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A-rapport
Används vid Akut-RVR och Fortsatt-RVR.   

A-rapport fylls i av händelserapportens värd. (Kommunen där händelsen inträffade.)

Denna rapport gäller vid brand och/eller vattenskada på eller i byggnad. 



Debiteringsrutan
1:a raden ska användas för allt 
som ska rapporteras till RVR, alltså 
även akut-rvr/trafikuppdrag som 
går över 16 persontimmar.

2:a raden används bara för sådant 
som gäller t.ex. sanering på 
kommunala gator/vägar. 

3:e raden används för t.ex. 
hissöppning, hjälp till ambulans, 
efterbevakning, automatlarm mm.

Notera att om både Akut-RVR och 
efterbevakning genomförts 
kryssas ”Ja” på både 1:a och 3:e 
raden.



Skapa rapporten
1. Kryssa i ”Ja” här

Om rapporten redan är skapad 
en gång och du vill öppna den 
igen, finns möjligheten att klicka 
på ”+” här så kommer du direkt 
till rapporten. Även rapportens 
status syns till vänster.



Skapa rapporten

1. Rapport
2. RVR
3. Skapa A-rapport

OBS: I detta exempel är 
rapporten redan skapad. 
Då trycker du bara 
”Öppna RVR-rapport” för 
att komma till rapporten.



Fylla i rapporten
Fliken Händelse

- Restvärdeuppdrag, start och 
sluttid. (Tiden hämtad från start och 

sluttid för händelsen och behöver 
sannolikt korrigeras till rvr-uppdragets 
tid.)

- Skadeplatsinformation
- Om det gäller brand- eller 
vattenskada.
- Dina uppgifter

Välj Restvärdeledare här om 
sådan var inkopplad vid 
händelsen.

Om uppdraget pågått mer än 16 
persontimmar skall detta 
godkännas av antingen RVR-
ledare eller försäkringsbolagets 
kontaktperson. Det är denna 
person som skall anges här.



Fylla i rapporten
Fliken Arbetsbeskrivning

Här fylls uppgifter i om 
vilka arbetsuppgifter som 
utförts samt en 
beskrivning av dem i 
fritextfältet.



Fylla i rapporten Fliken Skadelidande

I denna flik fylls uppgifter i om de 
skadedrabbade och vilket försäkringsbolag 
dem har, listan med valbara 
försäkringsbolag uppdateras med 
automatik så fort RVR gör förändringar i 
sitt register.

Klicka på ”Lägg till skadelidande” för att 
registrera fler personer. Exempel på 
skadelidande personer kan vara, 
lägenhetsinnehavare, fastighetsägare, 
bostadsrättsförening m.fl. 

Om du missar vissa uppgifter kan vår 
ersättning reduceras. Var extra noggrann 
med uppgifterna i de röda rutorna, men 
fyll självklart i så mycket uppgifter som 
möjligt. 



Fliken Ersättning

1. Fyll i 1 grunduppgift
2. Välj vilka åtgärder som skall 

debiteras.
3. Kontrollera alla

uppgifter.
4.   Tryck sedan stäng. (Ansvarig 

debiterare i resp. organisation tar nu 
över)

OBS: För förbrukningsmaterial(den gulmarkerade raden) är det lite 
speciellt. Där anger man summan man vill ha ersättning för genom att 
ange den i antal, sen specificerar man förbrukningsmaterialet samt pris i 
beskrivningsfältet på den posten. 

Persontimmar: Räkna ut den faktiska tiden 
avrundat till närmaste hel timma. Om ex. 1+4 
utför rökfläkt i 1 h så blir det 5 persontimmar. 
Ex. 2 personer i 20 min =40 min. Avrundat till 
hel timma = 1 persontimma

Fordonsersättning: Används när man använder 
extrabil för att köra ut materiel/personer med 
för uppdraget. Tänk på att lägga till en 
kilometerersättning också. Gäller inte det 
ursprungliga fordonståget vid LSO-insatsen.
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