
 

Projektmöte Grävallvar 

 

Dokumentägare: Dokument nr: Versions nr: Datum: 

Sida 1 (5 )  

Roger Lundgren  Ver 1.0 20210325 

 

 

 
Grävallvar 
www.gravallvar.se 

                       

                

 

 info@gravallvar.se   

 

 

 

 

Projektmöte Grävallvar 

2021-03-25 

 

 
  



 

Projektmöte Grävallvar 

 

Dokumentägare: Dokument nr: Versions nr: Datum: 

Sida 2 (5 )  

Roger Lundgren  Ver 1.0 20210325 

 

 

 
Grävallvar 
www.gravallvar.se 

                       

                

 

 info@gravallvar.se   

 

 

 

 

 

 

Agenda: 

Punkt Ämne Resp. 

1 
Inledning 

PH 

2 
Rapport fr projektet 

RL 

3 
Nästa möte 

Alla 

  

Projekt: Grävallvar 

Mötesdatum: 2021-03-25 Tid: 13.00-14:00 

Ansvarig: Roger Lundgren Vid protokollet: Roger Lundgren 

Plats: Teams Dokument status:  



 

Projektmöte Grävallvar 

 

Dokumentägare: Dokument nr: Versions nr: Datum: 

Sida 3 (5 )  

Roger Lundgren  Ver 1.0 20210325 

 

 

 
Grävallvar 
www.gravallvar.se 

                       

                

 

 info@gravallvar.se   

 

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 

Vi kommer att  adressera de skolor som utbildar maskinförare (ca 50 skolor?) med följande: 

• Ett digitalt utbildningspaket 

• Lätt att använda för lärare m fl. Hög tillgänglighet 

• Lärarna får ett helt färdigt material 

• Skalbart, lätt att anpassa större eller mindre. Tanke: 12 moduler på www.gravallvar.se  

• Går att använda också mot befintliga maskinförare 

Innehållet skapas ur bl a  Grävallvar, Ledningskollen.se, BYN (Byggnadsindustrins Yrkesnämnd) 

Produkten tas fram i wordpress, dvs lätt att underhålla och byta huvudman (flytta den). 

[Anki@Nextstate demar] 

  
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. Vi vet att även detta efterfrågas av vissa nätägare som vill kunna ställa rätt krav 
på sin egen Ledningsanvisning. Vi tror också det vore bra om vi även kan visa entreprenörerna att vi 
arbetar brett och inte bara har pekpinnen mot dom. 
För att arbeta vidare med detta tror vi att vi ska bilda en arbetsgrupp så att vi får en bred förankring. 
 

  

http://www.gravallvar.se/
http://www.gravallvar.se/
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Status:  
• Arbetsgrupp finns, 2 st fr VF, 1 fr TrV, 1 fr Telia, 1 fr Ellevio, 2 st fr Geomatikk. ME ska 

bjudas in 
• Två möten genomförda, det andra även inklusive ME samt ngr medlemesföretag 
• Materialet kommer att publiceras på gravallvar.se 

 
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. Ni nätägare är ju även en 
stor beställare av uppdrag. Vi tror att det är en grupp som kan påverka och bidra till minskade 
skador. Här har vi inte kommit längre än till en tanke och en idé om kommande aktivitet. Vi skulle 
behöva få mer insikt i hur exempelvis ni beställer/avtalar om uppdrag som kräver markarbeten och 
hur ni idag adresserar frågeställningen runt ledningsanvisning och ansvar.   
 
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. 
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Övrigt: 

ME seminarieserie 

ME kör 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 nätägartrespresentanter 
ombeds kontakta Roger.lundgren@geomatikk.se.  

 

Statistik Grävallvar (hemsidebesök mm) 

 

 

 
 

 

3. Nästa möte 

 
Nästa medlemsmöte den 21 sep kl 13.  

 

Bilagor: 
 
Det här kan du förvänta dig av en Ledningsanvisning 

mailto:Roger.lundgren@geomatikk.se

