Prosedyre for entreprenører og andre
ved arbeid nær spenningsførende anlegg
tilhørende Jæren Everk
Formål
Prosedyren beskriver prosess, rettigheter og plikter ved arbeid på / ved høyspent og lavspent
anlegg hos Jæren Everk.

Omfang
Prosedyren omfatter internt personell hos Jæren Everk, som behandler/besvarer denne
typen henvendelser, og eksterne entreprenører og andre som utfører arbeid i
forsyningsområdet til Jæren Everk (Hå kommune). Prosedyren er underordnet de til enhver
tid gjeldende forskrifter og regelverk.

Ansvar
ANSVARLIG - FOR UTFØRELSE AV ARBEIDET - FORPLIKTER SEG TIL Å
OVERHOLDE PROSEDYRENS BESTEMMELSER

Aktivitet/beskrivelse
Ved arbeid nær spenningsførende deler, skal Jæren Everk kontaktes ved arbeidsdagens
start og ved arbeidsdagens slutt, med mindre annet er avtalt i Sikker Jobb Avtale.
Stedsangivelse (avgang, nærmeste nettstasjon, adresse og lignende) samt navn og
telefonnummer til kontaktperson skal foreligge.

Kabelanlegg







Graving, boring, nedsetting av stolper og lignende må ikke startes før
gravemeldingstjenesten ved Jæren Everk er kontaktet og evt. kabeltraseer er påvist i
området. Kabelens dybde kan normalt ikke oppgis. Første gangs kabelpåvisning er
gratis for utbygger i normal arbeidstid.
Uforsvarlig behandling av strømkabler kan medføre livsfare. Ved blottlegging,
kryssing, flytting, samt oppheng/sikring av høyspentkabler skal Jæren Everk
kontaktes for å foreta en risikovurdering og eventuelt beslutte om kabelen kan
frakobles.
Etter blottlegging og evt. flytting, skal kabelen overdekkes uten unødig opphold.
Arbeidsstedet skal ikke forlates før blottlagte kabler er tilfredsstillende beskyttet.
Dersom kabelunderlaget fjernes, skal det etableres forsvarlig understøttelse/oppheng
ihht. gjeldende regelverk – kontakt Jæren Everk.





Gjenfylling etter graving hvor kabler er blottlagt, skal følge gjeldende regelverk –
kontakt Jæren Everk.
Dersom påvisning eller kart ikke stemmer, må Jæren Everk kontaktes før grøften
fylles igjen.
Gravemelding skal foreligge hos utfører og skal fremvises på forespørsel fra Jæren
Everk.

Høyspenningsluftlinjer
Ved arbeid, graving, sprenging, kranarbeid og lignende nærmere enn 30 meter fra
høyspennings luftlinjer, skal Jæren Everk kontaktes på forhånd for å anvise nødvendige
sikringstiltak.

Skadevolders erstatningsplikt
Dersom anleggsarbeidet forårsaker skade på 3. parts eiendom, Jæren Everks anlegg eller
avbrudd i strømforsyningen, vil skadevolder bli stilt økonomisk ansvarlig for alle kostnader i
de tilfellene det kan påvises uaktsomhet.

Kontaktinformasjon

Telefon

Åpningstid

Jæren Everk
Avtale

51 79 95 00

07:30 - 15:00

970 54 720

15:00 - 07:30

Gravemelding og påvisning, Sikker Jobb

Jæren Everk - Vaktberedskap

