
Skal du bygge, grave  
eller gjøre annet arbeid 
nær Lyses anlegg?  
Husk å melde fra først!



Meld fra først, 
grav etterpå.

Lyse leverer viktig infrastruktur 
som må fungere godt alltid. 
Med rette tiltak kan vi unngå 
at det oppstår situasjoner 
med person- eller  
materiellskader. 

Derfor er det viktig at alle som  
skal igangsette gravearbeid sender 
inn gravemelding - før arbeidet  
påbegynnes. Da sender vi deg et  
kart som viser hvor alle kjente kabler 
og rør i bakken går, slik at dere kan 
planlegge og utføre gravearbeid uten 
fare for liv, helse, materiell og eiendom.

Dersom kartet viser at det er kabler 
eller rør der du skal grave, så bør du  
få utført en gratis påvisning av hvor 
kablene nøyaktig ligger. 

Av ulike årsaker kan kabler ligge 
i en noe annen trasé enn det kartet 
viser. Den som mottar påvisning av 
kabler skal være tilstede under 
påvisning, og forsikre seg om at en 
forstår betydningen av merkingen.  
I tillegg må påvisningsmerker sikres, 
så de ikke forsvinner. 

NB! Det skal ikke graves med maskin 
nærmere  enn en meter fra 
påvisnings merke. Nedsetting av påler, 
jernstenger og lignende skal ikke 
gjøres for nært kabler og rør i grunnen. 
Regelen er tre meter fra påvisnings-
merket.

Bestilling av gravemelding og  
påvisning gjøres via skjema på: 

lysenett.no
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GRAVEMELDING
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Husk å inngå 
‘Nær ved’-avtale
Planlegger du å arbeide nær 
våre anlegg, må du varsle Lyse 
og inngå en ‘Nær ved’-avtale 
før arbeidet starter. 
Dette for å sikre at arbeidet blir utført 
forsvarlig. Du må inngå en slik avtale 
ikke bare for arbeid nært elektriske 
anlegg, men også på anlegg for gass, 
fjernvarme og kjøling. Skjema for  
‘Nær ved’-avtale (NVA-skjema) finner  
du på vår nettside lysenett.no 

Behov for sikkerhetstiltak 
Når du har sendt inn skjema for ‘Nær 
ved’-avtale, så vurderer Lyse behov for  
sikkerhetstiltak og gir nødvendige  
instrukser og informasjon til den som 
skal utføre arbeidet. Arbeid må ikke 
starte opp før alle sikkerhetstiltak 

er på plass. Det blir utpekt en sikker-
hetsansvarlig som har ansvaret for  
å planlegge, etablere, lede og avvikle 
sikkerhetstiltak på arbeidsstedet. 
Sikkerhetsansvarlig skal om nødvendig 
ta kontakt med Lyse for å avklare spørsmål 
som har betydning for sikkerheten.

Dersom det er nødvendig vil en  
representant fra Lyse være tilstede  
under arbeidet.

NB! Ved kryssing av kabler eller rør,  
må disse graves helt fri først.

Det er ikke lov å lagre materiell, masse 
eller redskaper under høyspentlinje eller 
over kabler.

Arbeider du med gjødselspreder må 
avstanden økes betraktelig alt etter 
spredelengde.

HVA REGNES SOM ‘NÆR VED’?

• Nærmere høyspentlinjer (luft) enn 25 meter

• Nærmere høyspentkabler (sjø, bakke) enn 3 meter (25 meter ved sprengning)

• Nærmere gassrør enn 6 meter (25 meter ved sprengning)

• Nærmere rør for fjernvarme enn 3 meter (25 meter ved sprengning)

• Nærmere rør for fjernkjøling enn 3 meter (25 meter ved sprengning)



Skal du bygge eller flytte infrastruktur som for  
eksempel strømkabler, så er det viktigste av alt  
å kontakte oss før du står i grøften. Ta kontakt  
i god tid før arbeidet skal starte.

Husk at for utbygging av større områder kan det ta flere måneder,  
i noen tilfeller år, å få planlagt, koordinert og prosjektert Lyses  
infrastruktur før arbeidet ute kan starte.

På vår nettside finner du egne skjema du fyller ut dersom du skal 
bygge eller flytte infrastruktur. Det er viktig at du fyller ut skjemaene 
så nøyaktig som mulig, slik at vi får mest mulig kjennskap til dine 
planer og behov.

Den som ønsker flytting av infrastruktur må i utgangspunktet  
dekke kostnadene selv. Tilsvarende kan det påløpe kostnader ved 
utbygging av strømnett til nye kunder (anleggsbidrag). Lyse er 
ansvarlig for flytting og bygging av infrastruktur og vil koordinere  
og overvåke arbeidet.

Finn mer informasjon om priser, vilkår  
og bestillingsskjema på vår nettside:

lysenett.no

Utbygging og 
flytting av 
infrastruktur.



Vi er her for å hjelpe deg. Ved uhell eller skader må  
du umiddelbart stanse arbeidet og alle maskiner.  
Meld alltid fra til Lyse på tlf 51 90 88 17.  
Er det kritisk? tast 2, så 1 og deretter 9.  
Lyse vil umiddelbart varsle andre relevante instanser.

KJØRETØY I BERØRING MED HØYSPENTLINJE: 
• Bli sittende i kjøretøyet til strømmen i linjen er slått av.

• Sørg for at ingen kommer i berøring med kjøretøyet.

• Må du fjerne deg fra kjøretøy pga brann:  
hopp ned på bakken med bena mest mulig samlet. 

• Unngå kontakt med maskin og jord samtidig.

VED GASSLUKT ELLER SKADE PÅ GASSRØR
• Stans arbeid og alle maskiner.

• Sperr av området.

• Unngå bruk av åpen ild.

• Ved brann: evakuer området.

SKADE OG BRUDD PÅ FIBERRØR
• Optisk lys kan være skadelig for øyet.  

Unngå å se direkte inn i fiberen.

SKADE PÅ KABLER OG RØR
• Kontakt Lyse også ved små rifter og skade i isolasjon,  

rør eller plastkappe.

Er uhellet ute 
– ring 51 90 88 17



Erstatningsansvar

Arbeid ved Lyse sine anlegg skjer på eget ansvar. Du må alltid 
bestille gravemelding, påvisning og/eller nær ved avtale før du 
begynner å grave eller arbeide nært våre anlegg. Den som skader 
Lyse sine kabler, rør eller ledninger må regne med å bli holdt 
ansvarlig etter alminnelig erstatningsrettslige regler. Erstatning-
sansvaret kan omfatte kostnader Lyse har med å reparere skaden, 
og de økonomiske følgene av et avbrudd i Lyse sine leveranser til 
kundene. For eksempel kan både strømbrudd og brudd på fiber-
rør få store konsekvenser for brukerne av nettet. 

Arbeid ved Lyse sine anlegg skjer på eget ansvar. 
Du må alltid bestille gravemelding, påvisning  
og/eller ‘Nær ved’-avtale før du begynner å grave 
eller arbeide i nærheten av våre anlegg. 

Den som skader Lyse sine kabler, rør eller ledninger må regne med  
å bli holdt ansvarlig etter alminnelige erstatningsrettslige regler. 

Erstatningsansvaret kan omfatte kostnader Lyse har med å  
reparere skaden, og de økonomiske følgene av et avbrudd i Lyse  
sine leveranser til kundene. For eksempel kan både strømbrudd  
og brudd på fiberrør få store konsekvenser for brukerne av nettet. 

Husk at du graver  
på eget ansvar.



KONTAKTINFORMASJON

Viktig informasjon om hvilke skjema som skal brukes og  
tidsfrister finner du på vår nettside www.lysenett.no

Finner du ikke svar på vår nettside, kan spørsmål om 
bygging, flytting av infrastruktur og ‘Nær ved’-avtale’ 
rettes til tlf. 51 90 80 79

Ved særskilte spørsmål om graving eller  
gravemelding kan du ta kontakt på  
tlf. 51 90 80 80

Åpningstid: man-fre kl. 08.00 -15.00 
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