
 Varför behövs Grävallvar?
•  Skador på ledningsnäten orsakade av grävskador kostar ca 400 milj/år. 

•  En stor del av de totala driftstörningarna beror på grävskador.

•  50% av alla grävskaderelaterade driftstörningar sker utan att någon  
ledningsanvisning har beställts.

•  50% av alla grävskaderelaterade driftstörningar sker trots beställd ledningsanvisning  
och beror oftast på maskinentreprenörens bristande kunskap.

•  Ingen jobbar idag systematiskt och långsiktigt med att åtgärda dessa problem.

www.gravallvar.se

Grävskador är kostsamt och störningarna är förödande för kunderna, affärerna och  
samhället. Därför vill vi tillsammans med dig göra allt vi kan för att minska riskerna  
att nya skador uppstår. Du är härmed inbjuden att delta i ett 3-årigt projekt för att  
reducera driftstörningar på ledningsnäten till följd av markarbeten.

Vi arbetar tillsammans
Grävallvar är ett samverkansprojekt som startades den 1 juli 2017 av Geomatikk och några av 
de större nationella ledningsägarna. Målsättningen är att minska kostnader för grävskador på 
ledningar i samband med markarbeten med minst 30 % över en treårsperiod, med märkbara 
effekter redan år ett. 

De som slutit upp bakom Grävallvar hittills är bland andra: Geomatikk, PTS, Ellevio, Vattenfall,  
Tele 2, Skanova, Trafikverket och Svenska kraftnät. Grundfinansieringen för att genomföra 
projektet är därmed säkrad. Men vi vill självklart att fler deltar och får ta del av resultaten  
vi åstadkommer.

För att minska antalet grävskador fokuserar vi på att:
•  ta fram en gemensam branschstandard för hur man ska agera vid grävskador
•  klargöra vad som gäller juridiskt och försäkringsmässigt vid en grävskada 
•  utbilda och informera genom annonsering, nyhetsbrev, sociala medier m.m.
•  anordna grävarträffar och träffa entreprenörer över hela Sverige
•  träffa fiberaktörer i hela landet
•  föra dialog med skolor som utbildar entreprenörer och maskinförare.

Välkommen till Grävallvar,
var med i kampen mot grävskador.



Välkommen att bli medlem!
Vi vill gärna att fler står bakom projektet och är med och bidrar ekonomiskt till denna unika 
satsning. Häng med, vi planerar och genomför mängder med aktiviteter. 

Som medlem får du bland annat ta del av: 
 • en handbok i att hantera grävskador framtagna av jurister och  

 försäkringsbolag som ni kan använda i organisationen

 • resultat som projektet beslutar om

 • riktlinjer för hur statistik på grävskador ska/kan följas upp

 • tydliga riktlinjer och villkor för ledningsanvisning

 • hur vi agerar och kommunicerar i vår skadereglering

 • anvisningar så att intern och extern kommunikation samstämmer  
 med projektet

 • delta på 1-2 möten per år med andra nätägare.

Men det viktigaste av allt är att varje skada som kan förhindras på ditt ledningsnät innebär att 
du slipper onödiga kostnader och problem.

Din finansiering som medlem i Grävallvar grundar sig på ditt företags storlek och omsättning. 
Dessa beskrivs närmare i avtalet. 

Var med i kampen mot grävskador, bli medlem! 

Fyll i formuläret och skicka till info@gravallvar.se eller posta till: 

Geomatikk Sverige AB
Att: Grävallvar, Roger Lundgren
Strömmavägen 2
803 09 GÄVLE

Företagsnamn: 

Omsättning:

Organisationsnummer: 

Namn:

Underskrift:

www.gravallvar.se
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