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1

Röjningsinstruktion

1.1

Allmänt

För att åstadkomma en bra röjd ledningsgata krävs god kännedom om säkerhetsbestämmelser och skogsförhållanden. Underhållsröjning skall därför utföras av
personer med god erfarenhet av skogsarbete och betryggande kännedom om säkerhetsanvisningarna och dokumenterad, samt giltig ESA-utbildning. Om underhållsröjningen utförs som ett icke-elektriskt arbete ska elarbetsansvarig ha giltig ESAutbildning.
Ansvarig arbetsledare och utsedd elarbetsansvarig skall behärska svenska språket
flytande i tal, samt kunna skriva svenska obehindrat. Inom arbetslaget skall minst
två personer behärska svenska språket i tal och skrift på platsen för arbetet under
hela den tid arbetet bedrivs. Med på platsen för arbetet menas att vid uppkomna
markägarfrågor kunna inställa sig inom tio minuter.
Arbetet skall bedrivas så att alla lagar och avtal följs i alla avseenden.

1.2
1.

Detaljerade instruktioner
Om skogsgatan är engångsersatt ut till enhetlig bredd och skall den röjas ut till
denna bredd. Om ledningsgatan är engångsersatt till varierande bredd beroende på bonitet skall ledningen röjas ut till denna bredd. På plankartan framgår den engångsersatta bredden för varje ledningsgata som skall följas.
Röjningen skall utföras så att minsta avstånd enligt starkströmsföreskrifterna
mellan vegetation och faslina hålls fria till nästa röjning (8-12 år beroende på
ledning). Med undantag för vad som anges i punkt 7 nedan skall:
>

Alla lövträd och buskar som överstiger 0,5 meters höjd skall röjas med undantag för rönn och lågväxande videarter, som får lämnas upp till 1 meters
höjd,

>

Alla barrträd som överstiger 0,5 meters höjd skall röjas med undantag för
enar, som alltid skall kvarlämnas utan åtgärd om de inte utgör fara för
ledningens säkerhet. Enar vars höjd överstiger 3 meter och är inom två
meter från faslinans centrum skall alltid nedröjas, om inte punkt 7 gäller.

2. Patrullstig eller transportväg inom skogsgatan skall kalröjas och vara ren från
avverkningsrester till en bredd av 3 meter. Mycket låga stubbar skall eftersträvas i patrullstigen. Patrullstigen skall vara placerad under mittfasen om terrängen medger det.
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3.

På stolpplatserna får inga träd eller buskar stå kvar mellan stolpbenen, inte
heller närmare stolpe eller stag än 3 meter. Nämnda områden skall rensas från
fällda träd och buskar.

4. Gärdesgårdar får inte skadas eller fällas över och rågångar bör så långt det är
möjligt hållas öppna.
5.

Förekommande bäckar och diken samt korsande stigar och vägar skall hållas
väl fria från fällda träd och buskar.

6. Träd och buskar skall fällas så att de så långt möjligt faller helt inom röjningsområdet. Därigenom underlättas den senare fällningen av kantträd.
7.

Efter överenskommelse med Beställaren skall högväxande vegetation kvarlämnas på platser med hög fashöjd samt på platser där det av allmänna naturvårdshänsyn är viktigt att behålla viss vegetation. Även på platser i övrigt där
det samlat finns ett större antal gagnvirkesträd kan dessa få kvarlämnas efter
överenskommelse med Beställaren.

8. Vid röjning i trädgårdar och tomter skall markägaren alltid kontaktas innan
arbetet påbörjas. Dessa platser skall alltid hållas fria från röjningsavfall. . I
trädgårdar eller på tomter kan i vissa fall röjning ersättas med kvistning eller
toppning efter samråd med Beställaren.
9.

I röjningsarbetet ingår att utföra de barkningsåtgärder som är nödvändiga
med anledning av skogsvårdslagen och skogsvårdsstyrelsernas lokala skogsskyddsföreskrifter.

10. Entreprenören/konsulten skall förvissa sig om eventuella berörda biotoper och
behandla dem på nödvändigt sätt.
11. Om markägare motsätter sig röjningen skall arbetet avbrytas omedelbart och
ansvarig UH-entreprenör kontaktas. Anlitad entreprenör svarar för tillfälliga
skador som uppkommer i samband med röjningen, exempelvis nedfällt stängsel, felaktigt avverkad odling etc.

TEKNISK RIKTLINJE

2017-07-07

TR 12-13 Bilaga 10 utg B

