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Arbejdsinstruktion ved beskadigelse af fremmede ledninger  
 
 
Telekabler og antennekabler:  
Anmeld straks skaden til tilsynet. Ved stikledninger forsøger vi at dreje trådene sammen 
så de midlertidigt kan virke. Husk at skrabe trådene med kniv eller lignende for at fjerne 
evt. lakering og drej dem så sammen så farverne på trådenes plastisolering er ens. 
Kabelender frigraves, løftes og lukkes med tape, så der ikke går vand i kablerne. Husk 
ordentlig frigravning fritager TDC for at bruge betalt gravehjælp. 
Alle skadesteder skal være korrekt afspærret med den nødvendige afmærkning. 
Skadesanmeldelse udfyldes straks og sendes til kontoret på Springstrup. Ved 
beskadigede stikledninger informeres kunden! 
 
 
Elkabler:  
Indstil arbejdet indtil der er overblik over uheldet. Anmeld straks skaden til tilsynet. Forsøg 
ikke at lappe skader på kablets kappe med tape, og rør aldrig ved strømførende kabler. 
Afvent installatør eller elselskabs montører, hvis der er tvivl om ovenstående. Ved skade 
på små kabler efter måler, frigraves enderne for reparation. 
Ved skader på private elkabler informeres kunden om uheldet. Er der ingen hjemme, 
sørger tilsynet for informationen. (Fryser, alarm, varmeinstallation m.m.)  
Skadestedet afspærres med den nødvendige afmærkning. Skadesanmeldelse udfyldes 
straks og sendes til kontoret på Springstrup. (Skadesanmeldelse findes under faneblad 10 
i medarbejderhåndbogen) 
 
 
Fiberkabler – lysledere:  
Pas på ikke at få skader på øjnene af den farlige stråling fra denne type kabler, ved 
løft/frigravning af skadesstedet. Underret straks tilsynet for tilkald af fejlretter fra 
ledningsejer og følg anvisningerne om frigravning herefter. 
Skadesstedet afspærres med den nødvendige afmærkning. Skadesanmeldelse udfyldes 
straks og sendes til kontoret på Springstrup. (Skadesanmeldelse findes under faneblad 10 
i medarbejderhåndbogen) 
 
 
Vandledninger:  
Ved brud på hovedledninger skal tilsyn straks kontaktes. Tilsynet kontakter vandværket og 
giver vejledning. Der gøres opmærksom på, at der mange steder ikke må røres ved 
vandværkets ventiler, ligesom skader herpå vil være vores ansvar.  
Skadesstedet afspærres. Vær opmærksom på nedstyrtningsfare fra udgravningens sider, 
samt underhulning af belægninger. Når der er lukket for vandet, udføres oprensning så 
reparation kan foretages. Skadesanmeldelse udfyldes straks og sendes til kontoret på 
Springstrup. (Skadesanmeldelse findes under faneblad 10 i medarbejderhåndbogen) 
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Gasledninger:  
Ved overgravning af gasledninger: Stands arbejdet og alle maskiner. Alarmér politi og 
brandvæsen (112). Afspær området.  
Kontakt gasselskabet på døgnvagttelefonnummeret: HNG 39547010, DGD 70331022. 
Underret IAA tilsyn.  
 
Brug ikke mobiltelefonen før du er på sikker afstand fra gasudslip. Forsøg aldrig at standse 
udslippet ved at hoppe ned i udgravningen for at klemme eller bukke gasledningen! 
Skadesanmeldelse udfyldes straks og sendes til kontoret på Springstrup. 
(Skadesanmeldelse findes under faneblad 10 i medarbejderhåndbogen) 
 
 
Kloakledninger:  
Ved beskadigelse af afløbsrør underrettes tilsynet, der tager stilling til det videre forløb og 
giver de nødvendige anvisninger. Det er særlig vigtigt at være opmærksom på de 
sundhedsfarer kloakspildevand udgør. Der skal anvendes gummistøvler, overtrækstøj og 
gummihandsker for at undgå tilsmudsning. Hvis man har fået spildevand på tøj eller 
huden, skiftes tøjet og der vaskes grundigt med vand og sæbe. Skadesanmeldelse 
udfyldes straks og sendes til kontoret på Springstrup. (Skadesanmeldelse findes under 
faneblad 10 i medarbejderhåndbogen) 
 
 
Olierør og tanke:    
Ved beskadigelse af forbindelsesrør mellem udendørs tank og fyr: Stop udslippet ved at 
klemme rørenderne sammen og sæt en spand under. En lovlig installation er enstrenget 
og en utæthed/overgravning vil medføre at fyrets pumpe ikke kan suge olie op fra tanken. 
Hvis det er muligt slukkes fyret. Tilsynet underrettes og sørger for at tilkalde en autoriseret 
reparatør. Husejer informeres. Forsøg aldrig at samle eller reparere et beskadiget rør. 
Hvis en tank bliver beskadiget af f.eks. en raket underrettes tilsynet straks og der frigraves 
for inspektion.  
Ved evt. olieudslip skal den forurenede jord straks opgraves og køres til godkendt 
modtager. Skadesanmeldelse udfyldes straks og sendes til kontoret på Springstrup. 
(Skadesanmeldelse findes under faneblad 10 i medarbejderhåndbogen) 
 
Forurenet jord:    
Hvis I støder på kemikalieforurenet jord eller får mistanke herom, stoppes arbejdet og 
tilsynet underrettes.  
Jorden kan udgøre en sundhedsfare og hudkontakt bør undgås. Arbejde i forurenet jord 
kræver særlige værnemidler. Arbejdsmiljøafdelingen / firmaets sikkerhedsleder 
underrettes. 
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Oliespild: 
Ved oliespild fra køretøjer og maskiner: Stands straks motoren og begræns spildet med 
grus eller lignende så det ikke ender i et afløb. Afspær uheldsstedet, hvis det er 
nødvendigt, og tænd evt. roterblink. Olieabsorberende materiale spredes over olien og 
tilsyn/miljøafdelingen kontaktes for yderligere vejledning. Skadesanmeldelse udfyldes 
straks og sendes til kontoret på Springstrup. (Skadesanmeldelse findes under faneblad 10 
i medarbejderhåndbogen) 
 
 

  


