Användarinstruktioner - skadeanmälan SPVA

Min sida (Startsida):

Hjälp; Här finns användarinstruktionerna.
På Min sida (startsidan) kan du söka bland dina ärenden på flera olika sätt, använd Sök/filterfunktionerna. Sökresultatet hamnar i en lista under Ärenden, här kan du med fördel fortsätta sortera
bland dina ärenden genom att exempelvis klicka på respektive rubrik (Ärende ID, Entreprenörens ID,
Skadedatum osv).
För att öppna ett ärende genom att klicka på; Ärende ID-numret.
Uppgifter som Ärende ID, Entreprenörens ID, Status, Driftområde, Vägnummer, Skadedag och
Fakturabelopp är alla hämtade från Skadeanmälningsblanketten.
Kolumnerna; Entreprenör har fakturerat och Faktura mottagen ger dig som Entreprenör och övriga
användare en möjlighet att följa ett ärende på ett bra sätt.
När Entreprenör har fakturerat, bocka i ”din” kolumn Entreprenör har fakturerat och när Projektledaren
mottagit fakturan bockar denna i det i sin kolumn; Faktura mottagen. Vilket också gör att
skadehandläggaren vet att ärendet är klart och kan hanteras.
Väljer du: Skapa ny skadeanmälan, öppnas en ny flik (skadeanmälan):
OBS! Alla fälten med * är obligatoriska, ärendet kan inte sparas definitivt om inte fälten med * är ifyllda
(undantag om skadedagen är okänd ska endast upptäcktsdatum fyllas i).
Öppna ett ärende genom att klicka på; Ärende ID-numret.
När du första gången väljer att spara skadeanmälan, antingen Spara skadeanmälan preliminärt eller
Spara skadeanmälan definitivt, tilldelas skadeärendet ett Ärende ID, ex TRV-2018-xxxxxx (TRV står för
Trafikverket, 2018 är året då skadeanmälan registrerades och xxxxxx är löpnumret).

Ärendets olika statusar:
På startsidan - Min sida får man en överblick över ärendestatus som ärendet är i.
Preliminär - Entreprenören har valt att spara ärendet preliminärt för att fortsätta jobba med ärendet vid
annat tillfälle.
Sparad - Entreprenören är klar med sitt ärende och har sparat det definitivt. Det är dags för
Projektledaren att godkänna ärendet.
Sparad - godkänd av Projektledare - Ärendet är godkänt av Projektledare (Entreprenören kan nu skicka
reparationsfakturan till Trafikverket).
Ej godkänd PL - Ärendet är inte godkänt av projektledare och behöver på något sätt kompletteras, se
rutan; Kommentar längst ner till höger på skadeärendet om anledning.
Ej godkänd SH - Ärendet är inte godkänt av skadehandläggare och behöver på något sätt kompletteras,
se rutan; Kommentar längst ner till höger på skadeärendet om anledning.
Godkänd - Skadeärendet är godkänt av både Projektledare och Skadehandläggare.
Avslutad - En status som endast Skadehandläggaren kan delge ärendet, som innebär att fakturabeloppet
efter avdrag (självrisk och materialavdrag) blir för lågt för Trafikverket att fakturera till
försäkringsbolagen.
Klar för fakturering - En status som tillhör skadehandläggaren. Skadefakturan är skapad men ännu inte
skickad till Agresso.
Fakturerad - En status som tillhör skadehandläggaren. Skadefakturan är fakturerad.

Skadeanmälan:

Skadeanmälan:

Skapad av: Här syns kontaktuppgifterna som hämtas från de användarkonto som är inloggat, vilket
underlättar för både projektledare och skadehandläggare om kontakt behövs.
Entreprenörens ID: Entreprenör fyller i sitt ID-nummer för skadan (om sådant finns). Detta nummer är
sökbart via Min sida.
Skadedatum*: Välj datum via kalender (obligatoriskt att fylla i skadedag eller datum för upptäckt).
Datum för upptäckt*: Välj datum via kalender (obligatoriskt att fylla i skadedag eller datum för upptäckt).
Datum för senaste inspektion före skadans uppkomst*: Välj datum via kalender (obligatoriskt).
Datum då skadan är fullständigt åtgärdad*: Välj datum via kalender (obligatoriskt).
Hur fick entreprenör kännedom om skadan: Fyll i hur ni fick kännedom om skadan.

Väganordning

Välj skadad väganordning via rullist (grå pil). Genom att ställa dig på den och klicka på Lägg till – hamnar
då den valda väganordningen under Valda väganordningar - detta kan upprepas flera gånger.
Väganordning fritext: Om väganordning saknas i rullist, kan man lägga till väganordning i fritextfältet
genom att skriva det och sedan klicka på Lägg till, den valda väganordningen hamnar då under Valda
väganordningar, detta kan du upprepa flera gånger.
Valda väganordningar*: Här får du en sammanställning över de väganordningar du valt, om något blivit
fel och du vill ta bort något, ställ dig då på den felaktiga väganordningen och klicka på Ta bort.
Skadans omfattning*: Här beskriver du skadans omfattning (ex; 10 m räcke) Vid skadat räcke ange detta i
meter eller styck.

Lägg till bilder:

Här bifogar du före- och efter bilder på skadan – dessa får gärna vara datummärkta.
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.
Vid känt fordon, foton om möjligt på vållande fordonet (OBS! dragbilen med läslig registreringsskylt).
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.
Ställ dig på Lägg till bilder och hämta från din lagringsplats.
Om något blivit fel och du ångrar dig kan du lätt ta bort en bild genom att ställa dig på den bild du vill ta
bort och välja; Ta bort, på den aktuella raden under rubriken Hantera.

Polis:

Efter kontakt med polis fyller du i polisens diarienummer och kontaktuppgifter, oavsett om det finns ett
känt eller okänt fordon.
Om det finns viktig information som tillför ärendet något skriv det i fältet Övriga upplysningar längst ner
till vänster på skadeanmälan.
Du bifogar Trafikmålsanteckningar (polisrapport) från Polis genom att klicka på Lägg till polisrapport och
hämta från din lagringsplats. Om man av misstag bifogat fel handling kan man enkelt ta bort den genom
att klicka på Ta bort på aktuell rad.
OBS! Det är viktigt att en skadeutredning utförs, för att försöka hitta och identifiera vållande till skada!

Trafikcentral/Kundtjänst:

Fyll i om information inkommit från Trafikcentral (TC) / Kundtjänst.
Om det finns viktig information som tillför ärendet något skriv det i fältet Övriga upplysningar längst ner
till vänster på skadeanmälan.
Du bifogar rapport från Trafikcentral genom att klicka på Lägg till rapport och hämta från din
lagringsplats. Om man av misstag bifogat fel handling kan man enkelt ta bort felaktig handling genom att
klicka på Ta bort på aktuell rad.

Annan:

Vid kontakt med någon annan än polis eller Trafikcentral/Kundtjänst fyll i namn och telefon i fältet
Annan.
Om det finns viktig information som tillför ärendet något skriv det i fältet Övriga upplysningar längst ner
till vänster på skadeanmälan.
Finns det dokument att tillföra bifoga dessa under Övrigt bifogade filer.

Övriga Upplysningar:

Om det finns viktig information som tillför ärendet något skriv det i fältet Övriga upplysningar.
Finns det dokument att tillföra bifoga dessa under Övrigt bifogade filer.

Platsinformation:

Välj skadeplats på kartan, zooma in och placerar pennan/pilen. Om pennans/pilens placering är
tillräckligt ”bra” så trillar både vägnummer, driftområde och koordinater dit av sig självt.
Eller välj att ange skadeplatsen med hjälp av koordinater, Sweref99. Fyller i koordinaterna strax ovanför
kartan och väljer Lägg till, kartan markerar då själv skadeplatsen med den röda pilen, driftområde och
vägnummer trillar dit av sig självt.
Adress eller plats: Beskriv med ord om skadeplatsen (t.ex., södergående riktning, 100 m efter korsningen,
väg ??/?? osv).

Fordon:

Fyll i uppgifter om fordonet.

Underlag för reparationsfaktura:

Bifoga underlag för reparationsfakturan (fakturaunderlag/fakturaspecifikation). Kom ihåg att det tydligt
måste framgå vad som är material- och arbetskostnader då inte a´pris används.
Eventuella underentreprenörsfakturor bifogas i Övriga bifogade filer.
Ange den totala summan i fältet Fakturabelopp.

Övriga bifogade filer:

Bifoga underentreprenörsfakturor samt övrig information som kan tillföra ärendet något under Övriga
bifogade filer.

Spara ärendet:

Här väljer du som entreprenör hur du vill spara ditt ärende.
Spara skadeanmälan preliminärt: När ärendet inte är klart och det kommer att tillföras information.
Statusen på ärendet blir, Preliminär.
Spara skadeanmälan definitivt: När ärendet är helt klart och ärendet ska skickas för godkännande till
projektledare. Statusen på ärendet blir, Sparad.

Ta bort ett skadeärende i SPVA:

Om ärendet av någon anledning blivit felaktigt registrerat kan Entreprenören ta bort ärendet, om
statusen är Preliminär.
Välj knappen; Ta bort skadeanmälan längst ner på skadeanmälan.
Om statusen blivit Sparad vänder du dig till din Skadehandläggare för hjälp.

Godkännande:

Här fyller Projektledaren och Skadehandläggaren i om skadeärendet är godkänt eller inte.
Kommentar: Om skadeanmälan inte är godkänd eller behöver kompletteras kan Projektledare och/eller
Skadehandläggaren välja att kommentera det här.

