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

Nr Namn Företag Mail Telefon  

T Mårten Bergström Telia 
Marten.bergstrom@teliacompan
y.com 

070 5945565 

T Per Westlund Trafikverket Per.westlund@trafikverket.se 070 7245722 

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

T Thomas Johnsson Ellevio Thomas.johnsson@ellevio.se 076-772 78 30 

T Roger Lundgren Geomatikk roger.lundgren@geomatikk.se 072- 560 58 37 

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

 

 
  

Projekt: Grävallvar 

Mötesdatum: 2021-02-03 Tid: 09.00-10.00 

Ansvarig: Roger Lundgren Vid protokollet: Petter Holmberg 
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Agenda:  

• Föregående styrgrupps-protokoll/senaste medlemsmötet 

• Status projektet 

• Nästa möte 
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1. Föregående styrgruppsmöte  

Föregående styrgruppsprotokoll gicks genom utan anmärkningar.  

2. Status projektet 

Pågående och planerade aktiviteter: 

 
1. Samarbete med skolor 

Om vi ska adressera de skolor som utbildar maskinförare (ca 50 skolor?), så är detta förslaget: 

• 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 

• Går att använda också mot befintliga maskinförare 

Innehållet ska ‘skapas’ av Grävallvar, Ledningskollen.se, BYN (Byggnadsindustrins Yrkesnämnd) 

Framtagningskostnad estimerad till 450 ksek (jfr ca 800ksek i kassan till 30 juni). Ref att bygga en 
hemsida 

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

Nextstate har referenser och ramverk för denna typ av ‘produkt’ 

Diskussion:  

Mötet beslöt att gå vifare med förslaget, med följande kommentarer: 
• Ett digitalt format är vettigt 

 
• Viktigt att det träffar brett, dvs att vi adresserar alla utbildningsenheter. Tanken är att 

BYN resp ME ska stötta med detta 
 

 
• Planen är att organisera modulerna under Grävallvars hemsidat, dvs alla kan genomföra 

utbildningen, inte bara skolor 
 

• Namnet ska övervägas! Ska leda till rätt förväntningar 
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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. 
 
Beslut: Styrgruppen har sagt ok till detta. En arbetsgrupp ska bildas. Förslag på bemanning: 

• Minst två representanter från maskinentreprenörer, gärna från både större och mindre 
företag 

• Ca två representanter från olika nätägare 

• Geomatikk 

Status:  
• Arbetsgrupp finns, 2 st fr VF, 1 fr TrV, 1 fr Telia, 1 fr Ellevio, 2 st fr Geomatikk. ME ska 

bjudas in 
• Första möte genomfört 

• Större möte inkl ME representanter är nästa aktivitet 

 
 
 

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: 

Grävallvars förvaltning efter år 5 (ev tidigare): 

• LK:se positiva men inga beslut. Detta är vår önskade part.  

• EBR (ElnätsBranchens Riktlinjer): Detta är en organisation bara för energiföretagen. Hur hanteras i 
sådana fall Tele-bolag?  

 
EON tar ett initiativ innebärande att den som skadar deras nät utan att ha beställt ledningsanvisning ska 
leda till en oros-anmälan till Arbetsmiljöverket. Vi ska följa upp detta med EON, dvs om de ser ngr effekter 
av att göra på detta viset. AP Jonas att undersöka med dem, samt bjuda in dem igen att redovisa sitt arbete 
för oss. 
 
https://www.eon.se/nyheter/avgraevda-elkablar-oekar-antalet-stroemavbrott 
 

Vattenfall gör relativt många polisanmälningar, t ex vid påkörda skåp. Detta leder ofta till nedlagd 
förundersökning, men det finns koppling till möjlighet att få pengar från Trafiksäkerhetsföreningen 
 

TrV har tagit fram en film på temat färre grävrelaterade skador. Vi ska länka till den från Grävallvars 
hemsida.  

Statistik Grävallvar (hemsidebesök mm) 
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3. Nästa möte 
 
Nästa Projektmöte sker den 25 mars 2021 via Skype.  
Nästa styrgruppsmöte  är ett skype-möte och sker den 2 juni kl 08-09. 

 

 


