Informasjon om krav til avstand i
forbindelse med arbeid i
nærheten av elektriske
høyspenningsanlegg

Arbeid nær ved elektriske anlegg innebærer risiko for
liv, helse og materielle verdier. Det skal ved alt slikt
arbeid tas særlige hensyn til sikkerhet og for alt slikt
arbeid gjelder sikkerhetsbestemmelser gitt ved Forskrift
om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.
Skade på elektriske anlegg kan føre til alvorlige
personskader, strømbrudd for våre kunder og høye
kostnader for skadevolder.
Før igangsetting av arbeid må derfor Haugaland Kraft
Nett kontaktes for vurdering av avstand fra der det skal
jobbes og til aktuelle høyspenningsanlegg i området.
Ved behov skal det utarbeides «Nær ved» avtale for det
aktuelle arbeidet.

Arbeid i nærheten av
høyspenningskabler

Grave eller sprenge? Bestill alltid kabelpåvisning
før du starter.
Alle som skal utføre anleggsarbeid i bakken, er
forpliktet til å få utført kabelpåvisning før arbeidet
starter.
Ved behov for Kabelpåvisning kontakt Geomatikk
på
- https://gravemelding.no/
- telefon 915 09 146.

Kabelpåvisningen er gyldig i én måned, og det må
bestilles ny ved utgått dato. Dokumentasjon på utført
kabelpåvisning skal oppbevares på anleggsstedet.

Skal du arbeide nærmere enn 3 meter fra en
høyspenningskabel (etter påvisning), må du på
forhånd kontakte Haugaland Kraft Nett på telefon
987 05271 tast 3.

Haugaland Kraft Nett avgjør hvilke forholdsregler og
tiltak som er nødvendige for å ivareta sikkerheten og
hindre skade
Et anleggsområde med elektriske kabler skal være
forsvarlig sikret for å unngå skade. Synlige kabler skal
dekkes med for eksempel vintermatter og avsperres
med anleggsgjerde som merkes “Høyspenning livsfare”.

Arbeid i nærheten av
høyspenningslinjer

Anleggs- og skogsmaskiner, transport, heise- og
løfteoppdrag
Entreprenører eller andre som skal benytte
anleggsmaskiner, skogsmaskiner eller andre redskaper
som krever stor, fri høyde, må undersøke om det finnes
høyspenningslinjer i nærheten av arbeidsstedet.
Skal du arbeide nærmere enn 30 meter fra linjen,
må du på forhånd kontakte Haugaland Kraft Nett
på telefon 987 05271 tast 3.

Trefelling
Trefelling i nærheten av høyspenningslinjer skal foregå
på en slik måte at farlige situasjoner ikke oppstår. Ta
kontakt med oss når du skal felle trær nær Haugaland
Kraft Netts høyspenningslinjer. Vi gir deg råd og vil
sørge for at arbeidet kan utføres på en sikker måte, slik
at skade ikke oppstår på personer eller anlegg.
Det er ikke lov å lagre tømmer, masser eller redskap
nær eller under høyspenningslinjer.
Hvis kjøretøy berører høyspenningslinje
Kommer kjøretøy i berøring med en høyspenningslinje
skal du omgående:






Varsle Driftssentralen så raskt som mulig –
o Telefon 987 05271 tast 2
Sørge for at ingen kommer i nærheten av eller i
berøring med kjøretøyet
Bli sittende i kjøretøyet til du får beskjed om at
strømmen er slått av

Dersom du på grunn av brann må forlate
kjøretøyet:





Unngå kontakt med kjøretøy og jord (bakken)
samtidig
Hopp ned på bakken med bena godt samlet
Fjern deg fra kjøretøyet ved å hinke eller gå med
korte skritt

Økonomisk ansvar ved skader på
nettanlegg
Brudd på linjer eller kabler kan få store konsekvenser
og gjøre mange strømløse. Den som forårsaker en slik
skade kan bli stilt økonomisk ansvarlig for de totale
kostnadene som følge av strømbruddet.
Erstatningsbeløpene kan bli store ved alvorlige
hendelser.
Alle nettselskaper er pålagt et økonomisk ansvar
overfor sine kunder ved avbrudd i strømforsyningen.
Nettselskapet må betale en kompensasjon for såkalt
ikke-levert energi.
Dersom det oppstår et avbrudd i strømforsyningen som
skyldes en handling utført av andre personer enn
nettselskapets mannskaper, eksempelvis ved graving,
tre felling og liknende, vil skadevolder bli stilt
økonomisk ansvarlig for alle kostnader som
nettselskapet blir påført, inklusive KILE-kostnadene.
Haugaland Kraft Nett vil reise økonomiske krav overfor
den som har forårsaket slike skader i eget nettområde.

Kort om regelverket mht. KILE-kostnader
KILE står for "Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke
levert energi". Alle nettselskaper har et økonomisk
ansvar overfor sine kunder ved strømavbrudd i nett
med spenning over 1 000 volt (høyspenningsnett).
KILE-ordningen omfatter også svært langvarige
avbrudd (over 12 timer) i både høy- og
lavspenningsnettet.
KILE-ordningen er regulert av Forskrift nr. 302 om
økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for
nettvirksomheten og tariffer. Mer om KILEordningen finner du på NVEs nettsider.

Forsikringsordninger
Forsikringsbransjen har utviklet produkter i forbindelse
med KILE-ordningen. Eksempler på dette er
ansvarsforsikringsbevis som dekker KILE-ansvaret.

