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

Ledningskollen och kommunerna 
Sedan Ledningskollen startade 2010 har antalet 
ärende och ledningsägare stadigt ökat. I oktober 
2017 hade tjänsten över 930 ledningsägare och 
det skapas över 170000 ärenden på ett år. 

För landets kommuner erbjuder Ledningskollen 
flera intressanta funktioner. Utöver att skydda 
ledningar mot avgrävningar kan tjänsten även 
underlätta kommuners hantering av de krav som 
utbyggnadslagen ställer. 

Alla kommuner har använt Ledningskollen för att få 
information om var det finns ledningar och idag 
(171016) är 126 kommuner med i Ledningskollen som 
ledningsägare. Lägger man till kommunala bolag och 
kommunalförbund blir det till 320 kommunala 
organisationer som är med i Ledningskollen. 

Varför ska kommunerna använda Ledningskollen: 

∂ Kommunen utför markarbeten 
o Erbjud grävsamordning via Ledningskollen

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

ledningar och förenklar för de som ska gräva.

∂ Kommunerna upplåter mark till ledningsägare 
o Kräv i markavtal att ledningsägare är med i

Ledningskollen.

∂ Kommunen ger schakttillstånd i kommunal mark 
o Kräv att Ledningskollen använts av den som

vill ha schakttillstånd

∂ Kommunen vill minska antalet grävningar och 
därmed minimera tillgänglighetsbegränsningar i 
allmän platsmark och öka livslängd på ytskikt. 
o Gör samordningsärende för att ge

ledningsägare möjlighet till grävsamordning
med era projekt

∂ Kommunen omfattas av utbyggnadslagen. 
o Uppfyll skyldigheter och nyttja rättigheter

med hjälp av Ledningskollen

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. 
∂ 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 finn 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! 

Erbjud samordning inför egna 
projekt 
Skapa ett samordningsärende i Ledningskollen för 
asfaltsplaner och arbete med egna ledningsnät! Nyttan 
för kommunen är att man underlättar utbyggnad av 
infrastruktur, minimerar tillgänglighetsbegränsningar i 
allmän platsmark och ökar livslängd på ytskikt. 

Mer information på www.ledningskollen.se 

www.ledningskollen.se
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Använd Ledningskollen i avtal 
och tillståndsprocesser 

Kräv alltid att ledningsägare som förlägger 
ledningar i kommunal mark är med i 
Ledningskollen. 

När kommunen ska teckna markavtal med ledningsägare 
ska man kräva att ledningsägare är med i Ledningskollen. 
Då behöver inte kommunen själva föra ett register om 
var ledningsägare har sina ledningar. Både ni och de som 
senare ska utföra markarbete vet att alla ledningsägare 
som finns i kommunal mark nås via Ledningskollen. 

Schakttillstånd och ledningsanvisning 

Alla kommuner har processer och olika form av stöd för 
att hantera begäran om schakttillstånd i kommunal mark. 
Oavsett vilken process man använder måste 
schaktarbetet utföras så att inte befintlig infrastruktur 
skadas. Enklast är att ni i era processer kräver att den 
som söker schakttillstånd skriver in sitt ärendenummer 
från Ledningskollen. Ledningskollen har idag funktioner 
där de som hanterar schakttillstånd kan se ärenden. 

Utbyggnadslagen och 
kommunerna 
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. 

En kommun 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 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. 

SKL är aktiva i Ledningskollen! 
SKL har varit aktiva i arbetet med Ledningskollen sedan 
starten. SKL:s kontaktperson är Per Henningsson, 
per.henningsson@skl.se. 

Vill du veta mer? 
På www.ledningskollen.se finns information samlad om 
hur Ledningskollen fungerar, vilka som är med och 
instruktioner för hur man går med som ledningsägare. 

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

Mer information på www.ledningskollen.se 
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