
 

 

Grävningsbestämmelser  gäller från 2016-07-27 

 

FÖR FJÄRRVÄRME OCH NATURGAS 

Se även E.ONs gasanvisningar på deras hemsida:  
www.eon.se 
 
 

Allmänt 
Dessa bestämmelser gäller för alla som utför 

grävningsarbeten eller andra markarbeten i närheten 

av E.ON Gas Sveriges ledningar eller dess 

anläggningar. 

 

E.ON Gas är ledningsägaren i Laholm och Båstad 

kommuner. Södra Hallands Kraft utför på uppdrag 

av E.ON Gas drift/underhåll av gasnätet i Laholm 

och Båstad Kommuner och är således 

ledningsägarens ombud. 
Eftersom ledningarna förser många kunder med gas 

är det mycket viktigt att de inte skadas. 

Gasledningar kan vid avgrävning utgöra en allvarlig 

fara för grävningspersonal och allmänhet. Ansvarig 

för arbetet ska vidta sådana åtgärder att skada på 

ledningar undvikes. 

 

Före arbetet 
Fyra dagar innan markarbete påbörjas ska Södra 
Hallands Kraft kontaktas, tfn 0430-480 59. 

Ledningsägarens ombud utför en kostnadsfri 

utsättning av ledningar före varje schaktarbete. I 

vissa fall kan även karta skickas ut. Befintliga 

ledningar markeras med blå färg på marken eller 

med markeringspinnar. Frizon + 1,0 meter på ömse 

sidor om utsättning. Uppstår oklarheter kring utförd 

markering, ska den utförda markeringen gås igenom 

på plats tillsammans med ledningsägaren eller dess 

ombud.  

 
Entreprenören ska noggrant följa de anvisningar 

som lämnas.  

 

Blir det nödvändigt för Södra Hallands Kraft att 

upprepa samma visning eller om beställaren inte är 

tillgänglig vid överenskommen tidpunkt uttas en 

avgift enligt vid tillfället gällande prislista. 

 

Förläggningsdjup 
Ledningarna är förlagda på ett djup av normalt 

0,6 - 1,2 meter. Avvikelser förekommer varför 

stor försiktighet ska iakttagas vid schaktning i 

närheten av ledningar. Observera att längs 

ledningarna finns dessutom signal/spårkabel utlagd. 

 

 
 

Vid schaktning 

För grävning i närheten av ledningar gäller att 

grävning med maskin eller likvärdig arbetsmetod 

ej får ske närmare än 0,4 meter. Närmare 

frischaktning skall alltid ske genom handgrävning. 

Ledning får ej frischaktas på en sträcka 

överstigande 1,5 meter utan tillstånd från 

ledningsägarens ombud. 

Innan återfyllning får ske ska entreprenören 

kontakta ledningsägarens ombud för kontroll att 

ledningen, spårkabel och markeringsband är 
oskadda om ej annat överenskommits. 

Stor uppmärksamhet iakttas då tryckanborrnings- 

sadlar ofta är monterade på gasrörets ovansida och 

därmed kan sticka upp 0,2 m ovanför gasledningens 

hjässa. Är schakten mer komplicerad kan bevakning 

begäras från ledningsägarens ombud. 

 

Skyddsavstånd 
Minsta avstånd mellan gasledning och annan 
ledning eller byggnad skall uppfylla kraven i EGN 

2009 kapitel 6.2.6. Sådan tabell kan erhållas från 

Södra Hallands Kraft. 

 
Tryckning 
Skall tryckning eller styrd borrning utföras gäller 

speciella regler. Kontakt tas med Södra Hallands 
Kraft i varje enskilt fall. 

 

Återfyllnad 

Skall ske enligt EGN 2009 kapitel 6.2.4.1, dvs att 

ledningsbädd skall vara av typen ”kabelsand” 0,1 m 

tjock samt kringfyllning runt och ovan ledning  

0,25 m tjock. 

Övrig återfyllning enl. resp. väghållares anvisning. 

Markeringsband skall finnas c:a 30 cm under färdig  
markyta.  

Skadat markeringsband ersätts med nytt som kan 

erhållas från Södra Hallands Kraft.. 

Finns misstanke om skadad spår/signalkabel 

meddelas detta omedelbart till Södra Hallands Kraft 

för reparation. 

 

Minsta tillåtna täckning på gasrör är: 

 0,6 m i tomt/parkmark samt G/C väg 

 0,8 m i gata i villaområde 

 1,0 m i övriga gator 

 1,0 m i övrig mark 

http://www.eon.se/


 

Ansvar 
Skada på gasledning eller tillhörande utrustning 

såsom repor, hack eller läckage skall alltid E.ON 

Gas kontrollrum tel: 020-25 20 00 eller Södra 

Hallands Kraft kontaktas omgående. 

 

Har ledning/anläggning skadats är den som 

utför grävningsarbetet (entreprenören) skyldig att 

ersätta ledningsägaren och tredje man för de  
kostnader som uppstår i samband med skadan.  

Även kostnader för skada som uppstått för Södra 

Hallands Krafts kunder kan åläggas den vållande. 

 

 

 

 

 
Skadeanmälan 
När skada inträffar på Södra Hallands Krafts anläggning ska detta omedelbart 

anmälas till Södra Hallands Kraft. 

 

Vardagar 08:00 – 16.30 

Växel: 0430-480 00 

 
 

 

 

Kontakta oss innan du gräver! 
 
Södra Hallands Kraft ek förening 
Box 63, 312 21 Laholm 
0430-480 00 
 
info@sodrahallandskraft.se 
 

mailto:info@sodrahallandskraft.se

