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Månadsmail till Grävallvars medlemmar

Ämne: Månadsmejl november - Grävallvar

Datum: 27/8 2020

Hej medlemmar i projekt Grävallvar

Här kommer en kortfattad uppdatering om vad som händer i Grävallvar. 

Statistik:

Fortsatt positiv trend vad gäller besökare, följare och personer som skriver under. Kontinuitet 
med annonsering i press och sociala medier ger ett direkt avtryck i statistiken nedan.

 

Nytt avsnitt i Kunskapsbanken:

Vi har nu utökat kunskapsbanken med att informera om risker. Gräv djupare i kunskapsban-
ken och lär dig mer för att undvika grävskador och olyckor.

https://gravallvar.se/kunskapsbanken/kunskaper/?kunskap=risker 

Hjälp oss att sprida vår information:

Hjälp oss att sprida dom 28 olika filmerna vi använder i våra annonser genom att gilla/dela 
våra annonser. Ni hittar filmerna som vi hittills har släppt på vår sajt.  

https://gravallvar.se/nyheter/ 

Få fler nätägare att stötta projektet

Vi genomförde ett webbinar den 25 augusti i syfte att få fler nätägare att bli medlemmar i 
Grävallvar. Jag återkommer med info om status i kommande månadsmejl/medlemsmöte.

Tipsa gärna andra nätägare ni är i kontakt med om bli medlem
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Vad vi arbetar med:

1. Fortsätter sprida budskapet att undvika dom 6 vanligaste misstagen vid grävarbeten  

• Ledningsanvisning har inte begärts i Ledningskollen
• Handschaktning eller försiktig grävning tillämpas inte inom en meter från ledningar-

na.
• Markarbetets område förändras efter utförd ledningsanvisning.
• Markarbetet påbörjas innan ledningsanvisningen är utförd.
• Den fysiska utsättningen har inte bevarats av entreprenören.
• Den som gräver har inte fått ta del av ledningsanvisningen och saknar därför viktig 

information.
 

2. Samarbete med skolor som utbildar maskinförare

• Grävallvar kommer närvara på en konferens den 13 oktober som arrangeras av BYN 
(Byggindustrins Yrkesnämnd). Syftet är att träffa lärare och sprida information om 
Grävallvar.

• Vi har för avsikt att arbeta fram en digitalt utbildningsmaterial som lärare kan ta del av 
och använda i sitt utbildningsprogram för maskinförare

• Vi är med i planeringen avseende skol SM för maskinförare som går av stapeln i maj 
2021. Målsättningen är att Grävallvar ska delta på något sätt

 

3. Försäkringsbolagen

• Vi har tidigare varit i kontakt med ett flertal försäkringsbolag och vår ambition är att 
vi ska arbeta fram material som deras handläggare kan ha användning för när skador 
ska regleras. Vi ska hjälpa dom att ställa rätt frågor som exempelvis att kunna verifiera 
att en ledningsanvisning har begärts i Ledningskollen

Nästa medlemsmöte är den 8 oktober kl 13.00.

Har ni frågor eller funderingar så tveka inte att ta kontakt. 

Hälsningar
Roger Lundgren
Projekt Grävallvar


