
 Gravemelding 

Dok.id.: 

K2.5-03 

Utgave: 

6.00 

Sidenr: 

1 av 2 

TrønderEnergi Sammen om kvalitet 

 
 
Henvendelse: 
Graveadresse 

25.10.2016 09:13:12 
Bostadvegen 
 
 

Mottaker arc arkitekter as 
Martin Vingsand 
 
Martin Vingsand <martin@arcarkitekter.no> 
 

Vår referanse  
98 26 51 72 
 
 

  

Påvisningsdato:  

Planlagt startdato:  

Planlagt ferdigdato:  

Kommentar:  

 
 
Kartutsnitt er vedlagt 
  



 

Dok.id.: 
K2.5-03 

Utgave: 
7.00 

Sidenr: 
2 av 2 

TrønderEnergi Sammen om kvalitet 
 

Gatelys: Gatelyskabler og anlegg er ikke inntegnet i TEN sine kart. Kontakt på mail: post.elektro@tronderenergi.no eller 
tlf 72 87 81 00 for informasjon om gatelysinstallasjoner. 
 

Kabelnett: TEN har ansvar for at elektriske kabler og anlegg er inntegnet på ”kabelkart”. Kablene ligger sjelden rettlinjet 

som vist i kabelkart, og nøyaktigheten på målsatte kabler oppgis til +/- 0,5 meter. Det oppgis ingen bestemt dybde. Dette 

fordi terrengforandringer ofte utføres etter at kablene er lagt, og kabelstein, dekkplater og merkebånd kan være skadet 

eller fjernet. TEN tar derfor ikke ansvar for merking av kabler og kablenes dybde. TEN har ikke ansvar for private kabler. 

Ved graving nær elektriske kabler og anleggsdeler må det vises særlig aktsomhet. Den som er ansvarlig for graving 
forplikter seg til å overholde TEN sine retningslinjer og sikkerhetstiltak. Utkobling av kabler må avtales i god tid på 
forhånd. 
 
Høyspenningslinjer: Ved bruk av kran, gravemaskin eller annet anleggsutstyr nær elektriske kraftlinjer må det vises særlig 
aktsomhet. Arbeid nærmere høyspenningslinjer enn 30 meter skal varsles TEN tlf 07250. Det samme gjelder for 
sprengningsarbeider. Utkobling av høyspenningslinjer må avtales i god tid på forhånd. 
 
Kabelskader og ansvar: Kabelskader må meldes umiddelbart til TrønderEnergi Nett AS, tlf 07250. 
Ved skade på kabler eller anleggsdeler må arbeidet stoppes og skadestedet sikres. Ansvarlig på anleggsstedet må 
umiddelbart kontakte TEN sin Nettsentral på tlf. 07250. Den som forårsaker skade på TEN sine kabler og anlegg, kan bli 
stilt økonomisk ansvarlig både for reparasjonskostnader og avbruddskostnader. (kostnader for ikke levert energi- «KILE») 
  
Påvisning: Kontakt TEN om du er i tvil om trasé eller har et dårlig eller mangelfullt kabelkart. Utleverte kabelkart og evt 
påvisning er gyldig i en måned. Påvisning av TEN sine kabler er gratis mellom 08:00-15:00 på hverdager. 
Private el-kabler er ikke inntegnet på TEN sine kart. 
 
Vis aktsomhet: Alle TEN sine kabler er normalt spenningsførende, og berøring kan forårsake alvorlig personskade og i 
verste fall tap av liv. Strømgjennomgang krever øyeblikkelig førstehjelp; Ring 113 
 
Kabelbånd og merkeplater: Entreprenører gis anledning til å hente ut kabeldekkplater/merkebånd som må erstattes 
etter skade eller mangel på TEN sin regning. Dette kan gjøres ved Elektroskandia AS, Ingvald Ystgaards vei 3B, Trondheim, 
eller på TEN sine lokasjoner på Frøya, i Orkanger, Åfjord og Bessaker. (oppgi navn, firma, anleggsadresse + 
ref.nr.41070646) 
 

Melding om arbeid gjøres ved å gå inn på Trønderenergi Nett sine hjemmesider: www.tronderenerginett.no 
Kart og påvisning gjøres ved å ringe 07250 eller pr. epost kart@tronderenergi.no 

 
Åpningstid for kartutlevering: 08.00 – 15.00 på hverdager 
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