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1. Inledning 

Detta projekt avses under 3 + 2 år och har pågått sedan 1 juli 2017. Syftet är att minska nätägares kostnader 
för skador relaterade till markarbeten, genom att på olika vis adressera och informera de inblandade 
aktörerna, speciellt maskinentreprenörer.  

Projektets mål är att minska kostnader för grävskador med 30% över tre år.  

Projektet är ett samverkansprojekt, med deltagare från nätägare, myndigheter, m fl aktörer 

Projektet leds av en styrgrupp. Se www.gravallvar.se för mer information.  

 

2. Rapport från projektet 
 

 
 
1. Samarbete med skolor 

Ett digitalt utbildningspaket har tagits fram i samarbete med ett antal skolor 

• Lätt att använda för lärare m fl. Hög tillgänglighet 

• Lärarna får ett helt färdigt material 

• Skalbart, lätt att anpassa större eller mindre. Tanke: 11 moduler på www.gravallvar.se  

• Går att använda också mot befintliga maskinförare 

Status är att frågor har testats i en pilotfas på lärare och elever. Utbildningspaketet lanseras den 20 
oktober på en lärarkonferens. Maskininstruktörskonferens anordnad av BYN och TYA 

[Anki@Nextstate demonstrerar] 

  
2. Det här kan du förvänta dig av en Ledningsanvisning 

Ämnet har varit uppe tidigare som förslag på aktivitet och vi tror det är viktigt och även rimligt att vi 
kan sammanställa information om vad du som grävmaskinist kan förvänta dig av en 
Ledningsanvisning. 
 

  

http://www.gravallvar.se/
http://www.gravallvar.se/
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Status:  
• Arbetet är utfört, och har presenterats/lanserats såväl via nyhetsbrev som på 

www.gravallvar.se.   

Länkar: 
• https://gravallvar.se/kunskapsbanken/kunskaper/?kunskap=ledningsanvisning 
• https://gravallvar.se/ledningsanvisning-ledningsagarens-ansvar/ 
• https://gravallvar.se/ledningsanvisning-fragestallarens-ansvar/ 

 

 
3. Försäkringsbolagen 

Ett arbete som är påbörjat men ej slutfört. Detta bör vi slutföra och målsättningen är att ta fram 
mtrl till försäkringsbolagen som de kan använda. 
 
Status: Vilande tills vidare. Prio på de två punkterna ovan. 

 
4. Byggherrar 

En aktör som kan påverka grävmaskinisterna är byggherrarna/beställarna.  
 
Det har tidigare diskuterats bl a vikten av att som beställare ställa ‘rätt krav’ nedåt i en 
entreprenörskedja avs t ex vikten av ledningsanvisning, samt att ev jobba med morötter vid 
friktionsfria entreprenadarbeten utan grävskador.  
 
Status: Vilande tills vidare. Prio på de två punkterna ovan. 

  

http://www.gravallvar.se/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgravallvar.se%2Fkunskapsbanken%2Fkunskaper%2F%3Fkunskap%3Dledningsanvisning&data=04%7C01%7Croger.lundgren%40geomatikk.se%7Ca3e25064c63a4192a9c908d97cf6d7bd%7C17894f401b8742b0bc8102a8284cd7b4%7C0%7C0%7C637678222297101788%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=WNWMvWENU5cAVPpAgvLM4uALuU4%2FBA7UKDGLDvMQZVk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgravallvar.se%2Fledningsanvisning-ledningsagarens-ansvar%2F&data=04%7C01%7Croger.lundgren%40geomatikk.se%7Ca3e25064c63a4192a9c908d97cf6d7bd%7C17894f401b8742b0bc8102a8284cd7b4%7C0%7C0%7C637678222297101788%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YpFgU5NppLHM1Gf9YkGFXFOEROZKDlsimbkVmus0JDU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgravallvar.se%2Fledningsanvisning-fragestallarens-ansvar%2F&data=04%7C01%7Croger.lundgren%40geomatikk.se%7Ca3e25064c63a4192a9c908d97cf6d7bd%7C17894f401b8742b0bc8102a8284cd7b4%7C0%7C0%7C637678222297111748%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=B%2BuBXRTu7fx3T0Ulq2MX0bqQOYudrAOo8q8DOZT0q%2BM%3D&reserved=0
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Övrigt: 

ME seminarieserie: 

ME planerar veckovisa webinar med sina medlemmar. Svante erbjuder projektet att vara temat på ett 
sådant. Detta är en god idé som projektet ska ta vara på. Medlemmar som kan delta som 
nätägarrepresentanter ombeds kontakta Roger.lundgren@geomatikk.se.  

Status: Detta har inte skett ännu. Svante på ME berättar att detta fortfarande är aktuellt och att det under 
hösten kan bli en podcast-serie och/eller seminarier i ME:s regi. Svante noterar projektets intresse för 
deltagande och återkommer till Roger.  

Framtida förvaltning: 

Projektet är inne på sitt sista och femte år. Det vore beklagligt om det arbete som gjorts skulle ‘försvinna’. 
Projektet har därför bl a kontaktat Ledningskollen.se för att diskutera att de tar över framtida förvaltning, 
men de har avböjt. De vi ser som andra möjliga intressenter är EBR, Robust Fiber samt ME. Dialog med dem 
ska föras.  

 

Kommande aktiviteter: 

I och med utbildningspaketet samt materialet om förväntan på en ledningsanvisning, så finns inga nya större 
aktiviteter bestämda. Styrgruppen träffas 7 okt och kommer då bl a värdera projektets budget.  

Vi öppnar här för en diskussion om sådana aktiviteter – mejla gärna roger.lundgren@geomatikk.se 

 

 

3. Nästa möte 

 
Nästa medlemsmöte är den 28 april  kl 13.  

 

Bilagor: 
 
- 

mailto:Roger.lundgren@geomatikk.se

