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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: 2021-06-02 Tid: 08.00-09.00 

Ansvarig: Roger Lundgren Vid protokollet: Petter Holmberg 
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Agenda:  

• Föregående styrgrupps-protokoll/senaste medlemsmötet 

• Status projektet och framtida förvaltning 

• 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 

Pågår enl plan. Ska finnas material klart till skolornas hösttermin-start. 
Namnfrågan återstår att slutligt fastställa (f n ‘Grävarskolan’) 
 
 

2. Det här kan du förvänta dig av en Ledningsanvisning 

• Material ska publiceras på gravallvar.se innan 30 juni. 

• Lathund klar till 95% 
 
 

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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Framtida förvaltning: 

Ledningskollen.se har slutligt tackat nej. Vad gör vi? 

Alternativ: 

• EBR (mkt fokus el) 

• Robust Fiber (mkt fokus telekom) 

• Som idag 

Diskussion: 

Stadsnätsföreningen är ett ytterligare alternativ, de har ofta både tele- och  eldistribution i sin verksamhet.  

ME? Är de ett alternativ? 

Kanske kan ngr av aktörerna tillsammans driva sajten visare? 

AP Roger kontakta samtliga alternativa organisationer och diskutera saken.  

Övrigt: 
 
EON tar ett initiativ innebärande att den som skadar deras nät utan att ha beställt ledningsanvisning ska 
leda till en oros-anmälan till Arbetsmiljöverket. Ref mejl från Jonas 20210204 så är detta i sin linda, man har 
under 2020 kontaktat återkommande skadevållare och informerat om att detta kommer påbörjas 2021. AP 
Jonas följer upp, nu när det gått en tid. Både med EON och Arbetsmiljöverket.  
 

För information: 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. Klart.  

 
3. Nästa möte 
 
Nästa Projektmöte sker den 21 sep 2021 via Teams.  
Nästa styrgruppsmöte  är ett Teams-möte och sker den 7 okt  kl 08-09. 

 

 


