensstämmer med verkligheten, ska
Älvsbyns Statsnät kontaktas/rådfrågas innan schakten återfylls.
Om eventuella oklarheter kring aktuellt anvisningsområde kvarstår eller brister i den fysiska
ledningsutsättningen uppenbaras ska Älvsbyns Statsnät kontaktas innan markarbete påbörjas.

Om ledningsskada uppstår
Skadade ledningar/ytterhölje/söktråd/kanalisation.
Om skada sker på anläggning oavsett omfattning skall du omedelbart göra följande:
Ta reda på referensnumret från Ledningskollen för denna ledningsanvisning, t ex 20190341-0020.
Kontakta Älvsbyns statsnät på: 0929-17000 (växel). Uppge referensnumret.
Efter kontorstid, maila till bredband@alvsbyn.se
Det är mycket viktigt att alla skador på ledningar/anläggningar anmäls omgående till Älvsbyns
Statsnät, även de som ”bara” ytterhöljet blivit skadat på.
Reparationskostnaden blir då obetydlig. En liten skada som inte åtgärdas leder sannolikt till en större
reparation.

Skadeersättning
Vid skada som uppkommer i samband med grävning utan att kabelanvisning
har skett eller då förfrågaren inte tagit hänsyn till anvisning eller dokumentation eller på annat sätt
varit oaktsam, debiteras den ansvarige för de kostnader som uppkommer för reparationer samt andra
kostnader och/eller skador som uppstår för Älvsbyns statsnät med anledning av skadan, däri
inkluderat eventuella skadestånd från kunder till Älvsbyns statsnät.

Följande villkor gäller för mottagen information
Mottagaren förbinder sig att:
Endast använda informationen för detta uppdrag.
Inte lämna ut informationen till obehöriga.
Förvara informationen på ett säkert sätt under hela perioden för markarbete och med kopia på platsen
för markarbete.
Efter uppdragets slut makulera informationen.

