Viktig melding

ØKONOMISKE KRAV
I de tilfeller anleggsmaskiner befinner seg så nært strømførende
ledninger eller kabler at netteier uten forvarsel må koble fra strømmen,
kan det bli reist et økonomisk krav fra NTE Nett AS.

til maskinentreprenører/-førere av disse.

Det kan også bli stilt økonomiske krav dersom det forvoldes skade på
linjer, kabler eller annet materiell i tilknytting til strømforsyningen.

Kontaktinformasjon:
Kundeservice
Feilmelding strøm
Kabelpåvisning

07400
07402
09146

For å unngå skade på personer samt maskiner og utstyr,
er det viktig at maskineiere, entreprenører og NTE samarbeider.
www.nte.no
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Det økonomiske kravet omfatter avbruddskostnader (KILE),
materiell og reparasjonskostnader.

Fare ved bruk av maskiner nær høyspennings anlegg!
LAGRING:
Det er ikke lov å lagre kjøretøy,
masse, tømmer, materiell eller
redskap under en
høyspenningslinje.

Arbeid nært ved LINJER- / KABEL anlegg
LINJER:
Entreprenører eller andre som skal benytte maskiner med stor
rekkevidde eller arbeidshøyde, må undersøke om det er
høyspenningslinjer i nærheten av arbeidsstedet.
Ved arbeid med maskiner nærmere enn 30 meter fra linjen
skal NTE varsles (07400).
KABLER:
Det må innhentes gravetillatelse før gravearbeidet starter.
Gravearbeide ved siden av eller over kabelen må utføres med største
forsiktighet. Det er fører av maskinen som har ansvar for eventuelle
skader på kablene
For å melde fra om slike oppdrag, ta kontakt med:
Samordnet gravemeldingstjeneste:
Telefon: 09146
Telefax:
800 80 146
E-post::
gravemelding.trondheim@geomatikk.no
Netteier blir da kontaktet og kan gi en orientering om hvordan du skal
forholde deg ved maskinarbeid i nærheten av linje eller kabel.

HVIS UHELLET ER UTE
Hvordan forholde seg når kjøretøy kommer i berøring med høyspenningslinje, eller kutter/skader kabel :
1. Bli sittende i kjøretøyet til strømmen er slått av.
2. Sørge for at ingen kommer i berøring med kjøretøyet.
3. Dersom du må forlate kjøretøyet på grunn av brann:
- Hopp ned på bakken med bena godt samlet.
- Unngå kontakt med kjøretøy og jord (bakken) samtidig.
- Fjern deg fra kjøretøyet ved å hoppe på ett ben eller gå med
små skritt, for å unngå ”skrittspenninger”.
Dersom kabel er skadet kan det være livsfarlig å berøre denne.
- Gå bort fra kabelen og kontakt netteier for utkobling.

