
Gå med i Ledningskollen  
som ledningsägare  
– alla tjänar på det

Grävskador är tyvärr fortfarande ett stort problem i Sverige. Avgrävningar 
kan i värsta fall skapa omfattande avbrott i el- och vattenförsörjning och andra 
samhällsviktiga funktioner. I bästa fall innebär en avgrävning bara avbrott för 
ett fåtal och en kostnad för ledningsägaren att laga skadan.

Grävskador går ofta att undvika. En viktig del av arbetet med att 
undvika grävskador är att använda Ledningskollen. Ledningskollen hjälper 
ledningsägare att skydda sina nät genom att skicka en fråga så fort någon vill 
gräva i närheten av ledningarna. På så sätt kan ledningsägaren meddela den 
som vill gräva var ledningarna finns – och risken för skador minskar avsevärt. 

Ledningskollen används av väldigt många. Över 1000 ledningsägare är 
med i Ledningskollen. 2018 skapade företag och privatpersoner 190 000 
ärenden och de förväntar sig att ledningsägare är med i Ledningskollen. Att 
som ledningsägare stå utanför är ett risktagande!

Ni saknas i Ledningskollen. 

Eftersom ni inte är med i Ledningskollen måste de som gräver veta att ni 
existerar och hur ni vill bli kontaktade, för att de ska kunna undvika att skada 
era ledningar.

Om ni går med som ledningsägare hjälper ni er själva, samhället och de som 
vill gräva:

 • Ni skyddar era ledningar.

 • Samhället blir robustare.

 • De som vill gräva får automatiskt kontakt med er genom att   
  skapa ärenden i Ledningskollen.

Vi vill att ni går med i Ledningskollen. 

Att gå med i Ledningskollen är enkelt. Börja med att fylla i formuläret på 
www.ledningskollen.se/kontaktaoss. Formuläret kan också användas 
för att få mer information, meddela oss att era ledningar redan finns med 
i Ledningskollen eller att ni inte är ledningsägare. Oavsett vilket skulle vi 
uppskatta om ni fyllde i formuläret. 

Behöver ni veta mer? 

Med början på nästa sida berättar vi mer om nyttan för er att vara med 
i Ledningskollen och hur ni går med. Vi avlivar också några myter om 
Ledningskollen. Nyfiken? 

95 procent av nya ledningsägare svarade i en 
enkät 2017 att de skulle rekommendera andra 
ledningsägare att gå med i Ledningskollen.

Vi ni ha mer information innan ni bestämmer er?  
Kontakta oss via www.ledningskollen.se/
kontaktaoss så svarar vi. 
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https://ledningskollen.se/kontaktaoss


Det händer att man missförstår vad Ledningskollen är och hur tjänsten 
fungerar och därför väljer att inte vara med. Här beskriver vi några vanliga 
missuppfattningar och reder ut vad som gäller.

Myter och missförstånd  
om Ledningskollen

Myt: Vi kan inte gå med eftersom vi 
saknar bra dokumentation.
Sanning: Ni behöver inte veta 
exakt var era ledningar finns för att 
kunna använda Ledningskollen som 
ledningsägare.

Myt: Våra ledningar ligger så djupt att 
de är skyddade.
Sanning: Moderna förläggnings- 
metoder för el och bredband innebär 
att man vid exempelvis vägpassage 
är nere på de djup där VA-ledningar 
ofta ligger. Det samma gäller förstås 
arbeten med pålning och spontning.

Myt: Vi måste ladda upp information 
om var vårt ledningsnät finns 
till Ledningskollen och det är en 
säkerhetsrisk.
Sanning: Ledningskollen är säker. 
I Ledningskollen sparas ingen info 
om ledningarnas exakta läge. När en 
ledningsägare anger i Ledningskollen 
var ledningar finns så omvandlas och 
sparas lägena som intresseområden. 
Se illustration. 
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Har ni ett detaljerat digitaliserat nät kan ni använda 
Ledningsägarmodulen, en automatiserad robot, 
som besvarar ärenden som ni inte är berörda av. 
Ni kan också välja att integrera era system med 
Ledningskollen via API. Mer info finns på  
www.ledningskollen.se.

3. Ledningskollen sparar ingen information     
    om ledningarnas exakta läge.

Myt: Går vi med i Ledningskollen 
kommer vi att få jättemånga frågor 
att besvara.
Sanning: Rätt inställd ger 
Ledningskollen få “onödiga” frågor. 
Det finns också möjlighet att 
automatisera arbetet med att svara. 

Myt: Vi har ingen budget eller 
ansvarig för ledningsanvisning.
Sanning: Ledningarna måste ändå 
skyddas. Ledningskollen gör det 
enklare att skydda ledningarna. 
Fördelarna att vara med är flera, till 
exempel får ledningsägare som är 
med i Ledningskollen  

1. frågor om ledningarna i förväg  
 - innan ett markarbete påbörjas
2. alltid frågorna elektroniskt och  
 i samma format
3. endast relevanta frågor.

Myt: Alla som gräver vet var våra 
ledningar finns eller vet att de ska 
ringa oss.
Sanning: Alla som gräver eller 
planerar grävningar är inte lokala 
företag. Alla känner inte till vilka 
ledningsägare som finns.

Myt: Vi har alltid folk ute i de 
områden där vi har ledningar, så vi 
ser när någon ska gräva och kan 
visa var våra ledningar finns. 
Sanning: Alltid? Vågar ni chansa på 
att någon upptäcker grävaren innan 
grävningen börjar?

Myt: Det är vi själva som gräver. Vi 
vet var våra ledningar finns.
Sanning: Ni vet var ni har era 
ledningar. Även andra ledningsägare 
kan behöva gräva i närheten av era 
ledningar. Vore det då inte bra att de 
via Ledningskollen kan få kontakt 
med er så att de inte skadar ert 
ledningsnät?

1. Ni ritar in era ledningar på en digital karta.

2. Ledningarnas läge omvandlas till  
    kilometerrutor.

Skapa intresseområden



Därför ska din organisation vara med i Ledningskollen

 •  Genom att vara med i Ledningskollen minskas risken att någon  
  missar att fråga din organisation om era ledningar innan de ska  
  gräva. När någon ställer en fråga i Ledningskollen når den alla  
  som är med i tjänsten.

 •  Din organisation slipper frågor som inte berör er eftersom ni  
  bara får frågor i de områden ni markerat i Ledningskollen.  
  Ni behåller själva uppgifterna om era ledningars exakta läge.

 •  Ni vet att ni lämnar ut rätt underlag eftersom den som frågar om  
  ledningarnas läge själv har ritat på en karta. Det är helt enkelt  
  mindre risk för missförstånd.

 •  Omfattas ni som ledningsägare av Utbyggnadslagen?  
  Ledningskollen har funktioner som underlättar för offentliga  
  nätinnehavare att uppfylla skyldigheterna i lagen. 

 •  Det är enkelt att komma igång med Ledningskollen. Läs mer om  
  hur på nästa sida.

 •  Ni kan spara pengar genom att använda Ledningskollens  
  funktioner för samordning. Funktionerna kan ge er möjlighet att  
  samförlägga era ledningar med andra ledningsägare.

Ni tar en risk genom att inte vara med!

Det finns inga formella krav för den som äger ledningar att vara med  
i Ledningskollen. Men tjänsten är så känd och välanvänd att användarna 
förväntar sig att nå i princip alla Sveriges ledningsägare, även din 
organisation, när de skapar ett ärende. De tror därför att det räcker med att 
begära ledningsanvisning via Ledningskollen. Är din organisation inte med  
så är risken större att era ledningar skadas.

84 procent av nya ledningsägare tycker att 
Ledningskollen givit dem en ökad känsla av 
trygghet.

Ni använder säkert Ledningskollen när ni ska 
gräva. Då är det väl schysst att låta andra också 
dra nytta av fördelarna med Ledningskollen, 
precis som ni gör? Så länge ni inte är med i 
Ledningskollen som ledningsägare innebär det 
ett dubbelarbete för alla utom er.

Ledningskollen är gratis att använda, både för 
ledningsägare och de som vill gräva.

Det är enkelt för den som ska gräva att göra 
ärenden i mobilen.
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avgrävningar och sparar pengar

Ledningskollen är en gratis webbtjänst som minskar antalet grävskador 
och underlättar samordning och planering av markarbeten. Ledningskollen 
kopplar ihop den som behöver veta var ledningar finns, till exempel inför 
ett grävarbete, med de som äger ledningar. Ledningsägarna kontaktar de 
som behöver information om ledningarna och skickar kartor eller gör en 
utsättning. På så sätt minskas risken för grävskador och de kostnader och 
arbete som de för med sig.

Läs mer om hur det funkar på  
www.ledningskollen.se.

Fotograf: Ester Sorri



För att gå med som ledningsägare så fyller ni i formuläret på  
www.ledningskollen.se/kontaktaoss. Sedan följer några steg där ni med 
hjälp från vårt användarstöd får svara på frågor och fylla i uppgifter:

 1.  Användarstöd skickar mejl med länk till ett digitalt formulär där  
  ni fyller i generell information om er organisation och dess  
  verksamhet. I mejlet finns också instruktioner för hur ni skickar  
  in undertecknade användarvillkor.

 2. När användarstöd hanterat informationen ni skickade via  
  formuläret får ni en inbjudan via mejl att skapa ett användarkonto  
  för er organisation.

 3. När ni skapat användarkontot loggar ni in i Ledningskollen  
  och skapar svarsställen och intresseområden, samt anger övrig  
  information och inställningar för er organisation.

 4. När detta är klart och Ledningskollen fått in undertecknade  
  användarvillkor ringer vårt användarstöd upp er för ett  
  aktiveringssamtal. Under samtalet går ni tillsammans igenom  
  era inställningar och ni får möjlighet att ställa frågor innan  
  ni aktiveras. 

 5. När ni är redo aktiveras er organisation. Nu kommer ni ta emot  
  och besvara ärenden i Ledningskollen och på så sätt skydda era  
  ledningar och se samordningsmöjligheter. Välkomna!   
  

Nu är det dags att fylla i formuläret! 

Det finns här: www.ledningskollen.se/kontaktaoss. Det är väldigt viktigt för 
oss att ni fyller i det. Tack på förhand!

Denna info behöver ni ha för att gå med:

1. allmän info om organisationen

2. kännedom om var era ledningar finns

3. veta vem/vilka som ska svara på frågorna

4. godkännande av firmatecknare  
 (för användarvillkoren).

Gå med i Ledningskollen 
– så här går det till
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Denna broschyr är en del av Ledningskollens arbete att få fler ledningsägare att gå med i 
Ledningskollen. Ledningskollen drivs av Post- och telestyrelsen (PTS) och finansieras av 
PTS, Svenska kraftnät och Trafikverket. Frågor? Kontakta oss på info@ledningskollen.se.

Fotograf: Thomas Adolfsén




