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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: 2021-10-07 Tid: 08.00-09.00 

Ansvarig: Roger Lundgren Vid protokollet: Petter Holmberg 

Plats: Teams Dokument status:  



 

Styrgruppsmöte Grävallvar 

 

Dokumentägare: Dokument nr: Versions nr: Datum: 

Sida 3 (7 )  

Roger Lundgren  Ver 1.0 211007 

 

 

Grävallvar 
www.gravallvar.se 

                       

                

 

 info@gravallvar.se   

 

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 

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 

 
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/
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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 
material till försäkringsbolagen som de kan använda. 
 
Beslut: Detta arbete återupptas i projektet 

 
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.  
 
Beslut: Detta arbete återupptas i projektet 
 

5. Förslag kommande aktivitet – Ensa färger som används. Tills vidare kan Geomatikk efterhöra 
erfarenheter från Norge (som bara har en färg). Man kan t ex börja med att kartlägga de stora 
nätägarna. Kan de enas? 
 

  

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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Framtida förvaltning: 

Projektet via Roger Lundgren har pratat med LK.se (tackat nej), EBR (intresserade av att delta i projektet ‘på 
något sätt’), SSNF/Robust Fiber (som EBR) samt ME (visst intresse).  

I tillägg är Geomatikk villiga att fortsätta förvalta och projektleda aktiviteter då vi ser en stor nytta med att i 
denna form fortsätta minska grävskador.   

Diskussion:  
• Mårten: EBR samarbetar gärna men på ‘lagom nivå’. Telia ser väsentligt minskade grävskador och vill att projektet 

fortlever.  

• Per: Viktigt för TrV att projektet öppet för alla, givet att det fortsätter så är TrV positiva 

• Jonas: Positiv till att projektet fortsätter 

• Thomas: Positiv till att projektet fortsätter 

Bakgrund till hela diskussionen är att vi vill bredda förankringen av projektet. Alla eniga om att det är 
önskvärt att detta fortsätter på något vis.  

T ex EBR värdesätter arbetet och ser inte att de själva behöver eller bör göra ett eget arbete kring 
grävskador. Dock vill de se/känna en långsiktighet hos Grävallvar för att tydligare länka information mm. 
Inom Telekom finns inget annat forum (än detta) för att driva dessa frågor varför Telia värdesätter projektet.  

Beslut:  

Frågan ställs till samtliga medlemsföretag/-organisationer om de är beredda att fortsätta finansiera 
projektet som idag. Materialet finns kvar och underhålls på webben och ett antal aktiviteter genomförs per 
år för att skapa ytterligare insikter, som publiceras på hemsidan. I samband med detta utskick ska vi belysa 
vad vi gjort hittills. Vi frågar om ett tre-årigt åtagande. 

Vi erbjuder EBR, SSNF/Robust Fiber. LK.se samt ME plats i styrgruppen utan krav på finansiering (annat än 
egen tid).   

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.  
 
Jonas har kontaktat dem men inte fått svar, han följer upp.   
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3. Nästa möte 
 
Nästa Projektmöte sker den 28 april 2022 via Teams.  
Nästa styrgruppsmöte  sker den 10 feb  kl 08-09 via Teams. 

 

 


