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Information
- för dig som planerar att avverka skog inom Härjeåns elnätsområde

Att arbeta med avverkning av skog 
kan ibland innebära att man vistas 
och avverkar träd i nära anslutning 
till elledningar. Det innebär alltid en 
säkerhetsrisk, men med god kunskap och 
kontakt med elnätsägaren kan riskerna 
minimeras. Ett gott samarbete mellan 
elnätsägaren och skogsägaren eller 
skogsentreprenören minskar både risken 
för driftstörningar i elnätet men kanske 
viktigast ökar säkerheten för dem som 
är på plats och utför arbetet. Planerar du 
att fälla träd ska du alltid säkerställa att 
arbetet utförs på ett säkert sätt. 

I den här guiden har vi sammanställt 
riktlinjer och rekommendationer för hur 
du som skoglig aktör ska gå till väga 
i samband med avverkning intill våra 
ledningsgator. Känner du dig minsta 
osäker, ta alltid kontakt med oss först. 
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Om Härjeåns
Härjeåns säkerställer driften inom ett elnätsområde som sträcker sig från Härjedalsfjällen i 
väster till Medelpad i öst. Med 27 000 anslutna kunder innebär det 230 meter ledning per kund. 
Härjeåns elnät är således ett av Sveriges största glesbygdsnät.
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Kontakta Härjeåns i god tid innan avverkning, minst en vecka i för-
väg. Det Härjeåns behöver veta är vilka ledningar som kan komma att 
påverkas av arbetet, under vilken tidsperiod arbetet är planerat att 
utföras samt kontaktuppgifter till den som ska utföra avverkningen 
såsom namn, telefonnummer och mailadresser.

Härjeåns skriver en arbetsbegäran som skickas till vår driftcentral 
(DC). I den anges de ledningar avverkningen berör samt kontaktupp-
gifterna till den som på plats utför avverkningen. Detta för att vi alltid 
ska kunna nå er under arbetets gång, för personsäkerheten, om en 
driftsstörning inträffar.

Härjeåns skickar bekräftelse åter till er. Där finns även kontaktuppgif-
ter till Härjeåns driftledare.

Innan arbetet påbörjas kontaktar den som ska utföra avverkningen/
skotningen Härjeåns driftcentral som tar återinkopplingsautomati-
ken ur drift. Det finns alltid en driftledare i beredskap, 24 timmar om 
dygnet.  

När avverkningen/skotningen är klar för dagen kontaktar ni Härjeåns 
DC återigen för att meddela att arbetet är klart. När detta görs skall 
inga maskiner eller arbeten vara igång.

Guide för avverkning 
steg-för-steg
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Ersättningsskyldig vid skada
Om det inträffar en skada på våra elledningar i samband med trädfällning ska du 
omgående felanmäla detta genom att kontakta 0680-71 17 01 och be att få tala 
med driftcentralen. Nedfallen elledning får absolut inte vidröras – det kan vara 
livsfarligt. Vid skada på våra elledningar kan du bli ersättningsskyldig. 
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Gallring eller slutavverkning 
intill Härjeåns kraftledningsgator

Vid föryngringsavverkning/slutavverkning

• Slutavverka ända fram till ledningsgatan.
• Lämna inga träd, vare sig naturvärdesträd, triviala träd, fröträd eller torrträd, varken enstaka 

eller i grupp – i närheten av ledningarna.  

I kriterierna för certifieringarna FSC och PEFC undantas kravet att lämna naturvärdesträd i anslut-
ning till elledningar.

Lämna inga träd, vare sig naturvärde-
sträd, triviala träd eller fröträd så nära att 

de kan falla över elledningen.

Lämna inte fröträd så nära att de kan 
falla över elledningen.

Vid gallring - avlägsna i första hand lu-
tande och skadade träd samt lövträd vid

ledningsområdet.
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Att tänka på 
- vid arbete nära ledningsgator

Håll avståndet till ledningen
Det finns mycket att tänka på för att minska olycksrisken när man arbetar nära ledningsgator. 
Det kanske viktigaste är att hålla sig utanför riskområdet. Det innebär att avståndet från en ma-
skin till närmaste högspänningsledning bör vara minst 10 meter.

Undvik arbete i ledningsgator
Det är lätt att få uppfattningen att det finns gott om plats intill ledningen eftersom ledningsga-
tan är uppröjd. Men det är oftast baserat på falsk trygghet och sanningen är den att avståndet till 
de strömförande ledningarna oftast är mindre än man tror. Därmed bör man i de allra flesta fall 
undvika att köra i eller korsa ledningsgator. 

Om olyckan är framme
BETRAKTA ALLTID LEDNINGEN SOM SPÄNNINGSFÖRANDE! Om en ledning störs av exempelvis ett 
trädpåfall eller att maskinen kommit i kontakt med ledningen skall detta omgående rapporteras 
till driftcentralen. Detta så att vi snabbt kan koppla ifrån ledningen och minimera risken för even-
tuella olyckor och personskador. Även om träd eller en kvist endast vidrör ledningen ska detta 
rapporteras såväl som om skada uppstår på stolpar och stag.

All misstanke om eventuella risker skall rapporteras till driftcentralen, som i sin tur gör en bedöm-
ning om vilka åtgärder som måste vidtas.

Det är livsfarligt att
• Vidröra träd som är i kontakt med spänningsförande ledning
• Vistas i närheten av nedfallen ledning
• Lämna maskin som på något sätt är i  

kontakt med spänningsförande ledning

Föraren ska köra bort maskinen på säkert avstånd från ledningen  
innan maskinen utryms. Kontakta driftcentralen snarast, även om  
ledningen inte uppvisar några synliga skador. Om maskinen blivit  
manöveroduglig eller fattar eld ska föraren hoppa jämfota eller gå  
myrsteg ut ur maskinen och minst 20 meter bort. Observera att  
samtidig beröring av mark och maskin, som kan ha blivit  
spänningsförande, innebär livsfara. 

Om det inträffar en skada på våra elledningar i samband med trädfällning 
ska du omgående felanmäla detta genom att kontakta  

0680-71 17 01 och be att få tala med driftcentralen. 
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Kontaktuppgifter 
Kvalitet, säkerhet och respekt för miljön har alltid 
varit en självklarhet under vår 100-åriga historia. Vi 
verkar i känsliga miljöer där våra distributionslös-
ningar fungerar i symbios med naturen. Alltid med 
kundens behov i fokus och med långsiktighet i åtan-
ke, men aldrig på bekostnad av vårt engagemang 
för miljö eller människa. 

Därför har vi tagit fram denna guide, för att öka sä-
kerheten och riskmedvetenheten för människor som 
arbetar med avverkningar i skogen. 

Har du frågor kring avverkning eller annat arbete i 
skogen, tveka inte att ta kontakt med mig.
 
Håkan Bergkvist, skogsmästare

Tel 0680-243 31
E-post: skog@harjeans.se

ESA - Elsäkerhetsanvisningarna
Arbetsmiljölagen och Elsäkerhetsverkets fö-
reskrifter anvisar att alla som arbetar där det 
finns elektrisk fara ska ha utbildning för att 
kunna hantera riskerna associerat med detta 
arbete. Elsäkerhetsutbildning i ESA är en sådan 
utbildning som elnätsbranschen har utvecklat 
för att möta de kraven. 

ESA Röjning i ledningsgata – skog: utbildning-
en gäller för avverknings- och röjningsarbeten 
vid elektriska ledningsgator. Kallas även ESA 
Röj. Härjeåns rekommenderar alla som arbetar 
med skogsavverkning att gå  
denna utbildning. 

Arbete nära spänning
Med arbete nära spänning menas arbete vid 
vilket en arbetare, maskin, materiel, verktyg, 
träd eller vegetation kan komma in i närområ-
det utan att nå riskområdet med någon del. 

Arbetsbegäran
Framställan att få utföra arbete på en elan-
läggning enligt någon av arbetsmetoderna i 
ESA.

Återinkopplingsautomatik 
Automatiken återkopplar en ledning automa-
tiskt inom en kort tid

Definitioner
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För mer information
www.harjeans.se


