Kabel må påvises.

Graving nær ved eller under HS-Linje.
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VEDLEGG TIL GRAVEMELDINGER

Den som får utført kabelpåvisning er selv ansvarlig for å vedlikeholde
merker- merking etter at VKE AS har utført påvisning. Når påvisning er
utført må bestiller- kunden kvittere for utført påvisning. Kunden – bestiller
må være til
stede ved påvisning. Dersom påvisning må utføres på nytt, må kunden, den som
bestiller kabelpåvisning betale for dette. Kunde/rekvirent må bestille
anvisning senest 2 arbeidsdager før det ønskes anvisning. Det kan
ikke påregnes anvisning med kortere frist enn dette. Det kan gjøres
unntak fra dette ved f.eks graving i forbindelse med vannlekkasjer o.l.
For å unngå uønskede og svært kostbare kabelskader presiseres følgende
forhold i forbindelse med graving:

Før avdekking

Kabler skal alltid være påvist før gravearbeidet starter. På kartvedlegg fra
Varanger Kraft er høyspentkabler er merket med rødt stiplet linje, mens
lavspent (230/400 volt) er merket med blå stiplet linje.
Når en kabel anvises og merkes så er dette kun en ”grov lokalisering”. En
kabel skal avdekkes for hånd minimum 1 meter på begge sider av
anvisningsmerket. Vær obs på at dybde kan avvike fra de foreskrevne og
normale 50 cm.

Etter avdekking:

En kabel under drift skal til enhver tid være beskyttet, dette er lovpålagt. Hvis
man må ha kabler frigjort/ubeskyttet over tid så skal dette avtales/avklares
med Varanger Kraft. En ubeskyttet høyspentkabel kan være livsfarlig. Alle
kabler skal alltid behandles med varsomhet.

Ved gjenfylling:
For å unngå senskader etter gjenfylling av dypere grøft må: gjenfyllingen
foregå svært skånsomt og det må stampes omhyggelig også under kabelen slik
at sig og setninger under kabelen ikke oppstår. Dette er særlig viktig ved
vintergraving.
Ved gjenfylling må det alltid brukes normert kabelsand rundt og inntil kabelen,
stein og andre skarpe gjenstander som kan skade kabelen og må ikke
forekomme. Etter at kabelen er lagt tilbake i ferdig kabelgrøft skal VKE
kontaktes for besiktelse av kabel og grøft. Skadet merkeband og dekkbord
erstattes av nye ved gjenfylling.
Hvis en kabelskade kan tilbakeføres til uaktsomhet i forbindelse med
gravearbeid så forbeholder Varanger Kraft seg retten til å ansvarliggjøre den/de
som har forestått/utført dette.
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GRAVING OG ANLEGGSVIRKSOMHET NÆR VED HØYSPENTLINJER.

• Nærmere enn 30 m gi beskjed
Ved utførelse av maskinelt arbeid innenfor en sikkerhetssone på 30 m fra en høyspentlinje
skal Varanger Kraft på forhånd varsles før arbeidet igangsettes. Varanger Kraft gir råd og
sørger for at arbeidet kan utføres uten fare for skader på personer eller anlegg.

NB! Høyspentlinjer kan være livsfarlig på flere meters avstand, avstand beror på
spenningsnivå.

• Hvis ulykken er ute
Ved utfall vil minst to prøveinnkoblinger bli fortatt. Maskinen må defineres som “spennings
satt” og fører av maskinen må som hovedregel enten forholde seg helt rolig eller hoppe “jamn
fot” lengst mulig bort fra maskinen.

NB! Man må under ingen omstendigheter opprette en jordforbindelse ved å ta i
maskinen og samtidig være i kontakt med bakken.

• Erstatningsansvar
Skader Varanger Krafts nettanlegg kan medføre erstatningsansvar for:
1. Tap grunnet avbrudd i levert strøm
2. Reparasjonskostnader

