
Det er
gravalvorligt
Vejledning til gravearbejde i nærheden af 
forsyningsledninger



Anvisning for arbejder i nærheden af 
Vestforsynings ledninger

Inden du skal i gang med at grave har du pligt til, at indhente oplys-
ninger om, hvilke ledninger der ligger på det sted, hvor du skal grave. 
Denne forespørgsel skal du rette til LER (Ledningsejerregistret) på 
www.ler.dk.

Her får du at vide, hvilke ledningsejere der har ledninger i det om-
råde, du spørger om. 

Det er din pligt, at kontakte de pågældende 
ledningsejere, for at indhente detaljerede
ledningsoplysninger.

Forespørgsler vedrørende Vestforsynings ledninger kan rettes til:
E-mail: vestforsyning@vestforsyning.dk
Tlf.:        9612 7300
Post:  Vestforsyning A/S, Nupark 51, 7500 Holstebro

For at lette besvarelsen skal du give os disse oplysninger:
•Firmanavn
•Vejnavn, husnummer, postnummer, by
•Telefonnummer/mobilnummer
•E-mail
•Kontaktperson med telefonnummer og e-mail

Vedlæg gerne oversigtskort.

Ekspeditionstid
Alle henvendelser besvares hurtigst muligt og senest efter fem 
arbejdsdage.



Før du graver

Kabelplaner/kabelpåvisning
Når Vestforsyning har modtaget forespørgsel om ledningsoplysnin-
ger får du udleveret ledningsoplysninger efter vilkårene i LER.

Denne service er gratis for Vestforsynings kunder.

De fremsendte ledningsoplysninger skal findes på arbejdsplad-
sen. Det er her, der er brug for dem. 

Hvis Vestforsyning undtagelsesvis ikke har ajourførte planer for ar-
bejdsområdet, der muliggør forsvarlig genfinding af kabler og lednin-
ger, påvises deres placering på arbejdsstedet. Også denne service er 
gratis.

Herudover kan der rekvireres påvisning af ledninger og kabler på 
arbejdsstedet mod betaling.

Ved akutte reparationer (ved brud på forsyningsledninger og lignen-
de) kan ledningsoplysninger rekvireres med kort varsel, ved henven-
delse til Vestforsyning på telefon 9612 7300. 



Når du graver

Respektafstand
Respektafstanden er 0,5 meter på hver side af  ledninger og kabler. 
Inden for respektafstanden skal der håndgraves forsigtigt med skovl 
eller spade, aldrig med greb.

Der må aldrig maskingraves eller anvendes kabelplov eller lignende 
maskineri. Dette gælder også ved gravning parallelt med et kabel/en 
ledning. Ved krydsning SKAL kablet/ledningen først lokaliseres ved 
håndgravning.

Tag hensyn til de forskellige ledningstyper

Med mindre andet fremgår af gravetilladelsen eller ledningsop-
lysningerne, skal følgende forholdsregler tages ved gravning i 
nærheden af de enkelte ledningstyper:

Fjernvarmeledninger:
Hvor der er dækbånd eller net, må der maskingraves til båndet eller 
til nettet.

Hvor der ikke findes dækbånd eller net må der kun maskingraves 
med yderste forsigtighed og aldrig nærmere end 10 cm fra lednin-
gerne.



Elkabler:
Belægninger må normalt opbrydes med maskine, men du skal være 
opmærksom på, at elkablerne kan ligge umiddelbart under belæg-
ningen.

Elkablet lokaliseres ved håndgravning på tværs af kablet og i den 
planlagte udgravnings fulde bredde og planlagte dybde. Håndgrav-
ningen skal gentages med passende mellemrum.

Hvis der ved prøvegravningen konstateres kabler på 10 kV og derun-
der, kan der normalt graves med maskine med en sikkerhedsafstand 
på min. 10 cm. til det fritlagte kabel. Sikkerhedsafstanden øges til 1 m 
ved kabler over 10 kV.

Vandledninger:
Belægningen og det øverste lag jord - ca. 80 cm. - må opbrydes med 
maskine. Derefter håndgraves indtil vandledningen er lokaliseret. Der 
må ikke maskingraves nærmere end 10 cm. fra ledningerne.

Ved krydsning af vandledninger udført i støbejern, eternit og stål, skal 
du kontakte Vestforsyning, før evt. undergravning af ledningen gen-
nemføres. Du skal også kontakte os før retableringen påbegyndes, da 
disse ledninger ikke tåler nogen form for jordsætninger.

Vandledninger kan ligge nærmere jordoverfladen end de før nævnte 
80 cm. i tilfælde, hvor terrænet er reguleret efter nedlægning af vand-
ledningernes etablering.

Spildevandsledninger:
På den udleverede ledningsplan er angivet ca. placering af ledninger 
og brønde. Ledninger ligger i lige linje mellem brøndene. Ledningens 
dybde svarer til  brøndenes bundkote.

Der må maskingraves over ledningerne indtil ca. dybde for ledning 
nås. Herefter graves med forsigtighed indtil ledningerne lokaliseres.



Er uheldet ude

Hvis du under gravearbejdet beskadiger en forsyningsledning, eller 
blot har formodning herom, har du pligt til at anmelde det til Vestfor-
syning.

Du kan medvirke til at begrænse de driftsforstyrrelser som en skade 
medfører. Samtidig kan en hurtig anmeldelse være med til at be-
grænse udgiften til reparation. En udgift som normalt betales af 
skadevolder.

Mange mindre skader, på kabler og ledninger, anmeldes desværre 
ikke - måske fordi skadevolderen vurderer det som en bagatel. Men 
sådanne skader kan give kabelfejl eller funktionssvigt på et senere 
tidspunkt, og disse fejl er ofte meget svære at lokalisere.

Ved akutte skader kan du ALTID ringe på Vestforsynings hovednum-
mer 9612 7300. Uden for almindelig arbejdstid vil du få oplyst num-
meret på Falck, som har kontakt til vores vagtpersonale.



Sikkerhedsforanstaltninger

Skade på et elkabel kan medføre livsfare! Derfor er    
det vigtigt at Vestforsyning STRAKS informeres, så    
de kan afbryde strømmen.

Beskadigelse af elkabler i jord:
Hvis gravemaskinen rammer elkabler i jorden, gælder følgende for-
holdsregler for føreren:
• Bliv på maskinen, indtil den er fri af ledningerne eller strømmen er 

afbrudt.
• Hold alle på jorden væk fra maskinen
• Hvis det er nødvendigt, at forlade maskinen, skal du hoppe af - 

ikke træde ned af maskinen.
• Ring til Vestforsyning 9612 7300, så vi kan afbryde strømmen.

Sikkerhedsafstande:
Indtil vi har afbrudt strømmen må ingen komme inden for en sikker-
hedsafstand på 5 m fra overgravede kabler.



Hvornår er rør og ledninger Vestforsynings, og 
hvornår er de private?

Som hovedregel gælder nedenstående grænseflader mellem Vestfor-
synings kabler og ledninger og private kabler og ledninger:

El:
Stikledningen er kundens ejendom (privat) frem til tilslutningspunk-
tet på Vestforsynings elnet - f.eks. i et kabelskab.

Vand:
Ledningen tilhører Vestforsyning frem til skel. Fra skel og ind i huset 
tilhører ledningen grundejeren.

Fjernvarme:
Ledningen tilhører Vestforsyning frem til hovedhanen. Herfra tilhører 
resten grundejeren.

Spildevand:
Ledningen tilhører Vestforsyning frem til skel. Fra skel og ind til huset 
tilhører ledningen grundejeren.

Påvisning
Hvis du ønsker det, kan vi, mod særskilt betaling, være behjælpelig 
med at genfinde kabler, ledninger og stophaner m.v. på din adresse.

Aftale om dette skal foretages direkte med den afdeling, det vedrører 
- el, vand, varme eller spildevand. Kontakt os på tlf.: 9612 7300.
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