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Hej medlemmar i Grävallvar!

Det har nu snart gått 5 år sedan Grävallvar startade och vi är stolta över vad vi åstadkommit, 
inte minst att vi kan se att grävskadorna har minskat år för år.

Grävallvars syfte är att med kommunikation i positiv anda motivera aktörer som t ex maskin- 
entreprenörer att agera på ett sätt som minskar risken för grävskador på ledningar.

Navet är hemsidan gravallvar.se där vi byggt upp en Kunskapsbank med information om bland 
annat risker, hur ledningsanvisningsärenden fungerar och mycket mer.

Filer med konkreta beskrivningar om ansvarskedjan och nätägarens ansvar vid ledningsanvis-
ning är flitigt nedladdade.

Över 800 entreprenörer har skrivit under på att de följer de åtgärder som minskar riskerna för 
skador. 

Varje vecka publicerar vi inlägg för våra 600 följare på Instagram och 500 följare på Facebook. 
Maskinförarna är en mycket engagerad grupp i sociala medier som gärna diskuterar med oss 
och taggar oss i sina egna inlägg. Självklart följer vi dem och gillar deras inlägg.

Under hösten har vi tagit fram en e-utbildning i att skydda ledningar från grävskador tillsam-
mans med Ledningskollen och en grupp engagerade gymnasielärare och elever. Utbildningen 
riktar sig till de som studerar till maskinförare men lämpar sig också för etablerade entrepre-
nörer som vill fräscha upp sina kunskaper.

Även om vårt arbete ger resultat finns det mycket kvar att göra. Vi behöver fortsätta påverka 
för att ledningsanvisning alltid beställs, att kommunikationen mellan ledningsägare och en-
treprenörer fungerar väl och att alla som sitter i en maskinhytt är medvetna om riskerna och 
vilket ansvar de har.

Det finns mycket kvar att göra och nu närmast planerar vi att:

• upplysa privatpersoner via kommunerna om att de måste beställa ledningsanvisning 
vid markarbeten på sina tomter. 

• påverka byggherrar att sprida information om ledningsanvisning och Ledningskollen 
vid upphandlingar.

• samarbeta med försäkringsbolagen för att ta fram ett underlag till skadereglerings- 
arbete.
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Vi startade Grävallvar med en första tidshorisont på 3 år och bestämde tillsammans med er 
medlemmar sen att förlänga Grävallvar med ytterligare 2 år t o m 30 juni 2022.

Styrgruppen som består av Ellevio, Geomatikk, Telia, Trafikverket och Vattenfall är helt eniga 
om att vi ska fortsätta arbetet även efter 30 juni nästa år eftersom resultaten är så positiva.

Vi vill ber er om er fortsatta stöd i ytterligare 3 år det vill säga t o m 30 juni 2025.

Vi hoppas innerligt att du och din organisation vill fortsätta bidra till Grävallvars arbete med 
att minska grävskador och visa era kunder och alla maskinentreprenörer att ni tar frågan på 
allvar. Jag kommer att höra av mig till dig inom kort men du är självklart alltid välkommen med 
frågor och synpunkter. Besök gärna gravallvar.se för att se allt som händer och logga in på 
medlemssidorna för att se dina förmåner som medlem. 
 
Hälsningar 
Roger Lundgren 
Projekt Grävallvar   
 


