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Checklista trafikskador SPVA (entreprenörer och projektledare)
Inledning
Skador på Trafikverkets väganläggningar orsakade av kända eller okända fordon ska läggas in i
SPVA.

Ett komplett skadeärende i SPVA ska innehålla:
•
•
•

En skada per skadeanmälan (har fordonet orsakat flera skador vid samma tillfälle ska dessa
registreras i ett ärende)
Fakturaspecifikation med åtgärder i klartext samt eventuella fakturaspecifikationer från
underentreprenörer
Tydliga foton på skadan, före och efter åtgärd/reparation, OBS! I färg och taget från samma
håll så det syns att fotona är tagna på samma plats.
Med anledning av GDPR ska de foton som skickas med i skadeärendet i möjligaste mån ej innehålla
uppgifter på personer och andra fordon som ej har med skadan att göra, exempelvis reparatör,
vägvaktsfordon, bärgningsfordon eller förbipasserande fordon.

•
•
•
•
•

Vid känt fordon, foton om möjligt på vållande fordonet (OBS! dragbilen med läslig
registreringsskylt)
Är flera fordon inblandade i olyckan ska samtliga registreringsnummer skrivas in
Uppgifter hur entreprenören fick kännedom om skadan
Rapporter från ex. Polis, Räddningstjänst, TLC, Bärgare eller övriga användbara uppgifter
Finns kontaktuppgifter till eventuella vittnen eller kontaktpersoner ska dessa anges

Kontrollera att skadeanmälan är korrekt ifylld och att underlaget är komplett enligt ovan.
OBS! Viktigt att rapporter med kända fordon matchas till skadeanmälan och läggs in i SPVA.
Trafikverket har en självrisk gentemot försäkringsbranschen för varje skada med okänt
fordon.

Ärenden som ska läggas in i SPVA:
(Kan variera i olika driftkontrakt)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Räcke (alla typer, oavsett placering)
Skyltar/Vägmärken/Portaler
Pollare/Reflexstolpar/Kantstolpar
Refuger/Kantsten och dylikt
Viltstängsel
Släntskador/Stödremsa (stödkant)/Grönytor i rondeller
Sanering utanför vägbanan t.ex. oljespill, glassplitter, tappad last etc.
Kaj/hamnpir vid skador orsakade av fordon
Skador pga. bilbrand, om fordonet framfördes i trafik när branden startade

• Beläggningsskador orsakade av inblandade fordon
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Ärenden som inte ska läggas in i SPVA:
•
•
•
•
•
•
•

Stöld, skadegörelse och klotter
Slitage
Skador på väganordning på grund av väder (t.ex. snö, regn och blåst)
Skador pga. bilbrand om fordonet stod parkerat
Skador på väganordning som orsakats vid entreprenörens egna arbeten, ex. i samband
med plogning och slåtter. Ansvarig entreprenör bekostar detta
Enbart sanering av vägbanan t.ex. oljespill, glassplitter, tappad last eller nedskräpning
Enbart omledningar och TMA skydd vid olyckstillfället

OBS! Vid stöld, skadegörelse eller klotter ska en polisanmälan göras. Ta kontakt med
Trafikverkets projektledare som tar ärendet/underlaget vidare till Trafikverkets
skadereglerare för den typen av skador.

Viktigt att tänka på:
•
•
•

•

•
•
•
•

Försäkringsbolagen kräver tydliga och korrekta underlag
Att tydligt specificera/separera material respektive arbetskostnad då á-pris inte används
Förbättringsåtgärder och/eller tilläggsarbeten ska INTE belasta skadeärendet i SPVA
Merkostnader för dessa åtgärder faktureras separat till PL
Har sådana kostnader ändå lagts in i skadeärendet, ska dessa separeras från
reparationskostnaderna av skadan och särredovisas på ett tydligt sätt.
Även en textförklaring varför denna åtgärd har gjorts ska i sådana fall finnas med.
Att kostnader för akutåtgärder i samband med olyckan t.ex. ställa ut skydd, städa/sanera
vägbanan, skyltning och omledning av trafik etc. ska vara tydligt specificerade med datum
och kostnad
Det är extra viktigt med komplett dokumentation, rapporter och styrkande bevis i form av
foton på fordon, registreringsskylt m.m. då utländska fordon är vållande till skada
Om Trafikledningen endast ringer, begär då en skriftlig trafikledningsrapport
Lägga in och göra klar era skadeärenden kontinuerligt i SPVA, d.v.s. enligt avtal med TRV
Trafikverket har bara skyldighet att stå för TMA skydd vid bärgning av fordon om polis eller
räddningstjänst begär det. Om bärgare kräver TMA skydd ska den kostnaden betalas av
bärgaren

Ansökan om behörighet till SPVA:
Vid varje nytecknat BAS-väg kontrakt måste ansvarig projektledaren ansöka om behörighet för sig
själv och sin entreprenör. Detta görs i Arthur, OBS! Kom ihåg att fylla i vilket driftområde ansökan
gäller, det görs i kommentarsfältet. Hur du ansöker, loggar in m.m. finns att läsa på Trafikverkets
hemsida via denna länk: https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/forvaltning-ochunderhall/spva
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Process för skadehantering

