
 
 
 
 
PÅVISNING 
Marts 2015  
 
 
Tak for din henvendelse vedrørende påvisning af Telias rør.  
 
Iht. § 8 i lov om registrering af ledningsejer skal Telia fremsende de nødvendige 
ledningsoplysninger til jer eller indgå aftale med jer om påvisning på stedet.  
 
Inden vi behandler jeres anmodning om påvisning, er der nogle punkter nedenfor, som vi venligst 
beder jer besvare så godt som muligt.  
 

1. I bedes venligst dokumentere jeres søgning i LER. Fremsendelse af kvittering fra LER er 
tilstrækkelig. 

2. Beskriv og forklar venligst, hvorfor I mener, at Telias ledningsoplysning kan være forkert 
eller usikker. 

3. Hvis I allerede har foretaget prøvegravning, bedes det venligst oplyst/dokumenteret, hvor 
og hvornår prøvegravning er sket (I bedes i Telias ledningsoplysning markere dette med X 
og returnere ledningsoplysningen). Det bedes ligeledes oplyst, hvor dybt I har prøvegravet 
samt hvad prøvegravningen viste. Billedmateriale af prøvegravning ønskes fremsendt, hvis 
sådant forefindes. 

4. Hvis I endnu ikke har udført prøvegravning, så skal Telia opfordre jer til dette. 
Prøvegravning skal dokumenteres, jfr. pkt. 3 ovenfor. Husk at prøvegravning skal ske ved 
håndkraft samt at der skal udvises stor forsigtighed ved prøvegravningens udførelse.  

5. Oplys og dokumenter venligst, om I har bedt andre ledningsejere i området om påvisning. 
6. Opgiv venligst navn og mobilnummer på de personer hos jer, som Telia skal kontakte i 

forbindelse med påvisningen. 
 
Hvis Telia på baggrund af jeres besvarelse af ovennævnte forhold gennemfører påvisning, vil det 
ske uden omkostninger for jer, såfremt der var fejl i Telias ledningsoplysninger. Hvis det derimod 
viser sig, at Telias kabler lå korrekt iht. ledningsoplysningerne, vil I blive debiteret for Telias 
omkostninger i forbindelse med påvisningen. 
 
Medmindre andet er skriftligt aftalt, påvises kun rør tilhørende Telia.  
 
Påvisning vil sædvanligvis ske indenfor 8 dage efter modtagelse af fyldestgørende besvarelse af 
ovennævnte pkt. 1-6.  
 
 
Med venlig hilsen 
Telia Danmark 
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      Telia 
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      Tlf.: +45 82 33 70 00 
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Indledende bemærkninger og gyldighedsperiode 

Ledningsoplysninger gives som et antal digitale filer: DXF-filer til indlæsning i evt. GIS/CAD-system, samt 

PDF-filer, der kan printes/plottes fra AcrobatReader el. lign. Print/plot bør altid ske til A3-format for at opgivne 

måleforhold bliver korrekte. 

 

Ledningsoplysninger er gældende i 30 dage fra og med datoen angivet på medsendte kort. Hvis arbejdet 

udføres efter gyldighedsperiodens udløb, skal der rekvireres nye ledningsoplysninger. 

 

Generelt 

Ethvert gravearbejde skal tilrettelægges og udføres under hensyn til de indhentede ledningsoplysninger.  

 

Ledningsoplysninger skal forefindes på opgravningsstedet, inden et gravearbejde påbegyndes. 

 

Placering af Telias ledninger 

Graveaktøren skal iagttage alle gældende normer og regler omkring gravearbejde.  

 

Lodret (vertikalt) vil Telias ledninger normalt forefindes i en dybde af 40 cm til 90 cm under terræn.  

 

Vandret (horisontalt) vil Telias ledninger normalt forefindes indenfor 50 cm fra ledningsoplysningernes 

angivelse. 

 

Det anførte mht. lodret og vandret placering gælder kun som vejledende retningslinjer, idet (betydelige) 

afvigelser kan forekomme, f.eks. som følge af terrænændringer i forbindelse med efterfølgende 

anlægsarbejder m.v.  

 

Underboringer på Telias ledningsplaner er normalt angivet med en særskilt signatur (se signaturforklaring på 

medsendte kort). Såfremt der på planen er vist underboringer, bør borejournaler være vedhæftet 

ledningsoplysningen. Hvis dette ikke er tilfældet kontaktes Telia med henblik på rekvirering af påvisning. For 

underboringer gælder det, at ledningens placering vertikalt og horisontalt kan variere flere meter. 

 

Der vil normalt ikke være anbragt markeringsnet eller dækbånd over Telias ledninger.  

 

Almindelige sikkerhedsforskrifter 

Graveaktøren skal, inden arbejdet påbegyndes, identificere og kontrollere installationer (herunder ledninger) 

i jorden. Endvidere skal disse i nødvendigt omfang sikres og afmærkes tydeligt ved markering i terræn. 

 

Maskin- eller håndgravning nærmere end 1 m fra en eksisterende ledning må kun foretages efter aftale med 

Telia.  

 



Ved maskingravning med krydsning af andre ledninger skal disse være lokaliseret, inden der maskingraves 

nærmere end 2 m fra ledningerne, enten ved påvisning eller ved håndgravede prøvehuller. Der må først 

graves videre, når ledningernes placering er fastslået. 

 

Prøvegravning skal udføres, hvis der ud fra projektmaterialet, fremmede ledningsplaner eller på anden måde 

er indikationer for tilstedeværelse af ledninger tæt på den kommende ledning. Arbejdet udføres ved forsigtig 

håndgravning eller på anden sikker måde. Prøvegravning skal kunne dokumenteres. 

 

Dersom en Telia-ledning ikke kan lokaliseres, skal der rekvireres påvisning hos Telia, jfr. nedenfor. 

 

Når en graveaktør har lokaliseret Telias ledninger, opfordres graveaktøren til at fotodokumentere dette, 

inden gravearbejdet iværksættes. 

 

Usikre tracéer 

Bemærk, at der findes tracéer, hvor den nøjagtige placering er ukendt. Sædvanligvis er sådanne tracéer på 

Telias ledningsplaner vist med en særskilt signatur (usikkert tracé), og her kan afvigelsen overskride 50 cm. 

Entreprenøren skal, især ved arbejde tæt på tracéer angivet som værende usikre, udvise ekstra forsigtighed, 

og hvis tvivlsspørgsmål opstår, rekvirere påvisning hos Telia. 

 

Andre ledningsejeres tracéer 

Vær opmærksom på, at Telia kan have lejet sig ind hos andre ledningsejere. Sådanne tracéer angives på 

fremsendte planer med en separat signatur. Såfremt dette er tilfældet, skal der søges ledningsoplysninger 

hos pågældende ledningsejer. 

 

Påvisning 

Påvisning rekvireres på telefon 88 31 50 92 eller via e-mail til kf@telia.dk. Der gøres opmærksom på, at der 

kan gå op til 8 arbejdsdage, før Telia kan påvise et tracé. 

 

I tilfælde af ledningsskade 

Såfremt der skulle opstå en ledningsskade skal der omgående ske henvendelse til Telias døgnbemandede 

driftscentral i Karlstad, Sverige. Telefon: 88 31 71 71 (tast option 3). 

 

Med venlig hilsen 

Telia Danmarks Ledningsoplysning 










