KOLLA

innan du gräver!
Ledningskollen ska minska
skadorna på viktig infrastruktur
I Sverige skadas och förstörs ledningar och kablar i mark
eller sjö för flera hundra miljoner kronor per år. Skadorna
orsakar mängder av driftstörningar eller totalstopp i den
infrastruktur som sköter samhällets mest grundläggande
funktioner, exempelvis vatten, avlopp, el, telefoni eller
Internet. Skadorna uppkommer i många fall för att den
som beställt grävningen missat att kontakta en ledningsägare.
Fram till nu har det varit svårt att få överblick över alla
infrastrukturägare på en viss plats.
Sedan en tid tillbaka driver PTS en satsning med målet att
kraftigt minska antalet skador på sådan infrastruktur.
Vi uppmanar nu alla ledningsägare att delta i den nya
webbtjänsten, Ledningskollen.se.

Enkelt, gratis och spar pengar
Ledningskollen.se sätter den som ska gräva, schakta eller
spränga på en plats i kontakt med alla de organisationer
som har infrastruktur inom samma område.

En fråga i Ledningskollen.se ska nå alla.
Tjänsten är gratis för den som frågar
och den som äger ledningar och nät.

Ledningskollen.se ger även en möjlighet att spara pengar
eftersom tjänsten ger förbättrade möjligheter till informationsutbyte för samförläggning av olika ledningar och gör
processen för lednings- och kabelanvisning effektivare och
säkrare.
En rad aktörer står gemensamt bakom Ledningskollen.se,
bland annat Sveriges Kommuner och Landsting, nationella
elbolag, teleoperatörer och flera myndigheter. Tjänsten
finansieras med offentliga medel. Den lanseras i hela landet
den 1 december 2010. Redan i dag är tjänsten igång i Uppsala
län där erfarenheterna har varit mycket goda och antalet
skador har minskat.

En kontakt når alla som är med
Nu kan Sveriges alla ledningsägare lägga in sin information i
Ledningskollen.se så att näten kan nås av dem som ställer en
fråga. (Av säkerhetsskäl ligger inte informationen om infrastrukturens exakta placering i webbtjänstens databas. Läs mer
om hur det praktiskt går till på www.ledningskollen.se.).
Inför den stora lanseringen uppmanar vi nu alla som delar
vårt mål att minska avgrävningarna att delta i Ledningskollen. Tjänsten fungerar för alla typer av nät och infrastruktur.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss på telefon
08-678 55 00 eller ledningskollen@pts.se. Tjänsten kan du se
på www.ledningskollen.se.

