AVDEKKING OG PÅGRAVING AV KABLER OG RØR
Graveansvarlig:

Tlf:

Adresse for påvisning:

Gr.m.nr:

Påviser:

Dato:

Tlf:

ISE NETT AS påviser på mandag, tirsdag og torsdag. Ta kontakt med ISE NETT AS for å avtale tid
for påvising av kabler. Tlf. 756 00100.
Det kreves personlig oppmøte av graveansvarlig og signering gjøres etter påvisning er utført sammen
med påviser.
Presisering/påminnelse av det som står i gravemeldinga: Nøyaktighet ved påvising +/- 1 m.
Når det graves nærmere enn 1 m, skal ISE NETT AS varsles for nærmere instruksjon.
Hvis det er ønskelig fra byggherre kan ISE NETT AS stille med overvåker ved avdekking av kabler/rør.

NB! Ved avdekking av høyspentkabler SKAL observatør være tilstede.
Observatør må bestilles 3 dager i forveien. Byggherre vil da bli fakturert for oppdraget.
ISE NETT AS skal i alle fall bli tilkalt for å gi instruks før avdekkede kabler/rør blir gravd på. Det er svært viktig at
kabler/rør blir ordentlig underbygget. Hvis ikke er sjansen for fremtidig deformering/avsliting/feil stor.
Denne jobben blir ikke fakturert, og det blir heller ikke første gangs påvisning.
Diverse momenter / Anbefalt metode for avdekking av kabler:
- Dybdemåling av kabler/rør skal ikke legges til grunn for avdekking.
- Vær oppmerksom på at kabler/rør kan ligge nesten opp mot overflaten.
- Vær oppmerksom på at det ikke alltid er ” OBS-kabelbånd” eller kabeldekkbord i grøfta.
- Vær oppmerksom på at kabler/rør (spesielt kabler) ”brått” kan endre retning.
- Grav med spaden på tvers av grøfta i 2 meters (+- 1 m) bredde og minimum en spadedybde, før gravemaskinen graver på
langs av kabelen.
- En annen metode er å grave et hull med maskin utenfor kabeltraseen og grave med spaden inn fra siden mot kabler/rør.
- Ved skade på kabel skal ISE Nett kontaktes snarest. Hold god avstand fra skadeområdet.
Økonomisk ansvar / konsekvens:
Vi oppfordrer alle som graver i jorden eller jobber nær vårt strømnett til å opptre på mest mulig varsom måte, og etterleve
henstillinger / krav fra oss.
ISE NETT AS må betale for ikke levert energi ved strømbrudd på høyspentnettet. Når annen entreprenør / byggherre forårsaker
strømbrudd vil dette bli fakturert den som har forårsaket strømbruddet. Det dreier seg fort om store summer ved brudd i
høyspentnettet. Entreprenører bør forsikre seg for slike uhell.
Kontakt ISE NETT AS hvis du vil ha ytterligere informasjon. Tlf. 756 00100.
Prosedyre er lest og forstått og alle opplysningene er korrekt utfylt.
Erstatningskrav kan bli reist hvis det er utvist uaktsomhet.

___________________________________

Sted/dato/underskrift påviser

ANMERKNING:
Forevist ISE Nett AS:

Forevist Fauske Fjernvarme AS:

______________________________________
Sted/dato/underskrift graveansvarlig

Forevist Signal Bredbånd:

