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Sänd-/ Deltagarlista: (X – närvarande; T – närvarande per telefon; F – ej närvarande) 

Nr Namn Företag Mail Telefon  

X Kjell Rödin Skanova kjell.rodin@skanova.se 070-592 36 68 

X Magnus Wicksell Tele 2 magnus.wicksell@tele2.com 070-426 42 27 

F Rita Hammarstedt PTS rita.hammarstedt@pts.se 08-678 5831 

X Jörgen Nordman PTS jorgen.nordman@combitech.se 0470-42795 

F Mats Idberg PTS Mats.idberg@pts.se  

X Jimmy Persson SSnF jimmy.persson@ssnf.org 073-274 26 15 

X Per Karlsson Trafikverket per.karlsson@trafikverket.se 070-724 79 41 

X Lars-Olov Jonsson Trafikverket lars-olof.jonsson@trafikverket.se 073-042 27 00 

T Per Westlund Trafikverket per.westlund@trafikverket.se  

X Jonas Bornström Vattenfall Eldist. jonas.bornstrom@vattenfall.com 070-375 42 40 

X Katrin Lemming Thulin Vattenfall Eldist. 
katrin.lemmingthulin@vattenfall.co
m 

 

T Lars-Erik Lindgren Ellevio Lars-erik.lindgren@ellevio.se 070-780 89 16 

F Sofia Högfeldt Sv. Kraftnät sofia.hogfeldt@svk.se 010-475 81 05 

Projekt: Grävallvar 

Mötesdatum: 2018-05-15 Tid: 13.00-15:00 

Ansvarig: Anton Henning Vid protokollet: Anton Henning 

Plats: Telias kontor, Solna Dokument status:  
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X Roger Lundgren Geomatikk roger.lundgren@geomatikk.se 072- 560 58 37 

X Petter Holmberg Geomatikk petter.holmberg@geomatikk.se 073-981 25 20 

X Anton Henning Geomatikk anton.henning@geomatikk.se 072-453 95 89 

Agenda: 

Punkt Ämne Resp. 

1 Status 
Alla 

2 Diskussion 
Alla 

3 Nästa möte 
Alla 
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1. Status 

Status för projektet presenterades i en PowerPoint (ppt). Denna skickas ut separat i form av en 
pdf. 

 

1.1 Projektet Grävallvar 

Genomgång av bakgrund och projektets mål.  

 
• Grävskador ska minska med minst 30% under tre år. 
• Projektets tidsperiod är 1 juli 2017 – 30 juni 2020. 
• Projektledare tillsatt – Anton Henning, Geomatikk. 

 

1.2 Lansering web 

Hemsidan gick live 22 mars 2018 och är lanserad till nätägare och entreprenörer.  

 

• Total antal besökare: 2281. 

• Underskrifter 
o April: 234 st. 
o Maj (t.o.m 14e): 18 st. 

 

1.3 Annonsering 

Annonsering sker för närvarande i tre tidningar, vars avtal gäller t.o.m mars 2019. 

 
• Maskinentreprenören 

• Entreprenadaktuellt 
• Trucking 
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1.4 Press 

Flertalet exempel på nyhetsspridning och pressreleaser visas i presentationen. 

 

 

 

 

1.5 Partnererbjudande 

Hemsidan har uppdaterats med ett partnererbjudande. Nyhetsbrev har gått ut till nätägare och 
flertalet har visat intresse. Geomatikks säljteam kommer aktivt att ta kontakt med nätägare 
gällande projektet och sponsring. 

 

1.6 Folders och klistermärke 

Material i form av folder och klistermärke har tagits fram. Material finns nu nedladdningsbart på 
hemsidan, tillgängligt för alla.  

 

1.7 Roadshows och mässor 

Vi har träffat entreprenörer på följande orter: 

 
• Trollhättan 22/3. 
• Motala 5/4. 
• Sundsvall 10/4. 
• ME branschdag Skara 17/4. 
• Norrköping 18/4. 
• Skellefteå 26/4. 
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• Ljusdal 7/5. 
• Fler träffar planeras. 

 

Mässor: 

 
• Svenska Maskinmässan Solvalla 31/5-2/6 – Seminarium 31/5. 
• Entreprenad Live Gbg, 8-9/9 – ME är i planeringsstadie, men tar med oss i planeringen. 

 

1.8 Aktiviteter 

Genomgång av aktiviteter som är på gång. 

 

• Maskinmässan 31/5-2/6. 

• Fler grävarträffar. 

• Fler projektsponsorer. 

• Robust fiber m.fl. 

• Samarbeten – OKQ8. 

• Hemsidan ska uppdateras med utbildningsmaterial. 

• Skolor ska kontaktas för information under utbildningsperioden för maskinförare. 
Utbildningsmaterial ska tas fram. 

• Diskussioner med försäkringsbolag ska inledas. 

• Hur ska nätägare agera. Ref E.ONs brev. 

 

 

 

2. Diskussion 

Under presentationen dök det upp diskussioner kring olika punkter i agendan. 
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• Vi behöver sätta en branschstandard kring hur vi arbetar med grävskador. Vi behöver 
fastställa en definition av vårdlöshet samt hur vi ska agera kring detta. E.ON har gått ut 
med att de kommer att fakturera höga belopp vid återkommande skadevållare, dvs. 
E.ON har gjort en annan bedömning av «direkta kostnader» som går att belasta faktura, 
ref. Skadeståndslagen. Detta behöver diskuteras med nätägare och deras jurister. 

o AP Geo: Anton kollar närmare med medlemmar och kallar till möte. 

 
• Diskussioner med försäkringsbolag ska inledas. När betalas de ut pengar och när säger de 

stopp? Vi är överens om att projektet behöver komma i enad front. Jörgen har 
kontaktinformation till försäkringsbolagens branschorganisation. Vi behöver kontakta 
dem och sätta upp ett möte. 

o AP Jörgen: Ta fram kontaktinformation och skicka över till Anton. 
o AP Geo: Anton inleder kontakt med förs.bolagens branchorg. 

 
• Viktigt att vi når entreprenörerna som sitter i själva grävmaskinen och är den som gräver. 

Vi har då möjligheten att påverka, utbilda och upplysa om ansvarsroller för att på så vis 
undvika att det grävs utan en ledningsanvisning. Här ser vi på möjligheten att ta fram en 
lathund med tydlig information till berörda parter. Dessa förmedlas på exempelvis 
grävarträffar och möten med fiberaktörer. Detta material kan med fördel även användas 
vid beställningar i syfte att tydliggöra att ledningsanvisning är viktigt.  

 
 

• Vi kan även särskilt ta kontakt med de entreprenörer som anses ha varit skadevållare i 
ett markarbete. Tillsammans har vi massor av information men vi behöver sammanställa 
datat för att förstå hur vi kan utnyttja detta. Syftet är att få en bättre bild av 
skadevållarna och därefter ta kontakt för information och utbildning. För att lyckas med 
detta behöver vi hjälp med data och vi tänker oss att utgå ifrån 2017 års skador. ME kan 
vara behjälpliga med entreprenörerna utifall de är anslutna till dem. 

o AP Geo: Ta fram en mall för information som efterfrågas och skicka till nätägare. 
Sedan sammanställa listor från nätägare. 

o AP nätägare: Sammanställa lista och skicka till Anton. 
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• Vi ska ta kontakt med skolor och se om vi kan få in ett utbildningsmaterial i läroplanen 

för framtida maskinförare. Tidigare åkte Skanova ut till skolor och föreläste, vilket har 
gett positiv feedback och det finns en efterfrågan hos skolor. PTS har fått förfrågningar 
av skolor. ME driver 8 skolor och öppnar för ett samarbete. 

o AP Geo: Ta fram utbildningsmaterial tillsammans med PTS. 
o AP ME: Svante skickar kontaktinformation för rektor på en av deras skolor till 

Anton. 

 
• Via hemsidan kan man ta sig direkt till Ledningskollen.se (LK). För att kunna mäta vilka 

som faktiskt tar sig till LK via hemsidan behövs det en anpassad landningssida (från 
Grävallvar till LK), som även innehåller lite mer «matnyttig» information. 

o AP PTS/Geo: Ta fram och applicera en landningssida från Grävallvar.se till 
Ledningskollen.se. 

 

 
• Information och material (i form av folder och klistermärke) för projektet behöver 

spridas i alla organisationer. Material ska distribueras till bland andra 
fälttekniker/personal i fält, då de träffar entreprenörer i fält. 

o AP alla: Sprida information och material inom organisation. (Efterfrågas mer 
material, ta kontakt med Anton) 

 

 

3. Nästa möte 

Nästa möte planeras till hösten, september-oktober. Kallelse kommer att skickas ut under juni. 

 

 

 

 

 


