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T-rapport
Ex: Hinder på väg, träd över väg, sanering av drivmedel, sanering efter olycka.
Säker arbetsplats ingår i denna rapport.
T-rapport fylls i av händelserapportens värd. (Kommunen där händelsen inträffade.)
Denna rapport gäller endast statlig väg.

Geografisk sökning - Väghållare

Högerklicka på kartan
under sammandraget av
händelsen och välj
Geografisk sökning.

Du väljer sökkriterier mellan Väg,
Järnväg, Fastighet, Byggnad och
Adress.
Sökområdet är allt inom den blåa
cirkeln som du kan göra större eller
mindre.
När du är klar med dina val klickar
du på Sök.
På detta sökresultat får du fram
Europaväg 4 och kan se att det
handlar om en statlig väghållare.

Via denna länk kan man också söka
efter väghållare.

https://nvdb2012.trafikverket.se/Se
Transportnatverket

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,
automatlarm, efterbevakning vid
brand mm.

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 T-rapport
OBS: I detta exempel är
rapporten redan skapad.
Då trycker du bara
”Öppna RVR-rapport”

Fylla i rapporten
Fliken Händelse
Fyll i dessa uppgifter
-

Restvärdeuppdrag (Tiden
hämtad från start och sluttid för
händelsen och behöver sannolikt
korrigeras till rvr-uppdragets tid.)

-

Skadeplatsinformation
Förtydliga vid adress vart på aktuell
väg händelsen skett. Tex: E4:an, 1
km söder om Tpl Värnamo Södra

-

Åtgärder utförda på
Uppgiftslämnare
Befäl på plats

Välj Restvärdeledare här
om en sådan var
inkopplad vid händelsen.

Fliken Väg
Fyll i dessa uppgifter
-

Fordon/Regnummer
Utförda åtgärder
Komplettering i fritext av vårt arbete.
Identifierande skador

Säker arbetsplats
Fylls i om Rtj står kvar efter det att LSOinsatsen är avslutad, i väntan på- eller
under bärgning. En riktlinje för när LSOinsatsen är avslutad är när ambulansen
lämnar med de drabbade, alternativt
meddelar att ingen följer med till sjukhus.
Rtj får ersättning (persontimmar) för den
personal som var på plats för att upprätta
säker arbetsplats.
Händelser på statliga vägar utan
föregående LSO-insats såsom ex.
sanering, träd över väg, motorhaveri,
däckbyte etc. är debiterbara från start
med mantimmar, grundersättning,
fordonsersättning och
kilometerersättning. Detta sker endast
om det är klarlagt på förhand att det inte
rör sig om en LSO-insats utan en
beställning av Trafikverket.

Fliken Ersättning
1.
2.

Fyll i 1 grunduppgift
Välj vilka åtgärder som skall
debiteras.
3. Kontrollera alla
uppgifter.
4. Tryck sedan stäng. (Ansvarig debiterare i
resp. organisation tar nu över)

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
OBS: Notera att det finns olika rader för
persontimmar. Har säker arbetsplats utförts
registreras det på separat rad.
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.
Absorbtionsmedel: Fyll i antal påsar
ecobark/absol som förbrukats. Har ni även
tagit omhand om ecobarken/absolen efteråt,
klickar du i vid destruktion hur många kilo som
tagits omhand. Blött absorberingsmedel har
dubbla vikten mot det torra som läggs ut.
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