
Ledningskollen är en kostnadsfri webbtjänst för informationsutbyte om infrastruktur och projekt. Tjänsten minskar antalet 
grävskador, underlättar samordning och planering av markarbete och främjar bredbandsutbyggnad. 
Ledningskollen drivs av Post- och telestyrelsen (PTS) och finansieras av PTS, Trafikverket och Svenska kraftnät. 

Ledningskollen för energiföretag 
Sedan Ledningskollen startade 2010 har antalet 
ärende och ledningsägare stadigt ökat. Under 
2018 kommer vi att passera 1000 ledningsägare 
och det skapas över 170000 ärenden på ett år 
eller om man så vill: ofta 1000 ärende per dag. 

För landets energiföretag finns flera intressanta 
funktioner i Ledningskollen. Utöver att skydda 
ledningar mot avgrävningar kan tjänsten även 
underlätta hantering av de krav som 
utbyggnadslagen ställer och öka möjlighet till 
grävsamordning. 

Vi vågar påstå att alla energiföretag redan har använt 
Ledningskollen, för att få information om var det finns 
ledningar. Många energiföretag, ungefär 250, är också 
med som ledningsägare. 

Varför ska energiföretag använda Ledningskollen: 

∂ Energiföretag utför eller beställer markarbeten: 
o Erbjud grävsamordning via Ledningskollen, 

o Skapa projekteringsärende för att få reda på 
så mycket som möjligt inför egna arbete och 

o Säkerställ att det finns ledningsanvisning för 
markarbete som utförs på ert uppdrag. 

∂ Energiföretag är ledningsägare 
o Gå med som Ledningsägare, det skyddar era 

ledningar och förenklar för de som ska gräva. 

∂ Energiföretag omfattas av utbyggnadslagen. 
o Med hjälp av Ledningskollen blir det enkelt 

att uppfylla flera av er skyldigheter. 

Gå med som ledningsägare 
Idag är Ledningskollen så spridd och känd att många 
utgår från att alla ledningsägare är med. Att som 
ledningsägare inte vara med i Ledningskollen innebär: 

∂ ökad risk för avgrävningar och 
∂ merarbete för den som ska utföra grävarbete 

genom att de måste fråga er också, utanför 
Ledningskollen. 

Kostnadsfritt och möjlighet att effektivisera 

Det är kostnadsfritt att gå med i Ledningskollen och för 
att gå med på grundnivå krävs bara några timmars arbete. 
Ledningskollen har gränssnitt (API) som kan användas 
för att koppla ihop Ledningskollen med era egna system. 
Detta kan effektivisera och automatisera er verksamhet. 

Kilometerrutor för säkerhets skull! 

I Ledningskollen finns ingen exakt data om er 
infrastruktur utan bara intresseområden med en minsta 
upplösning på 1x1 km. Dessa används för att förmedla 
rätt frågor till er. Ni slipper att hantera ärenden som 
ligger utanför era intresseområden! 

Ledningsägarmodulen sorterar era ärenden 

Om ni får mycket ärenden kan det vara en bra idé att 
ladda ner programvaran Ledningsägarmodulen från vår 
hemsida. Precis som själva Ledningskollen är 
Ledningsägarmodulen kostnadsfri. 

Ledningsägarmodulen installerar ni själva i er egen 
servermiljö och laddar ni in data om ert nät i modulen 
och låter modulen svara på ärenden automatiskt! Gå till 
www.ledningskollen.se och sök på Ledningsägarmodul för 
mer information. 

Mer information på www.ledningskollen.se 
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Erbjud samordning inför egna 
projekt 
Skapa samordningsärenden i Ledningskollen för arbete 
med egna ledningsnät! Nyttan är att man underlättar 
utbyggnad av infrastruktur och minimerar 
tillgänglighetsbegränsningar i allmän platsmark. 

Utbyggnadslagen och 
energibolagen 
Utbyggnadslagen syftar till att sänka kostnaderna för 
utbyggnad av bredband. Lagen innebär skyldigheter för 
nätinnehavare och ger bredbandsutbyggare (de som bygger 
bredband) rättigheter att: 

∂ begära information om och tillträde till 
nätinnehavares befintliga infrastruktur och 

∂ att samordna sin bredbandsutbyggnad med (vissa) 
nätinnehavares bygg- och anläggningsprojekt. 

Många energibolag är nätinnehavare och, om man har ett 
stadsnät, även bredbandsutbyggare. Ledningskollen 
utgör ett hjälpmedel både för att uppfylla skyldigheter 
och använda rättigheter. 

Hanterar förfrågningar om information om er 
befintliga infrastruktur via Ledningskollen 

Lagen kräver att nätinnehavare ska lämna ut information 
om sin infrastruktur samt erbjuda tillträde till denna 
infrastruktur. En nätinnehavare som är med i 
Ledningskollen som ledningsägare kan uppfylla sina 
skyldigheter vad gäller information genom att hänvisa 
bredbandsutbyggare till att skapa ett ärende i 
Ledningskollen. Man slipper hantera förfrågningar via 
mejl eller bygga egna system! 

Gör ett samordningsärende för att publicera 
information om bygg- och anläggningsprojekt 

Kommunala ledningsägare är i utbyggnadslagens 
terminologi en offentlig nätinnehavare. Det innebär att 
kommunen ska publicera information om bygg- och 
anläggningsprojekt så att bredbandsutbyggare kan söka 
samordning med dessa projektet. 

Lagen anger att publiceringen ska vara elektronisk och 
enklast är att skapa ett ärende i Ledningskollen, 
ärendetyp Samordning-U. 

Mer om utbyggnadslagen och Ledningskollen. 

På www.ledningskollen.se finns mer information om hur 
man kan använda Ledningskollen för att uppfylla krav 
och nyttja rättigheter enligt lagen. Sök på utbyggnadslagen. 

Vill du veta mer? 
På www.ledningskollen.se finns all information om hur 
Ledningskollen fungerar, vilka som är med och 
instruktioner för hur man går med som ledningsägare. 
På hemsidan finns också ett supportformulär och 
kontaktformulär. 

Det går också bra att kontakta PTS projektledare för 
Ledningskollen, Jörgen Nordman på 
jorgen@ledningskollen.se. 

Ledningskollen samarbetar med 
Energiföretagen Sverige! 
Sedan några år är Energiföretagen, genom Peter Silver-
hjärta, med i Ledningskollens styrgrupp. Om du har 
förslag på hur Ledningskollen kan utvecklas eller 
anpassas för att än bättre passa era behov kan du 
kontakta Peter på, peter.silverhjarta@energiforetagen.se. 

Mer information på www.ledningskollen.se 
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