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1

Skogsbesiktningsprotokoll

Svenska kraftnäts säkerhetskrav är att ledningsnätet ska vara trädsäkert. Ledningsägaren vill också minimera omfattningen på säkerhetsåtgärder som att återinkoppling tas ur eller att eventuella avbrott förekommer på deras ledningsnät.
Med anledning av detta finns ett skogsbesiktningsprotokoll som ska användas i
samband med stämplingen.
Leverantörens uppgift förutom stämpling blir att bedöma riskträd som kan påverka
den normala avverkningen. Normal avverkning innebär att man vill klassificera
kantträdsavverkning som ett icke elektriskt arbete i så stor omfattning som möjligt.
Säkerhetsavstånd:
Vegetationsfritt område måste vara 5,5 meter från ledningen, oavsett spänning, för
att betraktas som ett icke elektrisk arbete.
Exempel på riskträd:
>

Träd som lutar mot ledning och når på faslinan vid avverkningstillfället.

>

Träd som når på faslinan idag eller vid avverkningstillfället

>

Tomträd som utgör en risk för ledningen

>

Stora träd som utgör risk vid fällning.

>

Träd nära stag. Särskilt vinkelstag.

Protokollet:
>

Riskträden ska färgmarkeras.

>

Notera stolp- och markägarnummer var dessa riskträd finns eller om det är ett
icke elektriskt arbete.

>

I "Anmärkningar" ska det noteras antal träd och trädslag och som betraktas
som farliga.

>

I "Förslag till åtgärd" kan följande noteringar göras:.
– Notera om träd måste avverkas före normal avverkning, som kan ske inom 13 år efter stämplingen
– Vilken säkerhetsåtgärd som måste tas vid fällning, t.ex. återinkoppling måste
tas ur, avbrott, förankring med spel eller sprängning m.m.

TEKNISK RIKTLINJE

2017-07-06

TR 12-13 Bilaga 5 utg B

4 (4)

Akuta träd som innebär stor fara för ledning och allmänheten måste
rapporteras omgående.
>

Rutan "Akut" ska kryssas i och projektledaren ska kontaktas omedelbart.

>

En helhetsbedömning av ledning status måste göras.

Protokollet kommer att användas vid avverkningen och ligga till grund för vilka
åtgärder som ska vidtas.
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