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Del I - Generelt

1 Innlogging

ELRAPP er tilgjengelig fra Statens vegvesens nettside: http://www.vegvesen.no/elrapp

ELRAPP kan også nås direkte på url: www.elrapp.nois.no/elrapp

Følgende skjermbilde kommer opp. Passord velges første gang man logger på med en ny bruker. 

Glemt passord

Dersom man har glemt eget passord, kan dette enkelt nullstilles ved å klikke "Glemt passord?". Man vil bli
bedt om å fylle inn brukernavn, og deretter må man klikke på "Tilbakestill passord". Epost med
innloggingsdetaljer vil bli sendt til den registrerte epostadressen tilknyttet brukeren i ELRAPP.

http://www.vegvesen.no/elrapp
http://www.elrapp.nois.no/elrapp
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2 Hva brukerveiledningen omfatter

Denne brukerveiledningen inneholder en oversikt over de ulike rollenes oppgaver og ansvar;
administratorer, superbrukere og brukerne av ELRAPP knyttet til kontraktstypene.

Videre beskriver brukerveiledningen prosedyrer for hvordan oppfølging og innrapportering mellom
byggherre og entreprenør blir håndtert i Statens vegvesen. 

Driftskontrakten er en samarbeidskontrakt mellom entreprenør og byggherre. Det er svært viktig med en
god kommunikasjon og samarbeidsånd i byggemøter og i forbindelse med bruk av oppfølgingssystem som
ELRAPP. 

3 Hva er ELRAPP?

ELRAPP er et system for elektronisk rapportering og oppfølging av oppgaver relatert til drifts- og
vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar (driftskontrakter) for Statens Vegvesen og
fylkeskommunene. Systemet er i senere tid utvidet til å også håndtere følgende andre kontraktstyper:
Asfaltkontrakter, byggekontrakter, elektrokontrakter, OPS-kontrakter, vedlikeholdskontrakter,
vegmerkingskontrakter og øvrige driftskontrakter.

ELRAPP brukes til rapportering mellom entreprenør og byggherre. Systemet er også et verktøy for
planlegging, innrapportering og oppfølging av byggherrekontroll.

Bakgrunnen for innføring av ELRAPP er et ønske om en mer ensartet oppfølging av driftskontraktene i
Statens vegvesen. Videre at en skal ha et verktøy som hjelper byggelederne til en mer systematisk
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oppfølging, og som vil gjøre oppfølgingen av driftskontraktene lettere. Det er videre også et ønske fra
Riksrevisjonen og Internrevisjonen i Statens vegvesen om mer konkret dokumentasjon på hva som
gjøres i forbindelse med driftskontraktene. Ledelsen i Statens vegvesen ønsker å vite hva som er gjort for
å kunne svare, f. eks. når ulykker oppstår.  

4 Tilgang, roller og ansvar

Roller i ELRAPP Byggherre:

· Administrator
· Superbruker
· Byggeleder
· Kontroll
· Statistikk
· Vintermengde
· Innsyn

Roller i ELRAPP Entreprenør:

· Superbruker
· Entreprenør
· Begrenset
· Person
· R10
· WS

4.1 Tilgang

Tilgang til funksjonalitet styres av flere faktorer i ELRAPP. I hovedsak styres tilgang ut fra rollen som er satt på
brukeren (se oversikt over roller for byggherre og entreprenør). 

Tilgang styres også ut fra hvilken kontraktstype man er inne på. Se matrise under:
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I entreprenørmodulen styres tilgangen også ut fra om man er pålogget som hovedentreprenør eller
underentreprenør på kontrakten. Som hovedentreprenør vil man ha tilgang til det rollen tillater, mens som
underentreprenør vil man IKKE ha tilgang til bl.a innrapportering, Underentreprenører har kun tilgang til
funksjonalitet rundt oversiktslister.

4.2 Roller i ELRAPP Byggherre

4.2.1 Administrator

Administratorer er noen få personer i Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Administratorene har tilgang til
grunndata. De er ansvarlig for vedlikehold av grunndata i systemet (f.eks. lister over prosesser,
entreprenører og malversjoner).

Administratorer gir tilgang og rettigheter til alle brukere av ELRAPP.

Administratorer har tilgang til alle kontrakter i ELRAPP,

4.2.2 Superbruker

Statens vegvesen og fylkeskommunene kan definere superbrukere for ELRAPP. Superbrukeren skal ha
kompetanse på ELRAPP-systemet, og vil fungere som brukerstøtte for brukere av ELRAPP. 

Superbrukere koordinerer og gir tilgang til kontrakter for brukere i en fylkeskommune eller Vegvesenet, de
vil også kunne opprette entreprenører, personer for entreprenører (gjelder både byggherre- og
entreprenørmodulen) og opprette nye kontraktsnummer i grunndata. Superbrukerne vil også være sentrale
som et bindeledd mellom brukere og utviklere av systemet, samt foreslå forbedringer for systemet og
bruken av dette.  Superbrukeren skal være en aktiv pådriver i implementeringen av ELRAPP.

4.2.3 Byggeleder

Byggelederbrukere er brukere med ansvar for daglig oppfølging av kontraktene.

4.2.4 Kontroll

Kontrollrollen er tilpasset kontrollører med tilgang til kontrollfunksjonalitet, kontraktinformasjon og har
også innsyn i innboks og oppfølgingslogg.

4.2.5 Innsyn

Enkelte brukere, for eksempel brukere fra Riksrevisjonen, defineres som innsynbrukere.

Innsynbrukere får leserettighet til spesifikke kontrakter. Denne tilknytningen settes ved opprettelse av
brukeren (se kapittel "Del II - For Statens vegvesen", avsnitt "Ny bruker").

4.2.6 Statistikk

Enkelte brukere har kun tilgang til rapporter og statistikker. Disse defineres med en egen rolle, og vil kun
ha tilgang til rapporter og statistikker på landsbasis.
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4.2.7 Innsynvintermengde

Bruker som har tilgang til rapporter og sistikker for vintermengde og produksjonsdata. Har også tilgang til
rodeoppsett, R12 skjemaoppsett og generell kontraktinfo.
Har mulighet til å generere API-nøkkel (beskrevet i systemdokumentasjon) for bruk mot ELRAPP REST
API.

4.3 Roller i ELRAPP Entreprenør

4.3.1 Superbruker

Hver entreprenør skal ha minst èn superbruker knyttet til ELRAPP. Superbrukeren skal ha kompetanse på
ELRAPP-systemet, og vil fungere som brukerstøtte for brukere av ELRAPP. 

Superbrukere koordinerer og gir tilgang til kontrakter for brukere i sitt firma, de vil også kunne opprette
personer. 

4.3.2 Entreprenør

Dette er en normal brukerrolle med tilgang til å rapportere inn alle skjemaer. For oversiktslister har man
tilgang til å registrere alle personer som er registrert som mannskap på kontraktene.

4.3.3 Begrenset

Rollen "begrenset" har tilgang til å rapportere inn følgende: R2, R5, R10, R11, R13, R14, R15, Avvik og
Annet. I tillegg har denne rollen tilgang til funksjonalitet for oversiktslister.

4.3.4 R10

Rollen gir tilgang til å registrere skjema R10 og R13. I tillegg har denne rollen samme funksjonalitet som
personrollen.

4.3.5 Person

Personrollen er begrenset til funksjonalitet for Oversiktslister (kun mulighet til å registrere seg selv på
oversiktslister).

4.4 Støtte for brukere av ELRAPP

Aktuell informasjon om ELRAPP er samlet på: www.vegvesen.no/elrapp 

Målsettingen er at ”Brukerveiledning ELRAPP” skal gi tilstrekkelig veiledning for bruk av programmet
utover den begynneropplæring som alle brukere vil få. 

Har man spørsmål utover dette, er det regionens superbruker man må ta kontakt med. De vil eventuelt
videresende henvendelsen til leverandøren (Norconsult Informasjonssystemer AS).

http://www.vegvesen.no/elrapp
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5 Moduler i ELRAPP

ELRAPP består av følgende moduler:

· Byggherre

· Entreprenør

· Kontroll

· Kontroll PDA

· Sømløst grensesnitt

· Entreprenør app

· Vinterimport

· Vegnett

· Beredskap

5.1 ELRAPP webapplikasjon

Brukes av byggeledere som har ansvar for kontrakten og entreprenører for innrapportering og oppfølging
slik kontrakten foreskriver. Rapporter og dokumentasjon fra entreprenøren innrapporteres fra
entreprenørbrukere og sendes direkte til byggeleders innboks. Byggherrekontroller planlegges og følges
opp for byggherrebrukere. 

Entreprenør- og byggherrebrukere benytter ELRAPP til generell oppfølging av blant annet planer, faste
skjemaer og forbrukte mengder (sand, salt, brøytekilometer osv). ELRAPP har funksjonalitet for
oversiktslister. 

ELRAPP anbefaler bruk av Chrome som nettleser, men støttes av de fleste nettlesere uten at dette er et
krav.

5.2 Kontrollmodulen

Brukes av kontrollører på byggherresiden, som følger opp og foretar stikkprøvekontroll ute på vegen. 

Modulen skal være et enkelt system som skal fungere som en støtte for kontrolløren i forbindelse med
innsamling av data og oppsummering av avvik. Modulen vil være integrert med Byggherremodulen slik at
data for planlagte kontroller kan overføres. Kontrolløren vil ha modulen tilgjengelig på et nettbrett i bilen.

5.3 Sømløst grensesnitt

Et tjenesteapi som støtter følgende skjemaer:

· R2 - Rapportering av hendelser, skader, feil og mangler
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· R5 - Rapportering av skade på objekter som inngår i kontrakten påført av kjent/ukjent
motorvogn

· R10 - Rapportering av kjøreforhold (kommer på REST ila. høsten 2021)

· R11 - Rapportskjema for skred og skredfare

· R18 - Melding om uønsket hendelse/forhold innen HMS (entreprenørhendelse)

· R19 - Månedsrapport HMS (kommer på REST ila. høsten 2021)

· R20 - Generell inspeksjon

Tjenester markert med "kommer på REST ila. høsten 2021" vil være operative på gammelt sømløst
grensesnitt (http/soap), brukere av vil varsles og overgangsperiode vil være iht. avtalen før de stenges av.

Bruk av tjenesteapi krever at entreprenøren har tegnet egen avtale med leverandør (NOIS), og har gjort
nødvendige tilpasninger i sitt eget system.

For ytterligere informasjon, se "Systemdokumentasjon ELRAPP Sømløst grensesnitt".

5.4 Entreprenør app

Brukes av entreprenører til innrapportering av R10, R11, R13 og oversiktslister. Modulen er en
selvstendig app som lastes ned fra Google Play eller AppStore (se "Fremgangsmåte ELRAPP
Entreprenør app")

Appen krever pålogging og bruk av datatrafikk (mobildata).
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5.5 Vinterimport

DAU-data sendes inn i ELRAPP via REST-API.

For ytterligere informasjon, se "Systemdokumentasjon ELRAPP Vinterimport".
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6 Kontraktstyper i ELRAPP

ELRAPP inneholder forskjellige kontraktstyper. Alle kontraktstyper utenom driftskontrakter bruker i
hovedsak funksjonalitet for Oversiktslister i ELRAPP, men har også funksjonalitet for innrapportering og
behandling av R15, R18 og R19 og dermed også nødvendige deler av systemet med innboks,
oppfølgingslogg og arkiv.

For byggherremodulen gjelder følgende:

Kontrakter med i hovedsak tilgang til oversiktslistedelen vil ha tilgang til de vanlige menypunktene basert
på rolle, utenom kontroller, rapporter og statistikker samt tilgang til kontraktinformasjon, men kun til
generell informasjon, underentreprenører og mannskap.

For entreprenørmodulen gjelder følgende:

Kontrakter med i hovedsak tilgang til oversiktslistedelen vil ha tilgang til de vanlige menypunktene basert
på rolle, utenom rapporter, samt tilgang til kontraktinformasjon, men kun til generell informasjon,
underentreprenører og mannskap. Innrapportering er begrenset til R15, R18 og R19.

Kontraktstyper som inngår i elrapp er følgende:

· Asfaltkontrakt
· Elektrokontrakt (R2, R5, R15, R18, R19)
· Driftsskontrakt (full tilgang)
· Oppmerkingskontrakt
· OPS-kontrakt (full tilgang)
· Byggekontrakt
· Vedlikeholdskontrakt
· Øvrig driftskontrakt (full tilgang)

7 Fremgangsmåte

I kapittel "Fremgangsmåte Byggherremodul", "Fremgangsmåte ELRAPP Kontroll" og "Fremgangsmåte
Entreprenørmodul" finnes nærmere beskrivelse av hvordan de ulike arbeidsoperasjoner utføres:

· innlegging av grunndata (administrator)
· registrering av nye kontrakter, oppstart og bruk for superbruker og byggeleder
· utførelse av kontroller
· innrapportering

7.1 Generelle funksjoner i ELRAPP
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7.1.1 Hovedmeny

Hovedmenyen ligger standard til venstre i skjermvisningen og kan vises/skjules ved klikk på knappen
markert i rødt i bildet under. Menyen vil automatisk skjules hvis man har smalt nettleservindu, men blir
synlig igjen ved klikk på det samme ikonet.
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7.1.2 Kontraktsvelger

Kontrakt velges i nedtrekkslisten til høyre for teksten "Kontrakt:" som vist under. Man kan klikke på den
lille orange pilen til høyre og få opp alle kontrakter, eller man kan skrive inn tekst i feltet for kontrakter som
automatisk vil søke etter kontrakter som inneholder teksten, eksemplet under viser hvordan det vil se ut
dersom man skriver inn teksten "asker".

7.1.3 Varsler

Til høyre for kontraktsvelgeren ligger det et alarm-ikon. Det er implementert løsning for visning av
driftsmeldinger ved klikk på dette ikonet, og det vil stå et tall som indikerer hvor mange meldinger som
ligger ute. Dersom det ikke vises noe tall er det ingen aktive driftsmeldinger for øyeblikket.
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7.1.4 Hjelp

Ikonet for hjelp vises om et "?" til høyre for varselsikonet. Ved klikk på denne vil man få opp
informasjonen som vist i bildet under. Informasjon som vises er gjeldende versjon av ELRAPP, man kan
klikke på "Endringslogg" for å få opp historikk på hva som er kommet av ny funksjonalitet eller feilrettinger
i versjonene. Det finnes link til brukerveiledninger online, full og tilpasset versjon.

7.1.5 Min profil

Min profil inneholder brukerinformasjon, og brukeren kan selv endre på navn og epostadresse samt velge
å abonnere på varsel på e-post. 

For å komme til min side klikker man øverst til høyre i skjermbildet på ikonet til høyre for brukernavnet.
En liten meny vises, og man klikker deretter på "Vis profil".
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Det finnes forskjellige varseltyper som man kan velge på Byggherremodulen og Entreprenørmodulen:

· Innboks - nye elementer er varslet man får hver gang et nytt element (f.eks. skjema og avvik) på en
kontrakt blir sendt ut og er mottatt på Byggherremodulen. Varslet inneholder informasjon om emne,
avsender og kontrakt.

· Oppfølging - nye elementer er varslet man får hver gang en ny aktivitet blir lagt til i "Oppfølgingslogg" tabellen som har enten "Byggeleder" eller "Byggeleder til byggemøte" som ansvarlig for aktiviteten. Varslet inneholder informasjon inkludert emne, avsender og kontraktinformasjon som aktiviteten er knyttet til.

· Oppfølging - frister er varslet man får hver gang en aktivitet som må oppfølges har fristdato satt til
morgendagens (dvs. dagens dato + 1). Varslet inneholder informasjon inkludert emne, avsender og
kontraktinformasjon som aktiviteten er knyttet til.

· Driftsmeldinger er varslet som blir sendt av og til for å informere brukere om driftsstatus på ELRAPP.

Min side innlogget som byggherrebruker ser ut som på bildet over. I tillegg til å se og endre på
brukerinformasjon kan man velge å abonnere på varsel fra ELRAPP ved å krysse av på ulike alternativer
som vist på bildet under.

Innlogget som entreprenørbruker ser Min profil ut som på bildet under. Man kan endre brukerinformasjon
og abonnere samtidig på varsel fra ELRAPP. Legg merke til at: (1) varseltype "Innboks - nye elementer"
ikke finnes på Entreprenørmodulen og (2) varsel ikke sendes på kontrakter der man er underentreprenør
på som beskrevet på bildet under.



21ELRAPP Del I - Generelt

Versjon 2021.4. 

7.1.6 Hjem og "Hjem-funksjon"

Når du logger inn i ELRAPP vil du bli møtt med dashboardet der du har en oversikt over aktuell
informasjon knyttet til din byggherre eller entreprenør-bruker. I venstre meny vil det vises logo for Statens
vegvesen og fylkeskommunene, ettersom hvor hvilken byggherre man tilhører.

Slik ser det ut for byggherrebrukere hos Statens vegvesen. Logo er tydelig i venstre meny.
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Slik ser det ut for byggherrebrukere hos en i fylkeskommunene. Logo er tydelig i venstre meny.

Ved å klikke på headingen ELRAPP øverst til venstre i skjermbildet vil man komme til dashboardet. 
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7.1.7 "PDF-funksjon"

PDF funksjonen er tilgjengelig når man åpner et skjema fra Innboks, Oppfølgingslogg eller Arkiv. 
Klikk på symbolet for PDF-utskrift (gamle skjemaer: første bilde under) eller velg «Last ned pdf» fra
nedtrekksmenyen (moderniserte skjemaer: andre bilde under) for å laste ned skjemaet i PDF-format.
PDF-en kan videre skrives ut på papir, lagres lokalt digitalt eller videresendes via e-post (obs, vi har også
en funksjon for å sende epost direkte fra ELRAPP. Se 7.1.8 E-post funksjon) 
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For de moderniserte skjemaene i ELRAPP finner du funksjonaliteten i menyen øverst til høyre i skjema:

7.1.8 "E-post funksjon"

E-post funksjonen er tilgjengelig når man åpner et skjema fra Innboks, Oppfølgingslogg eller arkiv.
Klikk på @-ikonet (gamle skjemaer: første bilde under) eller velg «Send til» fra nedtrekksmenyen
(moderniserte skjemaer: andre bilde under) for å åpne funksjonen.
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For de moderniserte skjemaene i ELRAPP finner du funksjonaliteten i menyen øverst til høyre i skjema:

I dialogen som dukker opp når du har trykket på knappen, kan du skrive inn mailen(e) du ønsker å sende
til (flere mottakere separeres med komma). Fra-feltet er automatisk utfylt med mailadressen tilhørende din
ELRAPP-bruker, og kan ikke endres. Hvis ønskelig kan Emne-feltet redigeres og det kan legges til en
melding/kommentar i e-posten. Ønsker du å få tilsendt en kopi av e-posten huker du av i avkryssningen
nederst. I dialogen til gamle skjemaer kan du også velge å inkludere den interne merknaden til
innrapporteringen, men denne funksjonen er fjernet i moderniserte skjemaer (Se bildene under: gammel
øverst og modernisert nederst). Skjemaet og eventuelle vedlegg som tilhører skjemaet blir sendt som
vedlegg i mailen.
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7.1.9 Løpenummer

Skjema R2, R5, R11 og R18 får tildelt et løpenummer når de sendes inn.  Disse skjemaene kan endres
etter innsending og vil da få tildelt et nytt løpenummer.  Løpenummer samt nyeste versjon/løpenummer vil
fremgå øverst til høyre på skjema.  Se eksempel under.

For moderniserte skjermbilder i ELRAPP vil løpe- og versjonsnummer vises som på bildene under:

R18
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Skjema i kart
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7.1.10 Aktivitetslogg

Alle aktiviteter i Byggherre- og Entreprenørmodulen blir registrert i en aktivitetslogg. Aktivitetsloggen registrerer følgende informasjon knyttet til aktiviteten: Dato, bruker, modul, sendt til, ansvarlig, frist og status.

Eksemplet til høyre
viser en
aktivitetslogg
knyttet til et avvik.
Denne
aktivitetsloggen
fremkommer ved å
klikke på elementet,
som i dette tilfelle lå
i innboksen.
Tilsvarende kan
gjøres fra Arkiv og
Oppfølgingslogg.

7.1.11 Filstørrelser

Maksimale filstørrelser:
· vedlegg i skjemaer: totalt 50 MB per skjema
· opplastede filer i HMS-dokumenter: 50 MB/fil
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· dokumentarkivet: 50 MB/fil
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Del II - For Statens vegvesen

1 Fremgangsmåte for byggherrebrukere

1.1 Grunndata

Administratoren legger inn og ajourholder følgende grunndata:
· registrerer kontrakter
· prosesser  
· administrative krav 
· avfallskategorier
· malversjoner 
· strømidler
· entreprenører (denne er også tilgjengelig for superbruker)
· personer (denne er også tilgjengelig for superbruker)

For roller og ansvar, se kapittel "Roller og ansvar".

1.1.1 Legge inn nye kontrakter

Nye kontrakter legges inn i skjermbildet ”Grunndata – Kontrakter”. Det er kun administrator som har
tilgang til denne funksjonen.

For driftskontrakter skal det også registreres koordinat (UTM Nord og UTM Øst, sone 33) for senterpunkt i
kontrakten. Dette er viktig for at data fra skjema R13 skal kunne overføres til NVE sitt system RegObs (se
også kapittel "Skjema R13 - Naturfare" i Del III). Koordinatet som legges inn kan man se i Google Maps ved å
klikke på kartsymbolet i vinduet med kontraktsinformasjon:
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Når du oppretter et nytt kontraktsnummer må du velge en ansvarskode fra nedtrekkslisten.

Ansvarskoden berører tilhørigheten kontrakten har i Statens Vegvesen.

Et kontraktsnummer kan ha tilhørighet til ny eller gammel ansvarskode. Man kan se tilhørigheten ii

nedtrekkslisten «Type ansvarskode». Merk at «Ansvarsnummer» nå heter «Ansvarskode».

Eksempel på «Gammel ansvarskode»

Eksempel på «Ny ansvarskode»
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Du kan endre ansvarskoden fra gammel til ny ved å sette «Type ansvarskode» til «Nye ansvarskoder» og

deretter velge den nye ansvarskoden.

1.1.2 Entreprenører

1.1.2.1  Legge inn nye entreprenører

Nye entreprenører legges inn og ajourholdes i skjermbildet ”Grunndata – Entreprenør”.

I dialogen Ny entreprenør registreres informasjon om entreprenører, dvs organisasjonsnummer, navn og
adresse, samt brukernavn og passord til ftp-området for opplasting av DAU-filer. Informasjon om
entreprenørene hentes fra Brønnøysundregisteret ved å fylle inn korrekt organisasjonsnummer og deretter
klikke på "Hent fra BrReg". Det er også mulig å krysse av for om denne entreprenørens personregister
skal være tilgjengelig for hovedentreprenøren på de kontrakter hvor denne entreprenøren er
underentreprenør.

Feltet for E-postadresse til IT/Drift benyttes til å registrere en epostadresse hvor det automatisk sendes
driftsmeldinger fra ELRAPP hvis en fil feiler i vinterimporten.
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1.1.2.2  Endre informasjon om entreprenør

Hvis en entreprenør har blitt endret, feks navn- og/eller adresseinformasjon, kan dette enkelt oppdateres i
grunndata ved å velge aktuell entreprenør i listen og klikke på knappen "Hent fra Brreg". Informasjon vil nå bli
hentet fra Brønnøysundregisteret og feltene for navn og adresse vil bli oppdatert i ELRAPP. Klikk deretter på
knappen "Lagre" og informasjonen vil bli oppdatert i ELRAPP.

1.1.3 Personer

Enter topic text here.
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1.1.3.1  Legge inn nye personer

Nye personer legges inn og ajourholdes i skjermbildet ”Grunndata – Personer”. Personregisteret brukes til
personer tilknyttet entreprenører og kan velges i kontraktinfo som kontaktpersoner og legges til som
mannskap til bruk av oversiktslister. En hovedentreprenør kan registrere personer og underentreprenører
som har gitt tilatelse til dette.

I skjermbildet under er det mulig å søke opp en entreprenør i listen ved å klikke på symbolet til høyre for
nedtrekkslisten. 
Ved bruk av søkefetet kan en søke etter personer underliggende valgt entreprenør.
I skjermbildet under ser en muligheten for å filtrere listen basert på aktiv/inaktive personer.

Klikk på knappen “Legg til person” åpner følgende skjermbilde for registrering:
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Felter med stjerne må fylles ut/velges. 
Obligatoriske felter er Fornavn, Etternavn og føsesldato. 
Hvis feltet for HMS-kortnummer fylles ut, vil en få beskjed om at gyldig til også må fylles ut. 
Hvis HMS-kortnummer er fylt ut:

- Trykkes lagre-knappen vil en sjekk på om HMS-kortnummeret finnes fra før av gjennomføres. 
- Hvis kortnummeret finnes fra før av vil det dukke opp en feilmelding som sier hvem kortet er

registrert på og hvilken entreprenør det er registrert på.
 
Registrer også inn hmskort-nummer til den entreprenøren personen er tilknyttet, og en gyldig til dato.
Etter at en person er registrert er det mulig å opprette en person-bruker (til bruk av oversiktslister) for
entreprenørene direkte fra det samme skjermbildet. Man klikker da på en person i listen over personer i
grunndata og får opp skjermbilde som vist under.



39ELRAPP Del II - For Statens vegvesen

Versjon 2021.4. 



40ELRAPP Del II - For Statens vegvesen

Versjon 2021.4. 

Klikk på knappen “Opprett bruker” vil forsøke å generere et brukernavn ut fra fornavn og etternavn på
personen. Om dette ikke er mulig å generere vil det komme en melding om at brukeren ikke kan opprettes
og at man må ta kontakt med Norconsult for å opprette brukeren manuelt. Dette kan for eksempel skje
hvis brukernavnet systemet forsøker å registrere finnes fra før, eller at fornavn og etternavn ikke har
tilstrekkelig antall karakterer (8 tegn).

Opprettelse av brukere krever at feltet for epost-adresse er utfyllt. Etter at en bruker er blitt opprettet vil
det bli sendt en epost til personen med brukernavn samt informasjon om Entreprenør App. Brukernavnet
til brukere opprettet fra grunndata vil vises i listen over personer i grunndata. 

I skjermbildet under vises nye snarveier som er lagt inn for operasjoner som "Slett", "Aktiver/deaktiver",
"Rediger".
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1.1.3.2  Eksport av personregister

Personer i grunndata kan eksporteres til talldata. Eksporten er basert på valgt entreprenør i nedtrekkslisten.

1.1.4 Legge til prosesser

Prosesser legges til og ajourholdes i skjermbildet ”Grunndata – Prosesser”.

Eksempel på en definert prosess:
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1.1.5 Legge inn nye administrative krav

Nye administrative krav legges inn og ajourholdes i skjermbildet ”Grunndata – Administrative krav”.

1.1.6 Legge inn nye avfallskategorier

Nye avfallskategorier legges inn og ajourholdes i skjermbildet ”Grunndata – Avfallskategorier”. 
Avfallskategoriene kan også legges inn i en mal. I Byggeherremodulen kan byggeleder administrere disse
avfallskategoriene pr. kontrakt.
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1.1.7 Legge inn strømidler

Nye strømidler legges inn og ajourholdes i skjermbildet ”Grunndata – Strømidler”.  Strømidlene kan også
legges inn i en mal. I Byggeherremodulen kan byggeleder administrere disse dataene pr. kontrakt.

Salt, sand og kjemikalier benyttes i forbindelse med innrapportering av vintermengder, både manuelt (R12)
og automatisk (innrapportering av produksjonsdata). Plantevern- og støvdempingsmidler benyttes ved
innrapportering av sommermengder (skjema R14).

1.1.8 Legge inn nye maler

Nye maler legges inn og ajourholdes i skjermbildet ”Grunndata – Mal-versjoner”.
Det er vanlig at malversjonen er den samme som oppstartsåret til driftskontrakten.
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En mal kan kopieres fra en tidligere mal ved å velge malversjon man ønsker å ta kopi av og klikke på
knappen "Kopier". Et nytt skjermbilde vil åpnes og man velger nå kontraktstype og et nytt navn til den nye
malen. Man kan også velge om malen skal opprettes som aktiv eller ikke ved å krysse av i feltet for Aktiv.
Når alle valgene er utført klikker man på Lagre og den nye malen vil opprettes.
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1.1.9 Legge inn nye ansvarskoder

I dette kapitelet viser vi hvordan du: a) legger til en ansvarskode, b) redigerer en ansvarskode, c) aktiverer
eller deaktiverer en ansvarskode, d) sletter en ansvarskode, e) søker på en ansvarskode og f) filtrere på
aktive ansvarskoder. Ansvarskode het tidligere ansvarsnummer.

Nye ansvarsnummer legges inn og ajourholdes i skjermbildet ”Grunndata – Ansvarskoder”.Sletting av
ansvarskoder er kun mulig hvis koden ikke er i bruk på noen kontrakter.

Det er kun administrator som har tilgang til denne funksjonen.

Legge til ansvarskode
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Du oppretter en ny ansvarskode ved å trykke på «Pluss tegn-knappen» med tilhørende tekst: «Legg til
ansvarskode».

Når du trykker på knappen så dukker det opp et lite vindu hvor du kan registrere nødvendig informasjon.
Det ser slik ut:
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Her skriver du koden som består av «Divisjon» og «Nivå 2-4». Divisjon, Nivå 2 og Nivå 3a skal kun
bestå av bokstaver (a-z). Nivå 3b og Nivå 4 kan bestå av enten bokstaver eller tall. Hvert felt blir validert
og hvis feltet får en gyldig verdi så vil feltet bli grønt. Hvis det ikke gyldig, f. Eks om du har tastet inn et tall
i divisjons-feltet, så vil rammen bli rød.

Eks på gyldig kode

Eksempel på ugyldig kode

Du må også skrive inn et navn for ansvarskoden, dette fylles ut i tekstfeltet med tittel «Navn».
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Når både kode og navn har blitt fylt ut vil knappen «Opprett» bli aktivert og det er mulig å opprette
ansvarskoden (alternativt å «Avbryte»).

Redigere ansvarskode 

Hvis en ansvarskode er opprettet kan ikke koden bli endret på. Hvis det det har skjedd en feil og koden
ikke er riktig så må det opprettes en ny ansvarskode og eventuelt «Dekativere» den gamle.

Det er mulig å endre navnet til ansvarskoden på to måter: 1) trykk på raden i tabellen som inneholder det
navnet du vil endre på, 2) trykk på «prikkene» til høyre i raden og en meny vil åpnes hvor et av valgene er
«Rediger», trykk på «Rediger». Et redigeringsvindu dukker opp.

I redigeringsvinduet kan du endre navnet, men ikke ansvarskoden.
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Aktivere/deaktiver en ansvarskode

Det er mulig å deaktivere en ansvarskode, det vil si at ansvarskoden ikke kan bli brukt til nye kontrakter,
men kontrakter som har en knytning til en deaktivert ansvarskode vil fremdeles fungere. Det er også mulig
å aktivere en deaktivert kode. En deaktivert kode er lysegrå og gjennomstreket.

Aktivering og deaktivering gjøres gjennom «prikkene» til høyre i raden til hver ansvarskode. Hvis
ansvarskoden er aktivert kan du velge å deaktivere, og hvis ansvarskoden er deaktivert vil du få valget om
å aktivere.

Eksempel på meny for å aktivere

Slette ansvarskode

Det er mulig å slette en ansvarskode, men kun hvis ansvarskoden ikke er tilknyttet et kontraktsnummer.
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For å slette så bruker man «prikkene» til høyre i raden, et av valgene er «Slett», trykk på «Slett». Det vil
da komme opp en dialogboks som spør om du virkelig vil slette ansvarskoden. Trykk «slett» for å slette,
og trykk «Avbryt» for å avbryte.

Hvis ansvarskoden ikke er tilknyttet en kontrakt med et kontraktsnummer så vil ansvarskoden blir slettet.
Hvis ansvarskoden derimot er tilknyttet en kontrakt, vil en melding gi beskjed om at ansvarskoden ikke
kan bli slettet.

Søk

Det går an å søke på ansvarskoder. Det gjør du i søkefeltet i toppen av høyre hjørne.

Du kan søke på ansvarskode, navn eller dato ansvarskoden ble opprettet.

Eksempel på søk
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Filtrere på aktive ansvarskoder

I listevisningen som inneholder ansvarskoder kan du se både aktive og deaktiverte ansvarskoder. Det er
mulig å filtrere bort deaktiverte koder. Dette gjøres ved «prikkene» som er i toppen av det høyre hjørnet i
listevisningen. Her kan du velge om du vil se alle ansvarskoder eller kun de aktive.

1.2 Administrasjon

1.2.1 Brukeradministrasjon

Superbrukere eller administrator kan registrere nye brukere, tilordne rolle for brukere, sette tilgang til
kontrakt, resette passord samt slette brukere. Dette gjøres under ”Administrasjon – Brukere”.

Brukerene er skilt på byggherre og entreprenør- brukere, og man kan velge mellom de ulike listene ved å
velge fane over brukertabellen. 
Alle brukere listes opp i hovedskjermbildet og de kan søkes opp med hvilket som helst søkeord, for
eksempel brukernavn eller e-post-adresse, i søkefeltet øverst til høyre i listen.
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1.2.1.1  Ny byggherre bruker 

For å opprette en ny byggherrebruker må man stå på fanen "Byggherre" over brukertabellen. Klikk på
pluss-knappen som vises under.

Man kommer så inn i Ny byggherrebruker-skjermbildet. Her fyller man inn påkrevd informasjon og velger
rolle. Brukernavnet vil automatisk bli generert ut fra fornavn og etternavn, gjennom å plukke de 3 første
bokstavene i fornavnet og 3 første i etternavnet. Man kan manuelt overstyre brukernavnet dersom man
ønsker det, eller dersom det allerede er i bruk.En byggherrebruker skal ha et brukernavn på 6 tegn.

Feltet som tidligere het "Region" har blitt erstattet med feltet "Byggherre". I denne nedtrekken kan du velge
mellom en av fylkeskommunene eller Statens Vegvesen. 
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Alle felt med stjerne bak er påkrevd for å kunne registrere en bruker. 
Klikk på knappen “Lagre” og brukeren som ble registrert vil få tilsendt innloggings-informasjon på e-post.

 

1.2.1.2  Ny entreprenør bruker 

For å opprette en ny entreprenørbruker må man stå på fanen entreprenør over brukertabellen. Klikke så
på pluss og "Legg til entreprenørbruker"som vist på bildet under.
   

Du vil så få et valg mellom ny bruker og hent informasjon fra HMS-kort som vist på bildet under. 
Velger man ny bruker og neste så får man opp et blankt skjema hvor man fyller inn all informasjon. 
Ved å velge "hent informasjon fra HMS-kort" så kan man søke frem person fra personregisteret i
ELRAPP som er registrert med et gyldig HMS-kort. Klikker man så på neste vil man få frem ny bruker
skjema med utfylt informasjon i de felter med tilsvarende info som lå på personen.
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Man kommer så inn i et tilsvarende bilde som vist under. Her fyller man inn påkrevd informasjon og setter
rolle. Det vil være behov for ulik type tilganger ut fra hvilke rolle man velger på brukeren. 
Brukernavnet vil automatisk bli satt ut fra fornavn og etternavn. De 4 første i fornavnet og 4 første i
etternavnet. Man kan manuelt overstyre brukernavnet dersom man ønsker det eller at det er i bruk.
En entreprenørbruker skal ha et brukernavn på 8 tegn.
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Alle felter med stjerne bak er påkrevd for å kunne registrere en bruker. 
Fyll inn resten av informasjonen, velge firma, rolle, kontraktstype eller tilgang til aktuell kontrakt i listen
under. Firma finner man ved å begynne å skrive i feltet så hentes entreprenører/firma fra ELRAPP ut fra
det man har skrevet inn. Se bilde under.
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Når alt dette er utført klikker man på knappen “Lagre” og brukeren som ble registrert vil få en epost
informasjon og hvordan man går frem for å sett passord, for så å kunne ta i bruk ELRAPP.

1.2.1.3  Deaktiver/Aktiver bruker

Klikk på ikonet med tre prikker bak brukernavn i tabellen.Velg "Deaktiver".
Deaktiverte brukere vil ligge i oversikten med en strek gjennom hele raden. En deaktivert bruker får ikke
logget inn i ELRAPP.

Valget for å aktivere ligger i samme meny. Klikk på Aktiver for å aktivere brukeren.

Merk at, ved aktivering av bruker, går det ikke automatisk ut noe varsel eller genereres nytt passord for
denne brukeren. Brukeren kan logge inn slik han eller hun gjorde før deaktiveringa. Hvis det er ønskelig,
tilbakestill passordet til brukeren gjennom å velge "Nytt passord", etter aktivering. Da vil det gå ut en epost
til brukeren med lenke for passordbytte.
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1.2.1.4  Nytt passord

Klikk på de tre prikkene bak brukernavnet i tabellen. Velg "Nytt passord" i menyen som kommer oppp,
og det vil sendes en epost til denne brukerens epostadresse. 
Brukeren må da følge informasjonen i eposten for å sette nytt passord.

1.2.1.5  Slette bruker

Klikk på de tre prikkene bak brukernavn i tabellen. Velg Slett bruker i menyen som kommer opp, og
sletting kan gjennomføres.
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1.2.1.6  Endre brukeropplysninger

For å endre opplysninger på en bruker klikker man på brukeren i tabellen som vist på bildet under. Det
kommer da et informajonspanel på høyre siden til syne, med registrert informasjon om brukeren.
Superbrukere kan kun fjerne kontraktstilganger fra sin egen bruker, ikke legge til kontrakter.Superbrukere
kan endre andre superbrukere.
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Ønsker man å endre annen informasjon på brukeren som navn, epost rolle og hvilke tilganger rollen skal
ha, så klikker man på "Vis mer" for å få frem bildet som vist under. Man kan begynne å redigere med å
trykke direkte inn i feltene man ønsker å endre.

1.2.1.7  Kontraktsvelger

Kontraktstilganger kan gis ved brukeropprettelse, men også i etterkant ved å gå inn på brukerdetaljer.
Under fanen Alle» under "Kontrakter" kan man se og søke opp kontrakter. Ved klikk på pluss-tegnet, vil
kontraktene legge seg under fanen «Tilganger». Brukeren får da tilgang til disse kontraktene. Hvis tilgangen
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skal fjernes fra brukeren, trykker man på minus-tegnet under kontrakten i «Tilganger»-fanen. Da har ikke
brukeren lenger tilgang til denne.
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1.2.1.8  Deaktiveringsscript

Brukere som ikke har vært innlogget i ELRAPP på over 1 år, vil bli deaktivert automatisk i ELRAPP. 

Brukere som bli deaktivert på denne måten, vil være synlige i brukeradministrasjon, og deaktiveringsdato
vil være satt.

Det er mulighet til å aktivere brukeren igjen, se avsnitt Deaktiver/Aktiver bruker.

Den automatiske deaktiveringsrutinen kjører hver natt. Systemet logger om brukeren ble deaktivert av
rutinen (brukere kan også bli manuelt deaktivert).
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1.2.1.9  Passordsjekk

Gjentatte feilede forsøk på innlogging kan være en sikkerhetsfare.

Feilede forsøk på innlogging vil håndteres på følgende måte i ELRAPP:
· etter 3. og 4. forsøk som feiler, får bruker en melding om at han bør resette passordet med «Glemt

passord»-funksjonaliteten

· etter 5 feilede forsøk: bruker blir deaktivert i fem minutter, før de kan prøve å logge inn på nytt

· etter 10 feilede forsøk: bruker blir deaktivert i ti minutter, før de kan prøve å logge inn på nytt

· etter 15 feilede forsøk: bruker blir permanent deaktivert (må bli aktivert av superbruker eller
administrator)

NB! «Glemt passord»-funksjonaliteten kan ikke benyttes når brukeren har blitt deaktivert pga. av for
mange feilede innloggingsforsøk, dette gjelder både etter 5, 10 og 15 feilede forsøk. 

1.2.2 Varsler

Under menyvalget ”Administrasjon - Varsler” kan man registrere og endre e-post adresser som skal ha
varsling ved innsending av R11 og R13 skjema. 

For å legge til nye abonnent(epost adresse) klikker man på knappen "Legg til ny abonnent". 
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Man registrerer e-post adresse, navn og firma på person som ønsker varsler ved å klikke på "Legg til ny
abonnent" knappen over epost listen. Det er påkrevd at epost adressen er gyldig for å kunne registrere
seg.

Ved å klikke på   ikonet for ønsket epostadresse får man opp en undermeny med tre valg.

Rediger abonnent - Her kan man endre på epost, navn og firma for valgt abonnent.
Slett abonnent - Her sletter man abonnenten fra listen og vil da ikke få noen form for varsler lenger
Rediger varsler - Da kommer man til skjermbildet som vist under og man kan registrere ulike typer av
varsler
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For å motta driftsmeldinger velger man "Ja" på "Ønsker driftesmeldinger?" i toppen av skjema.
Driftsmeldinger gjelder for alle typer driftsmeldinger sendt fra systemet. Dette er ikke koblet mot noen
kontrakter.

Vil man registrere R11skredd varsler så huker man av for dette i raden for den ønsket kontrakten.
Dersom man vil registrere varsler på R13jordskredfare, R13snøskredfare eller R13 andre naturfareer

velger man ikone for å få opp skjema for å velge varsel og aktsomhetsnivå ( se bilde under )
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Man må velge ja også aktsomhetsnivå man ønsker på den type varsel man har valgt. 
Klikker så på lagre og vinduet lukker seg og man ser da i oversikten en fargekode og tall for det
aksomhetsnivået man har valgt( se to bilder opp).

1.2.3 Support

Under menyvalget ”Administrasjon - Support” ligger det linker som benyttes til innrapportering av feil i
systemet.  Her ligger også en link som benyttes til innmelding av nye entreprenørbrukere, denne kan
benyttes når automatisk oppretting av entreprenørbrukere ikke er mulig. NB! Vegvesen-brukere
registreres selv under menyvalget ”Administrasjon – Brukere”, se kapittel "Brukeradministrasjon for
byggherrebrukere". Support er bare tilgjengelig for superbrukere og administratorer.
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Ved å klikke på linken ”NOIS Kundesenter”, logger man inn i Norconsult Informasjonssystemer sitt
supportsystem. Her kan man melde inn feil knyttet til ELRAPP ved å velge ”Ny sak” og velge ELRAPP
som kategori (se under). Man har også mulighet til å følge status på sine innmeldte feil.
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1.3 Søk etter kontrakter

Søk etter kontrakter er mulig i menypunktet "Kontrakter" -> "Søk". I søkeskjermbildet velger man
kontraktstype, eventuelt et kontraktsnummer, eventuelt entreprenør samt status på kontrakten. I feltet for
kontraktsnummer kan man skrive inn deler av kontraktsnummeret med stjerne bak for å søke på alle
kontrakter som starter på eller inneholder inntastet tekst. Eks "D15*" vil søke etter alle kontraktsnummer
som starter på D15 (se bilde under), mens "*15*" vil søke etter kontraktsnummer som inneholder 15.

I resultatlisten kan man velge en kontrakt ved å klikke i listen.

Søk etter kontrakter er tilgjengelig for Administratorer, Superbrukere og Byggeledere og vil returnere
kontrakter som brukerne har eller har hatt tilgang til (les- og skrivetilgang).

1.4 Registrering av nye kontrakter

Når kontraktsnummer er opprettet av administrator, legger superbruker inn kontraktsinformasjon. Dette
gjøres under ”Kontrakter - Ny kontrakt”.

Følgende bilde dukker opp. Fyll inn informasjon. Felt med rød stjerne må fylles ut.

Følgende valg forutsetter at grunndata er lagt inn:
· Kontraktsnummer
· Mal-versjon
· Entreprenør

Følgende nedtrekkslister viser alle personer definert på den aktuelle entreprenør:
· Kontaktperson
· Verneombud
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· Samordningsleder

En kontrakt er aktiv (tilgjengelig i nedtrekkslisten) 6 måneder før og 6 måneder etter en kontraktsperiode.

1.5 Legge inn kontraktsinformasjon

Kontraktsinformasjon legges inn av superbruker eller byggeleder. For å legge inn eller endre informasjon,
klikk på blå tekst, som markert i skjermbildene.

En kontrakt er aktiv (tilgjengelig i nedtrekkslisten) 6 måneder før og 6 måneder etter en kontraktsperiode.
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Det er ikke mulig å endre kontraktsinformasjon for en utgått kontrakt.  Dette gjelder fra 6 måneder etter at
kontrakten har gått ut.  Man vil fortsatt ha leserettigheter til kontrakten.

1.5.1 Generell informasjon

Legg til, endre og fjern informasjon i dette skjermbildet.

1.5.2 Oversiktslister

Dette kapittelet beskriver hvordan man registrerer underentreprenører og mannskap pr underentreprenør.
Se de neste sidene for mer detaljer.

1.5.2.1  Underentreprenører

Her kan underentreprenører legges til, slettes og endres.

Underentreprenører legges til kontrakten med et tidsrom for når den skal være gyldig på den aktuelle
kontrakten. Underentreprenører registreres med tanke på å senere registrere mannskap som skal
registreres på oversiktslister. Når man legger til eller endrer en underentreprenør er det lagt inn mulighet til
å krysse av for om underentreprenøren ønsker å gi tilgang til sitt personregister til hovedentreprenør på
kontrakten. Dvs at superbruker hos hovedentreprenør da vil få tilgang til å legge inn personer i grunndata
samt at entreprenørbrukere kan legge inn aktuelle personer for underentreprenøren som mannskap på
kontrakten.
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1.5.2.2  Mannskap

Her kan mannskap legges til, slettes og endres.

Mannskap legges til på bakgrunn av hva som er registrert av personer på hver entreprenør i grunndata og
hvilke entreprenører som er lagt inn som underentreprenører i kontraktsinformasjon. Registrering av
personer i grunndata utføres av superbruker hos SVV, samt superbruker hos den enkelte entreprenør,
dette gjøres i “Grunndata”-“Personer”. (se :Legge inn nye personer)
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Klikk på linken "Legg til/fjern mannskap" i skjermbildet over åpner et nytt dialogvindu (se bilde under) der
man vil få opp tilgjengelige og valgte personer som mannskap. Tilgjengelige personer er de personene som
er registrert i grunndata for den enkelte entreprenør. Her kan man markere flere personer og klikke "Velg"
evt "Velg alle" for å velge alle tilgjengelige personer. Disse vises deretter som valgt og klikk på "Lagre" vil
medføre at mannskapslisten oppdateres med de valgte personene.

Tilsvarende som for "Velg" og "Velg alle" finnes det også knapper for å fjerne mannskap. Hvis personer
man forsøker å fjerne er registrert på oversiktslister på kontrakten er de ikke mulige å fjerne. Disse må
deaktiveres ved å klikke på "Endre" vist i skjermbildet over. Ved å deaktivere personer vil de ikke lenger
komme opp som valg i selve oversiktslisten, men historikken på tidligere registreringer er bevart.
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1.5.3 Prosesser

Her kan prosesser fjernes og legges til fra prosesslista.

For å fjerne eller legge til prosesser, klikk på blå tekst, som markert i skjermbildet.  Følgende skjermbilde
kommer opp: 
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Valgte prosesser er prosesser som er valgt for den aktuelle kontrakten. Tilgjengelige prosesser er de som
står i malversjonen (i tillegg til valgte prosesser).

Hvis en ønsker å legge til nye prosesser som ikke finnes i prosesslista, skal dette tas opp med superbruker
som videreformidler til administrator.  Det er bare administrator som har tilgang til å legge til nye
prosesser. 

1.5.3.1  Objekt og avvik

Valgte objekter, avvik, avvikskategorier og spesielle sted- eller typeangivelser endres ved å klikke på
aktuell prosesslinje under menyvalget ”Kontrakter - Kontraktsinfo – Prosesser”.

Ved klikk på en prosess kommer følgende skjermbilde kommer opp:
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De valgene som gjøres her blir overført til ELRAPP Kontroll som mulige valg i forbindelse med
avviksregistrering.

1.5.4 Administrative krav

Her legges administrative krav inn. Disse hentes fra plukkliste, det kan ikke opprettes egne krav.
Administrative krav kan også fjernes igjen.

Tidsfrister kan legges inn, med eller uten innleveringsfrekvens.  Dette gjøres ved å klikke på det aktuelle
administrative kravet.  Følgende skjermbilde kommer opp:
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Ved egendefinert innleveringsfrekvens kan man legge til èn eller flere datoer som tidsfrist til det
administrative kravet.

1.5.5 Kontroller

1.5.5.1  Kontrollruter

Gammel løsning for kontroll støtter kun gamle vegreferanser. Vil bli faset ut i 2022.

Det er mulig å forhåndsdefinere kontrollruter (grupper) under arkfane Kontroller.  Dette gjøres ved å legge
til de vegstrekningen man vil ved å velge vegnummer, fra HP og meter og til HP og meter. Man må også gi
kontrollruten et navn.  Disse gruppene skal kun benyttes ved planlegging av kontroller, og gjør at man
slipper å legge til samme veier mange ganger ved planlegging av kontroller.
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1.5.5.2  Plantall

Gammel løsning for kontroll støtter kun gamle vegreferanser. Vil bli faset ut i 2022.

Plantall for stikkprøvekontroller registreres pr. år for hver måned og vegtype og blir brukt som grunnlag for
rapporter i henhold til SOPP versjon 5.
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1.5.6 Skjemaoppsett

1.5.6.1  R10

For å legge til nytt sted og ny strekning, klikk på blå tekst som i skjermbildet over.

1.5.6.2  R12

1.5.6.2.1  Veggrupper

De veggruppene/strekningene som defineres her brukes i forbindelse med R12 og rapportering av salting,
sanding og brøyting.  

Det skal legges inn veggrupper pr. sesong. Først når èn eller flere veggrupper er låst for endringer i
byggherremodulen vil den bli tilgjengelig for innrapportering i entreprenørmodulen.

Veggruppene skal ikke endres underveis i en sesong etter at entreprenøren har startet innrapporteringen.
Nye veger må derfor legges inn i nye veggrupper. Grunnen til dette er at de allerede innrapporterte data
baserer seg på kilometreringen på den opprinnelig opprettede gruppen.

Nytt for kontrakter fra og med sesongen 2010/2011 er at veggrupper opprettes automatisk ved å klikke
på knappen ”Opprett veggrupper”. Veggruppene blir da opprettet på ferdigdefinerte kriterier og får
standardiserte navn. Et av kriteriene er eksempelvis at fylkesveger havner i egne grupper pr fylke i
kontrakten hvis det finnes veger for flere fylker. Linken for ”ny vegstrekning” er fortsatt tilgjengelig og kan
brukes for eksempel ved manglende G/S-veger i vegnettet eller ved spesialtilpasning av veggrupper ved
andre behov. I bildet under er det ennå ikke opprettet veggrupper for den valgte sesongen, vegene som
ikke er gruppert ligger i en liste over ikke-grupperte veger med tall på antall veger som ikke er gruppert.

Etter at èn eller flere veger er gruppert, kan man velge å klikke på knappen "Lås veggrupper". Knappen i
bildet under vil låse alle grupper som er opprettet og som ikke allerede er låst for innrapportering.
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Dette bildet viser eksempel på hvordan det ser ut etter at man har klikket på knappen ”Opprett
veggrupper” og deretter på "Lås veggrupper". R12 er nå klar for innrapportering fra entreprenørmodulen
på de veggruppene som er låst (vises med hengelås i listen over veggrupper).

NB: Hvis Veggrupper er låst er det kun administratorer som har tilgang til "Opprett veggrupper" og "Lås
veggrupper". Dette gjelder for hele sesongen. 
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De automatisk opprettede gruppene kan redigeres ved å klikke på en av gruppene i listen, man kan da
f.eks fjerne noen veger man ønsker en egen gruppe for. Disse vil da bli tilgjengelig i listen over ikke-
grupperte veger. Man kan deretter enten klikke på ”Opprett veggrupper” for å få disse automatisk lagt inn,
eller man kan legge inn veggruppe manuelt ved å klikke på ”Ny vegstrekning”.

For å legge til ny vegstrekning manuelt, klikk på blå tekst, som markert i skjermbildet.  Følgende
skjermbilde(r) kommer opp: 

Velg Vegstatus, Vegkategori, evt fylke hvis det finnes flere fylker i kontrakten og evt. Strategi hvis man har
valgt Saltstrøing. Definer strekningsnavn i feltet som er markert i skjermbildet.  
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Klikk på knappen ”Velg alle” dersom alle tilgjengelige veger/vegstrekninger skal legges inn under definert
strekningsnavn/veggruppe.  Dersom bare noen av vegene ønskes lagt inn under definerte
strekningsnavn/veggruppe, gjøres dette ved å merke de aktuelle veger/vegstrekninger og klikk på knappen
”Velg”.  Benytt shift-tasten for å merke flere veger (holdes nede mens man klikker på vegene). Klikk
deretter på ”Lagre-knappen”.  

G/S-veger:
Det er mulig å legge G/S-veger i vegnettet og opprette en egne veggruppe for dette. Dette gjøres på
samme måte som med vanlige veger, men kilometerverdien kan overstyres om den ikke er korrekt (det er
ikke sikkert at vegnettet er fullstendig for GS-veger). Når man har valgt en eller flere GS-veger vil
Kilometer bli oppdatert ift hva som er registrert for de valgte G/S-vegene. Det er også mulig å opprette
veggrupper for G/S-veger uten å legge inn veger fra vegnettet (hvis disse vegene mangler i vegnettet).

Nytt for kontrakter med oppstart 2013 og senere:
For kontraktene som starter i 2013 eller senere skal veggruppene grupperes på vinterdriftsklasser i stedet
for strategi. Informasjon om vinterdriftsklasser blir importert sammen med vegnettet for alle kontrakter.
For kontrakter med oppstart i 2013 eller senere er det påkrevd at denne informasjonen finnes for alle
vegstrekningene for kontrakter for å kunne opprette veggrupper. Dersom dette ikke er tilfellet vil det vises
en melding om dette i skjermbildet. Dette må da rettes opp i NVDB og vegnettet må importeres på nytt.

Når vegnettet er i orden vil man kunne opprette veggrupper på samme måte som tidligere, bortsett fra at
de blir gruppert på vinterdriftsklasse i stedet for strategi.

1.5.6.2.2  Strømidler

Her kan strømidler for salt, sand og kjemikalier registreres for kontrakten. Strømidler som skal
rapporteres for skjema R12 og som skal benyttes på kontrakten i forbindelse med automatisk
dataoppsamling må registreres her. Listen over tilgjengelige strømidler vedlikeholdes av administrator i
grunndata. 
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Strømidler registreres ved å velge i listen over tilgjengelige strømidler (evt fjerne i listen over valgte) og
deretter klikke Lagre.
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1.5.6.2.3  Metoder

Metoder legges inn på kontrakten på samme måten som strømidler og skal legges inn for innrapportering av
R12 og for automatisk innrapportering av produksjonsdata. Metoder kan ikke administreres i grunndata og må
legges inn av NoIS da dette krever større endringer i systemet pga funksjonalitet for automatisk
dataoppsamling.
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1.5.6.3  R13

For å legge til ny strekning, klikk på knappen "Ny strekning". 

NB! Her er det veldig viktig at koordinat (UTM33 Ø og UTM33 N) blir fylt ut korrekt. Dette er
grunnlaget for overføring av naturfare til NVE sitt system RegObs. Hvis strekningene mangler koordinat, vil
ikke dataene bli overført til NVE. Dataene sendes automatisk til NVE ved innsending av R13 skjema, se
også kapittel "Skjema R13 - Naturfare" i Del III. 
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1.5.6.4  R14

1.5.6.4.1  Veggrupper

De veggruppene/strekningene som defineres her brukes i forbindelse med R14 og rapportering av
sommermengder.

Det skal legges inn veggrupper pr. år. Først når èn eller flere veggrupper er låst for endringer i
byggherremodulen vil den bli tilgjengelig for innrapportering i entreprenørmodulen. Veggrupper for R14
grupperes kun på vegkategori og fylke, men funksjonalitet for å opprette, låse og administrere de fungerer
ellers som for R12. For mer informasjon se "R12 Veggrupper".

1.5.6.4.2  Strømidler

Her kan strømidler for plantevern- og støvdempingsmidler registreres for kontrakten. Strømidlene vil bli
tilgjengelig for innrapportering av R14. Tilgjengelige strømidler legges inn og administreres i grunndata av
administrator. Se kapittel for strømidler for R12 for mer informasjon og skjermbilder.

1.5.6.5  R15

Her kan avfallskategorier fjernes og legges til. Ved opprettelse av en ny kontrakt vil avfallskategoriene i
malen legges inn pr. år og dermed også bli lagt inn i skjema R15.  Byggeleder kan redigere disse
avfallskategoriene, men det kan ikke fjernes kategorier dersom entreprenøren har startet
innrapporteringen.
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1.5.7 Vegoppsett

Vegoppsett er alle veglenker som tilhører kontraktsvegnettet.

Veglenkene lastes ned fra NVDB hver natt.

Vegnettet i kart

'

Kontraktsvegnettet vises i kartet og er markert i grått.
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Oppdateringsinformasjon

 Nederst i bildet vises oppdateringsinformasjon, dvs. seneste tidspunkt det kom endringer inn i
kontraktsvegnettet fra NVDB.
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Vegvelger

Vegvelgeren kan brukes til å detaljere ut veger, strekninger, delstrekninger etc. Markering i vegvelger
belyser strekningen eller veglenkene i kartet.
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Kontraktsvegnettet i tabell

Kontraktsvegnettet vises også i tabell, med muligheter til filtrering og søk.

1.5.7.1  Vegnett

ELRAPP henter vegnett direkte fra NVDB hver natt.

Ved opprettelse eller endring av kontrakt så må man sette "NVDB kontraktsnavn" i kontraktinfo for å få
korrekt vegnett, etter at NVDB kontraktsnavn er satt så kan man også kjøre en "manuell" 
oppdatering ved å trykke på "Oppdater vegnett" for å få dette oppdatert med en gang.( vent til man får
opp melding om at vegnett er oppdatert )

Under arkfane Vegoppsett/Vegnett finnes en oversikt over komplett vegnett for kontrakten. 

Vegnettet kan eksporteres til Excel ved å klikke på Excel-ikonet.

Under fanen "Vegnett" vises kontraktsvegnettet for kontrakten på to måter:

I kart:
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I kartet kan vegvelgeren benyttes for å undersøke helt ned til delstrekningsnivå, hvilke deler som
kontraktsvegnettet består av.

Du kan gå til tabellvisning av kontraktsvegnettet gjennom å klikke på 

NB - valg som blir gjort i vegvelgeren overføres ikke til tabellen.

Og i tabell:

1.5.7.2  Roder

Ny tjeneste og grensesnitt for roder kommer høsten 2021.

1.6 Innboks

I innboksen ligger alle meldinger til byggeleder fra entreprenøren.  Unntatt fra dette er skjema R10 som
havner rett i arkivet, og blir sendt til Vegtrafikksentralen som e-post. Avvik fra ELRAPP kontroll kommer
også opp her. 

I kolonnen ”Sendt” vises brukerid til brukeren som har sendt elementet. Uleste meldinger ligger med fet
skrift. Meldingene kan sorteres på Avvik, Planer og Skjema.

I listen kan man sortere på hver kolonne ved å klikke på kolonneoverskriften, eller søke i hele listen ved å
skrive noe i søkefeltet øverst til høyre.
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Når man klikker på (åpner) et innbokselement kommer følgende skjermbilde opp.  Her kan man velge om
innbokselementet skal sendes til arkiv eller oppfølgingslogg. I tillegg har man mulighet til å sette elementet til
ulest slik at det vises med uthevet skrift i innboksen. Sending av epost direkte fra dette skjermbildet vil
legge ved selve elementvisningen sammen med skjema og alle vedlegg.
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Når man leger inn tekst i feltet for ”Meldingslogg” og klikker ”Legg til”, kommer det opp en tabell med
dato, kl.slett, brukerident og teksten som ble lagt inn. På denne måten ivaretas historikk på meldinger. 

Nye valg fremkommer avhengig av hva man velger i feltet ”Send til:”

Arkiv:
Årsak velges (se markert med rødt)

Oppfølgingslogg:
Ansvarlig velges.  Tidsfrist oppgis.
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Ved valg av årsaken ”Mangel med trekk” kan man legge inn et trekkbeløp:

Hvis det er blitt vedtatt et samlet trekk for flere mangler, legges
trekkbeløpet inn for en av manglene som inngår i det felles
trekket (Velg årsak "Mangel med trekk" og med
trekkbeløp=totalt trekkbeløp). Skriv inn i merknad (for internt
bruk) henvisning til de andre manglene.
For de andre manglene som iingår i det felles trekket, velges
årsak "Mangel med trekk" og med trekkbeløp=0. Skriv inn i
merknad(for internt bruk) henvisning til den mangelen som
trekket er ført på.

Behandle/Åpne flere saker samtidig:
I Innboks kan man merke ut aktuelle saker og behandle disse samlet.  Dette gjøres ved å hake ut de
aktuelle sakene (som markert i skjermbildet under) og deretter klikke på knappen ”Behandle”. I neste
skjermbilde velges om innbokselementene skal sendes til Arkiv eller Oppfølgingslogg.
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Man kan også velge å hake ut flere elementer i listen og velge Åpne PDF. De valgte elementene med
informasjon og status på hvert element vil da åpnes i et nytt vindu i pdf-format.

1.7 Arkiv

Menypunktet arkiv åpner to faner, Arkivsøk og Dokumenter. Arkivsøk benyttes til søk i arkiverte elementer.
Dokumenter benyttes til å lagre ulike typer filer.

1.7.1 Arkiv

I «Arkiv» legges alle meldinger som er sendt til byggeleder. 

1. «Arkiv» finnes i venstremenyen. En kronologisk arkivliste vises automatisk på kontrakten som
allerede er valgt.
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1) Arkiv-ikon i venstremenyen

2. Ved å trykke på knappen «Arkivfilter» kommer dette skjermbildet opp.

2) Trykk på knappen arkivfilter for å vise søkekriterier

3. Her er det mulig å skrive inn fritekst, husk å trykke «enter» eller trykk på søke-ikonet. For å fjerne
søkeord trykk på «X» i valgt treff. Trykk på den grønne knappen «SØK» for å finne treff i listen. 
Det er mulig å søke på for eksempel saksbehandler-id, stedsnavn, eller ord som inngår i det
dokumentet man leter etter.
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Fritekstsøk har støtte for gamle og nye vegreferanser. Et søk på gammel vegreferanse vil gi treff
også på ny vegreferanse. 
Arkivsøket konverterer den gamle vegrefansen (eller del av vegreferanse) til ny, og søker i
kontraktsarkivet på begge formene av vegreferansen. 
Det er mulig å søke på 
- Veg – f.eks. FV160
- Veg + HP f.eks. FV160 HP1
- Veg  + Strekning eks. FV160 S1
- Veg+ Strekning + Delstrekning FV160 S1D1

- Veg+ Strekning + Delstrekning + Meter FV160 S1D1 m260 – bruker får treff knyttet til den
eksakte vegreferansen

NB - vegreferanser kan skrives med små eller store bokstaver, og med eller uten mellomrom

3) Fritekstsøk

4. Det er mulig å velge én dato eller til og fra dato i datovelgeren. Det kan også skrives inn manuelt
(husk formatet: dd.mm.yyyy).
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4) Datovelger

5. Det kan søkes på «Type». Ved valg av rapport er det mulig å velge blant R-rapportene. (Alle
filtreringsmulighetene kan også tastes inn i fristeksfeltet).

6. Ved valg av R11 er det i tillegg mulig å søke på løpenummer. Alle filtreringsmulighetene kan også
tastes inn i fritekstfeltet.
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Søk på R11 og løpenummer

7. Det er mulig å velge om rapporten er opprette av «Entreprenør» eller «Byggherre».

Søkekriteriet Opprettet av

8. Det er også mulig å velge årsak.
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Søkekriteriet årsak

9. Trefflisten viser filtreringen. Ved å trykke på «X» i filtervalgene fjerner man valgte filtre. Alternativt
trykk «Arkivfilter» og trykk «TØM FILTER».

Treffliste

10. Ved å trykke på én av listevisningene kommer man direkte til rapporten. Trykk «Administrere» for
å behandle rapporten.
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Visning av skjema med mulighet til å administrere

11. De tre prikkene i listevisningen tar deg også til «Administrere».

Rute til å administrere en innmelding

12. Her kan du velge «Sende til» og/eller «Årsak» som tidligere.

I dette skjermbildet er det mulig å velge ansvarlig, tidsfrist og melding, noe som gjør at rapporten
blir sendt til Oppfølgingslogg. 

Sende til arkiv vil ofte være siste ledd i saksbehandlingen i ELRAPP. Denne handlingen arkiverer
saken.
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Administrere innmelding

13. Status benyttes i R11-skjemaet for å indikere overføringsstatus til NVDB. Hvis stedfestingen av
skred/vegstenging er overført till NVDB, vises en grønn hake. Hjelpetekst vises ved å peke på
haken og teksten «Overført NVBD» blir aktiv.

Overført NVDB status

14. «Dokumentarkiv» er uendret fra tidligere (kun plasseringen er endret). For nærmere beskrivelse av
hvordan dokumentarkivet fungerer, se kapittel Oversiktslister – HMS-dokumenter.
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1.8 Redigering av innsendte skjema

Byggherre kan redigere innsendte skjema fra entreprenøren. Foreløpig kan man kun redigere R11
Rapportskjema for skred og vegstengning pga. skredfare.

1.8.1 Skjema R11 Rapportskjema for skred og vegstengning pga. skredfare

REDIGERING AV SKJEMA

Byggeleder kan åpne skjema og redigere. Redigeringsmodus oppnås gjennom å klikke på 
«kjøttbollemenyen» oppe i høyre hjørne i tittelraden, og velge «Rediger».
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I nedtrekksmenyen kan man velge Rediger skjema

Når byggherre redigerer et innsendt R11-skjema, gjelder de samme valideringene som beskrevet for
entreprenør. Muligheten for å redigere innsendt skjema er et kvalitetshøyende ledd i saksbehandlingen.

OVERFØRING TIL NVDB

Når byggherre arkiverer skjemaet, vil det overføres til NVDB.

Feilscenarier ved overføring til NVDB er følgende:

1. Overføringen ble rammet av treghet i NVDB og kunne ikke gjennomføres/ble bare delvis
gjennomført.

Feilmelding ber bruker forsøke senere. Byggherre bør forsøke arkivering på nytt etter en tid (f.eks.
noen timer, eventuelt neste dag)

2. Overføringen ble avvist eller feilet.

Det kan være mange grunner til at overføring ble avvist, men i de aller fleste tilfellene så kommer det av
en feil i ELRAPP så ta kontakt med support hvis dette skulle skje. 
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Den kan bli avvist også ved at en veglenke(en del av vegen) ikke er gyldig. Vi utarbeider en løsning på
dette scenariet, men til vi har implementert den, er det en mulighet for at feil kan oppstå. Det vil da kun
være mulig å overføre skjemaet til NVDB uten at den historiske veglenken er med i strekningen. En
mulighet er å minske strekningen ned til arkivering er mulig, og så endre i NVDB slik at
skredstrekningen blir riktig registrert. 

OVERFØRINGSTATUS NVDB

I arkivsøket vil overføringsstatus vises under «Status» for R11-skjemaer. 

1.9 Innrapportering

Enter topic text here.

1.9.1 Skjema R18 - Melding om uønsket hendelse/forhold innen HMS

Skjema R18 kan påbegynnes som byggherrebruker ved klikk på "Innrapportering" - "R18 Uønsket hendelse".
Skjema R18 (som vist nedenfor) vil vises med begrensede felter for byggherre. Skjemaet kan lagres for senere
endring ved klikk på "LAGRE", man kan slette et mellomlagret skjema ved klikk på "SLETT SKJEMA" og man
kan sende skjemaet til entreprenørens oppfølgingslogg ved å velge en dato for frist for oppfølging og klikke
"SEND TIL BEHANDLING". Skjemaer som sendes fra byggherre til entreprenør vil få et eget løpenummer,
mens alle endringer i oppfølgingsloggen hos entreprenør vil medføre nytt versjonsnummer for skjemaet.

Som byggherre kan man verifisere at skjemaet ligger i oppfølgingsloggen til entreprenøren ved å gå til
oppfølgingslogg og velge "entreprenør" i nedtrekkslisten for modul. Skjemaet som er sendt fra byggherre kan
også søkes opp i byggherres arkiv på kontrakten.
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Når skjemaet kommer i retur fra entreprenøren vil det havne i innboksen hos byggherren slik som for andre
innsendte skjemaer fra entreprenøren. Skjemaet sendt fra entreprenør vil være et fullstendig skjema. Man kan
enkelt navigere til forrige innsendte versjon ved å velge i listen øverst i høyre hjørne der det står "Versjon". På
denne måten kan man se hva byggherre initelt fylte ut. Informasjonen som ligger i feltet versjon er
<løpenummer>-<versjonsnummer> og informasjonen (siste versjon) indikerer at dette skjemaet er nyeste
utgave av dette løpenummeret.

Man har også mulighet til å laste ned skjemaet til PDF ved å klikke på knappen "Last ned".

Overskriften i skjemaet som kommer fra entreprenør vil ha navnet "R18-<løpenummer>-<versjonsnummer> -
<emne>" som vist i eksemplet under.
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1.10 Oppfølgingslogg

Under Oppfølgingslogg ligger meldinger om aktiviteter hos entreprenøren. Dette kan være meldinger i
forhold til det som er lagt inn i Kontraktsinformasjon, for eksempel administrative krav, samt meldinger
vedrørende løpende drift av kontrakten.  Meldinger med rød skrift har frist som ikke er overholdt. 
Byggeleder kan også legge inn meldinger til seg selv (påminnelser) i oppfølgingsloggen.  Dette kan for
eksempel være et avvik som er kommet fra ELRAPP Kontroll til Innboksen, og hvor byggeleder ønsker å
ta tak i dette senere fordi han først ønsker å gi entreprenøren en sjanse til å rette opp.

Ved å velge Entreprenør i nedtrekkslisten for modul vil man kunne se oppfølgingsloggen slik den ser ut i
Entreprenørmodulen, med unntak av egne aktiviteter som ikke har vært i dialog med byggherremodulen.
Man kan også velge en annen dato for frist og klikke "Ok" for å oppdatere oppfølgingsloggen. Dette kan
være for å se oppfølgingsloggen lengre frem i tid, eller for å begrense antallet oppfølgingselementer ved å
velge kortere tidsrom.

Her kan man sortere på hver kolonne ved å klikke på kolonneoverskriften.
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For å legge til aktivitet, klikk på blå tekst, som markert i skjermbildet. Følgende skjermbilde kommer
opp: 
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Når man klikker på (åpner) et element i oppfølgingsloggen kommer følgende skjermbilde opp.  Her kan
man velge om elementet skal sendes til arkiv eller oppfølgingslogg (se markert med rødt).  

Nye valg fremkommer avhengig av hva man velger i feltet ”Send til:”

Arkiv:
Årsak velges (se markert med rødt)

Oppfølgingslogg:
Ansvarlig velges.  Tidsfrist oppgis 
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Ved valg av årsaken ”Mangel med trekk” kan man legge inn et trekkbeløp:
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Hvis det er blitt vedtatt et samlet trekk for flere
mangler, legges trekkbeløpet inn for en av manglene
som inngår i det felles trekket (Velg årsak "Mangel
med trekk" og med trekkbeløp=totalt trekkbeløp).
Skriv inn i merknad (for internt bruk) henvisning til
de andre manglene.
For de andre manglene som iingår i det felles
trekket, velges årsak "Mangel med trekk" og med
trekkbeløp=0. Skriv inn i merknad(for internt bruk)
henvisning til den mangelen som trekket er ført på.

Det er også påkrevd med arkivreferanse fra internt
arkiveringssystem i SVV.

Flervalgsfunksjon:
I oppfølgingsloggen kan man merke aktuelle saker, slik at man kan få opp skjema og dialogbokser samlet i
et PDF-format., som deretter kan skrives ut (for eksempel til bruk i byggemøte). Dette gjøres ved å hake
ut de aktuelle sakene (som markert i skjermbildet under) og deretter klikke på knappen ”Åpne PDF”.  På
samme måte kan man behandle flere saker samtidig ved å klikke på knappen ”Behandle”.
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1.11 Kontroller og avvik

Under valget ”Kontroller – Planlegge”, legger man inn planlagte kontroller.

Planlagte kontroll(er) er markert med gult og kan fortsatt endres.   Rødt betyr at kontrollen(e) er overført
til ELRAPP kontroll og at en kontrollør har ”hentet inn” kontrollen(e).  Dersom kontrollen ikke
gjennomføres innen tidsfristen, vil det komme melding i oppfølgingsloggen. Gjennomførte kontroller er
markert med grønt. 
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Blått betyr at kontrollen(e) ikke vil bli gjennomført, og vil heller ikke bli overført til ELRAPP Kontroll
mer. Dersom kontroller på en og samme prosess og samme uke har forskjellig status vil rubrikken være
markert med oransje. 
Rubrikker med et (!) viser etterkontroller. 

Sifferet i hver rubrikk viser antall kontrollturer som er planlagt på den aktuelle prosessen og uken. 

Ved å bevege pilen over en av rubrikkene ser man en status på de ulike kontroller som er utført for denne
perioden på gitt prosess. Her ser man status for kontrollen, hvem som er ansvarlig og når kontrollen er
utført.

1.11.1 Planlegging av kontroll på prosess

Planlegging av kontroller på en prosess utføres ved å klikke i tabellen for ønsket periode og prosess. I
skjermbildet under er det allerede laget en del kontroller i ulike perioder. I tillegg til antall kjøreturer vises
et utropstegn i parentes. Dette indikerer at det finnes én eller flere etterkontroller på denne prosessen i
denne perioden.
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Ved å klikke på periode i prosesslinjen, legges planlegging av kontroll inn. Et nytt skjermbilde, som vist
under, dukker opp. Aktuell informasjon fylles inn. Det er ikke mulig å planlegge kontroller tilbake i tid.
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1.11.2 Planlegging av kontroller på flere prosesser samtidig

Det er også mulig å planlegge kontroller på flere prosesser på samme veger samtidig.  Dette gjøres ved å
velge flere prosesser fra nedtreksmenyen i toppen av planleggingsvinduet som vist i skjermbildet under. Så
fyller man inn informasjon tilsvarende som ved registrering med kun en prosess. Når man lagrer så dukker
dette opp i oversiktsbildet på de ulike prosessene man har valgt å registrere på.

1.11.3 Gjennomførte kontroller

Man kan gjøre søk i gjennomførte kontroller. Dette gjøres under ”Kontroller – Gjennomførte”, som vist
under:
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Ved å klikke på aktuell kontroll kommer følgende skjermbilde opp:
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Friksjonsmålinger:
Veger med avvik vises i bunnen av skjermbildet for gjennomført kontroll, se eksempel nedenfor. Her vises
også eventuelle friksjonsmålinger knyttet til avvik.  Disse fremkommer ved å klikke på plusstegnet i listen
(markert i skjermbildet).
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Ved å klikke på plusstegnet i listen fremkommer følgende skjermbilde:

Visning av friksjonsmålinger tilknyttet selve kontrollen vises i en liste under eventuelle avvik. Eventuelle
vedlegg vises nederst for den gjennomførte kontrollen.

Visning av gjennomførte kontroller er også tilgjengelig via menyvalget Kontroller Planlegge.
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Dette gjøres ved å åpne en kontroll i en periode under Kontroller Planlegge. Klikk deretter på linken ”Vis
gjennomført kontroll”.

Ulike utfall fra ELRAPP Kontroll
– informasjonsflyt mellom ELRAPP Kontroll og ELRAPP Byggherre:

ELRAPP Kontroll ELRAPP Byggherre

Registrerte avvik Innboks

Oppfølgingskontroll utført Innboks

Tidsfrist for kontroll er overskredet Oppfølgingslogg

Kontroll ikke sendt tilbake til ELRAPP Byggherre Oppfølgingslogg

Kontroll utført uten avvik ”Kontroller – Gjennomførte”

1.11.4 Avvik og etterkontroll

Avviksmeldinger kan åpnes fra innboksen og oppfølgingsloggen. Fra avviksmeldingen kan man åpne
avviksinnmeldingen ved å klikke på lenken "Åpne skjema".
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Avviksinnmeldingen viser informasjonen som er rapportert inn om avviket. Fra denne kan man komme til
skjermbildet for opprettelse av etterkontroll. Klikk på fanen "Etterkontroll".
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I skjermbildet for etterkontroll velges ansvarlig og frist for etterkontroll. Ved klikk på "Legg til
etterkontroll"-knappen vil etterkontrollen  legges i oppfølgingsloggen. 

Når etterkontrollen er utført, vil detaljer om den ligge under denne fanen. Bilder fra etterkontroll vil ligge
under "Vedlegg" i avviksinnmeldingen.

Det er kun mulig å opprette en (1) etterkontroll for en avviksinnmelding.
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Avvik kan også åpnes fra planleggingskalenderen, dersom det har blitt gjort en etterkontroll for avviket.
Klikk på rubrikken for den aktuelle etterkontrollen. Da kommer skjermbildet opp som viser alle kontroller
for denne prosessen og denne datoen. Fra tabellen velg "Vis avvik (!)" slik som vist i bildet under. 
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1.12 Rapporter

Rapporter basert på automatisk dataoppsamling og manuell mengderapportering (R12), samt SOPP
rapportering på kontroller og avvik er tilgjengelige under menyvalget ”Rapporter”.



124ELRAPP Del II - For Statens vegvesen

Versjon 2021.4. 

1.12.1 Produksjonsdata

Under menyvalget Rapporter og Produksjonsdata kan man søke opp aktiviteter innenfor et tidsrom. 

Det første skjermbildet viser en oversikt over aktiviteter. En rapportgenerator i ELRAPP oppretter
aktiviteter på bakgrunn av data som leses inn fra produksjonsdata-filene. 
Det er mulig å sortere og filtrere data'ene som ligger i tabellen. Sortere gjør man ved å klikke på header for
den raden man ønsker å sortere. Det er mulig å filtrere på de kolonner som et trakt symbol i seg.
Da kan man filtrere på de verdiene som ligger i tabellen. Det er også mulig å gruppere tabellen ved å dra
header på den raden man ønsker å gruppere på inn i det hvite feltet øverst (Dra en kolonne hit for å
gruppere).
Man kan også endre rekkefølge på kolonnene ved å klikke på en kolonne og dra den ditt man ønsker.
(Dette gjelder også får detaljeoversikten tabellen)

Det er også mulig å fjerne kolonner ved å dra en kolonne til vinduet man får opp ved å klikke på dette

ikonet  (Dette gjelder også for detaljoversikten)

Man kan også generere en excel rapport over innholdet i tabellen ved å klikke på ikonet  (Dette
gjelder også for detaljoversikten)
Du vil da få ut en rapport som er eksakt lik tabellen i forhold til om man har sortert, filtrert, gruppert,
fjernet eller flyttet på kolonner.

Ved klikk på en rad vil det åpnes detaljer for produksjonen innenfor valgt dato, tid, rode, driftsklasse,
kjøretøy og veg.

Data-registreringene:
I tabellen under den generelle informasjonen ligger diverse informasjon knyttet til data-registreringene:



125ELRAPP Del II - For Statens vegvesen

Versjon 2021.4. 

Dato Dato for når aktivitet er registrert
Tid Tid mellom to klokkesletter hvor aktiviteten er registrert
Rode På hvilken rode aktiviteten er registrert
Veg referanse Navn på vei hvor aktivitet er registrert
Varighet Total varighet for aktiviteten (tt:mm:ss)
Kjørte km Forteller hvor lang kjøreturen har vært
Brøytet km Viser antall kilometer med plog nede og oppe
Brøytet tid Tid med plog nede og oppe
Tørstoff (kg) Hvor mye som er rapportert inn på hele aktiviteten
Plog nede km Viser antall kilometer med plog nede
Strødd km Antall km med spredder på
Materiale Materiale brukt under strøing

Åpner vindu med visnig av kjørt rute for denne aktiviteten i kart

Detaljevindu:
Detaljevinduet viser detaljerte registreringer under valgt linje i oversikten. 

Data-registreringene:
I tabellen under den generelle informasjonen ligger diverse informasjon knyttet til data-registreringene:

Tidspunkt: Tidspunkt for når utstyret på bilen har gjort en registrering

Driftsklasse Er vinterdriftsklasse på Veg

Kjøretøy Id på kjøretøyet som har gjort registreringen

Km: Kjørte kilometer siden start på aktiviteten.
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Km/t: Viser hastighet på det daværende tidspunktet for hver registrering fra utstyret.

Tørrstoff/Våtstoff: Viser antall kilo/liter som telleren har registrert fra utstyret på kjøretøyet.

Materiale: DAU-filene inneholder en kode for hvilket materiale som er blitt brukt.

Sprer tørr./Sprer
våt./Brøyter/Tung
høvel/ Ul skjær/
Sideplog:

Grønn hake betyr at strøing og/eller brøyting har pågått med spreder på eller plog
nede på det aktuelle tidspunktet.
Rød hake betyr at strøing og/eller brøyting har pågått med spreder av eller plog oppe
på det aktuelle tidspunktet.

Åpner vindu med visnig av punkt for denne registrering i kart

Excelrapport

Det er også mulighet å generere en tilpasset produksjonsdata rapport ved å klikke på 
Denne Rapporten innholder både tabellen med aktiviteter (fanen Oversikt) og detaljene for hver aktivitet
(faner med vegnummer). Detaljene for hver aktivitet blir kun generert dersom fra og til dato er den samme
(grunnet store datamengder).

Oversiktsvisning

Verdt å vite om dataene:

· Kolonnen for samproduksjon skal vise verdier hvis det foregår strøing/salting og brøyting samtidig,
inkludert brøyting med plog oppe. Feltene for samproduksjon skal bare ha verdier når det har vært
gjennomført samtidig produksjon. Feltet skal vise følgende verdier for samproduksjon:
«Brøyting/Høvling», «Brøyting/Strøing» eller «Høvling/Strøing»

Detaljvisning

Under vises eksempel på hvordan en detaljevisning vil se ut for et vegnummer. 
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Verdt å vite om dataene:

· I kolonne for "Sideplog", "Underliggende skjær" og "Tung høvel" vises det "Ja" hvis plog er nede og
blankt ved kjøring med plog oppe eller ingen rapportering på brøytemetoden.

· For brøyting vises teksten "Plog oppe" og "Plog nede" eller blankt hvis det ikke har foregått brøyting
· Kilometer som vises er kilometer kjørt siden forrige punkt
· Gjennomsnittlig sprederbredde og dosering beregnes ikke på data der spreder ikke er i bruk

1.12.1.1  Status

Fanen status for produksjonsdata viser status for importerte produksjonsdata samt status for filer som ikke
er blitt importert med feilmelding.

Generell informasjon som vises er dato for sist innkomne data, antall datarader totalt for kontrakten, antall
datarader uten vegreferanse og prosent av alle rader som mangler vegreferanse (noe som medfører
feilprosent i rapporter som bruker vegreferanser som datagrunnlag).

I tillegg vises antall filer som eventuelt har feilet i importen. Filene vises i en liste som inneholder filnavn,
opprettet dato, størrelse og link til tilhørende loggfil. Loggfilen inneholder feilmelding som forårsaket at filen
ikke ble importert.
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1.12.2 Mengderapporter

1.12.2.1  Mengderapporter for kontrakter som starter tidligere enn 2018

Mengerapporter kan tas ut på manuelt innrapporterte data (siste innsendte R12 skjema for valgt sesong)
og både manuelt innrapporterte data og produksjonsdata i en differanserapport. Begge rapportene
genereres i Excel.
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1.12.2.2  Mengderapporter for kontrakter som starter i 2018 og senere

Mengderapporten tar ut manuelt innrapporterte data (siste innsendte R12 skjemaer pr. måned for valgt

sesong) og produksjonsdata i en differanserapport. Rapporten eksporteres som talldata (f.eks. Excel),

hvor manuelle og automatiske data blir plassert i hvert sitt ark og en differanse mellom disse dataene

blir presentert i et tredje ark. Et ark er med for å representere produksjonsdata som er utenfor

elektronisk kontraktsvegnett (fra NVDB). I tillegg finnes det et ark som viser produksjonsdata

innrapportert på kontraktsvegnettet, både på grupperte og ugrupperte veger (merket

«Produksjonsdata»).

Øverst i hvert ark er det informasjon om hvilken kontrakt og sesong det gjelder, samt info om arket.

Alle arkene er inndelt i tre deler, sett bort fra arket «Automatisk (Utenfor K.Vegnett)», som ikke
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inneholder tabell for sum forbruk pr km veg hittil. I tillegg inneholder ikke dette arket noe informasjon

om veglengder. 

Første tabell viser akkumulerte verdier pr. veg og alle veger summert for strømidler, kjemikalier og

innsats gruppert på enhetene: Km, Minutter, Timer og Tonn. Her er det to særtilfeller markert med ‘*’

og ‘**’. Det første særtilfellet gjelder for «saltforbruk totalt (tonn salt)*» som viser til at det totale

saltforbruket i tonn inkluderer 0,23 av m3-verdien i «saltløsning (NaCl)» og 3% av tonnverdien i

saltblandet salt. Det andre særtilfellet gjelder for «Saltløsning (NaCl)**» som viser til at verdien i

tonnraden for dette strømidlet er beregnet ved å ta 23% av innrapportert m3-verdi. 

Andre tabell for arkene viser sum forbruk av strømidler, kjemikalier og innsats pr. km veg. Denne

tabellen henter verdiene fra forrige tabell (akkumulerte verdier). Hentet enhet vises i parentesen, for

eksempel «Saltblandet sand total (Tonn/Km)», der hentet verdi er fra Tonn-raden. Verdiene blir i likhet

med forrige tabell gruppert på veg. For å beregne verdien for hvert strømiddel pr. veg deles uthentede

verdier på veglengden til gjeldende veg. I tillegg er det beregnet summer for alle vegene pr.

strømiddel, samt summer for totalt saltforbruk og sandforbruk. Disse benytter summene fra forrige i

tabell i sine beregninger. 

Siste del viser verdiene for hvert strømiddel, kjemikalie og innsats fordelt på måneder. Disse blir

gruppert på type (f. eks. Salt, Kjemikalie og Brøyting). For hver gruppe blir hvert

strømiddel/kjemikalie/innsats tilordnet en tabell. For strømidlene og kjemikaliene blir hver måned

delt inn i Minutter, Timer og enten Tonn eller kubikkmeter (avhengig av hva som er gjeldende enhet for

gitt strømiddel/kjemikalie). For innsats (brøyting) rapporteres det kun i Km, med unntak av «Tung

høvel» som tilegnes to tabeller: Km og Timer. Innad i tabellene vises verdiene per enhet, per måned

per veg. I tillegg vises totalen innad i en måned for hver enhet og den akkumulerte verdien for hver

enhet, samt akkumulert dividert på veglengde.

Det spesifikke for arket «Produksjonsdata» er at det viser mengder innrapportert på kontraktsvegnettet

uten hensyn til gruppering av vegene (veggrupper).

Hensikten med å vise produksjonsdata uten hensyn til veggruppe, er at det kan ha blitt innrapportert

produksjonsdata på veger som ikke var grupperte i perioden. Ved endringer i vegnettet, vil nye veger

ikke automatisk bli gruppert inn i allerede låste veggrupper. Hvis produksjonsdata registreres før disse

er gruppert inn, vil ikke produksjonsdataene forsvinne, men diffrapportens «Automatisk»-fane vil ikke

vise disse dataene. «Automatisk»-fanen aggregerer bare data innenfor veggruppene på kontrakten.

I perioder med mange endringer i vegnettet, kan dette skje oftere enn vanlig. Veggruppene er statiske

og låses, og er ikke tilpasset et vegnett som er i forandring. 

For å vurdere de faktiske differansene, kan det derfor være hjelpsomt å se ufiltrerte produksjonsdata

innrapportert på kontrakten, uten hensyn til gruppering av vegene.
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1.12.3 Kontroller

Det finnes 2 rapporter som går på kontroller. Rapportene genereres som Excel rapporter i henhold til
SOPP rapport versjon 5.
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1.12.4 R2 samlerapport

Under menypunkten «Rapporter» finner du «R2 samlerapport». Samlerapporten gir deg en oversikt over
alle R2 veghendelser som har blitt innrapportert under kontraktsperioden.

Listevisning

Når du først åpner en R2 samlerapport får du se en listevisning. Listen viser alle R2 veghendelser som har
blitt innrapportert i kontraksperioden. Ved å velge ønsket periode i «Velg tidsrom»-velgeren, kan du
begrense søket ditt. Ved å trykke i velgeren får du opp en datovelger, hvor du angir ønsket periode.
Innstillingene er i utgangspunktet satt til hele kontraktsperioden. Angrer du på valget ditt, kan du endre
periode ved å gå inn i «Velg tidsrom» igjen eller trykke på «X» som er hurtigvalg som nullstiller
innstillingen. Innstillingen reverseres da til å gjelde hele kontraktsperioden.
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I listen kan du også filtrere på «Registrert», «Prosess», «Årsak» og «Status», samt søke på
«Løpenummer» og «Vegreferanse».

Øverst til høyre over listen finner du tre knapper; «Nullstill filter», «Vis i kart» og «Hent ut til Excel».

«Nullstill filter» nullstiller filtreringen i listen, samt tidsromvelgeren.

«Vis i kart» tar deg til en alternativ visning, som viser dine valgte R2 veghendelser i kart. Hva som vises i
kartet beror på om du har filtrert på eller ikke. NB! Har du ikke filtrert, vil alle R2 veghendelser for
kontrakten vises i kartet.

«Hent ut til Excel» laster ned en rapport til Excel for deg.

Kartvisning

Ved å klikke på «Vis i kart» blir du tatt til en alternativ visning i kart, der alle dine valgte R2 veghendelser
er markert i kartet. Ved å trykke på markørene, vil du få opp et panel på høyre side som viser deg
informasjon om R2 veghendelsen du har valgt.
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NB! Ved mange markører i kartet, kan noen ligge tett inntil hverandre, og derfor være vanskelig å se. Det
er anbefalt at man da bruker zoom, for å komme nærmere inn på markørene for å skille de fra hverandre.
En markør med siffer viser hvor mange R2 veghendelser som er registrert på vegreferansen.

Øverst i sidepanelet vises vegreferansen markøren er festet til. Det kan være flere R2 veghendelser
innrapportert på samme vegreferanse, og de vil da listes opp i panelet. Ønsker du mer informasjon om en
R2 veghendelse, kan du trykke på «Vis detaljer» og du vil da kunne se hele innmeldingen. Du kan ikke
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behandle den her, men dette må gjøres i innboks eller arkiv. Du kan derimot sende den på e-post eller
lastes ned som PDF.

Hvis du ønsker å filtrere ytterligere, må dette gjøres i listevisningen. Ved å trykke på «Tilbake til
listevisning», blir du tatt tilbake til listen med filtreringsmuligheter.
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1.12.5 Avvik samlerapport

Under «Rapporter» finner du «Avvik samlerapport». Samlerapporten gir deg en oversikt over alle avvik
som har blitt innrapportert under kontraktsperioden.

Listevisning

Når du først åpner en Avvik samlerapport får du en listevisning. Ved å velge ønsket periode i «Velg
tidsrom»-velgeren, kan du begrense søket ditt. Ved å trykke i velgeren får du opp en datovelger, hvor du
angir ønsket periode. Innstillingene er satt til hele kontraktsperioden som utgangspunkt. Angrer du på
valget ditt, kan du endre periode ved å gå inn i «Velg tidsrom» igjen eller trykke på «X» som er hurtigvalg
som nullstiller innstillingen du har valgt. Innstillingene reverseres da til å gjelde hele kontraktsperioden.
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Trykk på tidrsomvelgeren for å velge periode
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Skjermbildet viser perioden som er valgt

I tabellen kan du filtrere på «Prosess», samt søke på «Løpenummer» og «Vegreferanse». Her finner du
også kolonnene «Vegreferanse (fra)» og «Vegreferanse (til)», med informasjon om både punkt og
strekningsavvik. Vises det informasjon i kolonnen «Vegreferane (til)» er det en indikasjon på at det er et
strekningsavik.
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Kolonnene for Vegreferanse fra og til

Øverst til høyre over listen finner du tre knapper; «Nullstill filter», «Vis i kart» og «Hent ut til Excel».

«Nullstill filter» nullstiller filtreringen i listen, samt tidsromvelgeren.

«Vis i kart» tar deg til en alternativ visning, som viser dine valgte avvik i kart. Hva som vises i kartet beror
på om du har filtrert på eller ikke. NB! Har du ikke filtrert, vil alle Avvik for kontrakten vises i kartet.

«Hent ut til Excel» laster ned en rapport til Excel for deg.

Kartvisning
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Ved å klikke på «Vis i kart» blir du tatt til en kartvisning, der alle dine valgte avvik er markert i kartet. Ved
å trykke på markørene, vil du få opp et panel på høyre side som viser deg informasjon om avviket du har
valgt.

Slik ser samlerapporten ut når du åpner den i kart

Punktavvik er markert i kartet med en varseltrekant, og strekningsavvik vises med et kjede-ikon. 

NB! Ved mange markører i kartet, kan noen ligge tett inntil hverandre, og derfor være vanskelig å se. Det
er anbefalt at man da bruker zoom, for å komme nærmere inn på markørene for å skille de fra hverandre.
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Øverst i sidepanelet vises vegreferansen markøren er festet til. Det kan være flere avvik innrapportert på
samme vegreferanse, og de vil da listes opp i panelet. Et siffer på markørene indikerer også flere avvik på
en vegreferanse. Ønsker du mer informasjon om et avvik, kan du trykke på «Vis detaljer» og du vil da

kunne se hele innmeldingen. Ved å velge kjøttbollemenyen  får du opp valgene «Send til», som lar
deg sende innmeldingen på e-post til en annen person, samt «Lag pdf». I dette vinudet kan du også velge å
behandle innmeldingen ved å trykke på «Administrere», noe som åpner saksbehandlingsvinduet.

I dette vinduet ser du hele innmeldingen
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Ved å trykke på Administrere får du opp saksbehandlingsvinduet

 I selve saksbehandlingsvinduet får du mulighet til å sende inn innmeldingen til oppfølgingsloggen eller
arkivet.
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Saksbehandlingsvinduet

 Når innmeldingen er behandlet kan du trykke på «Tilbake»-knappen øverst til venstre som vises i
innmeldingen. Du kommer da tilbake til samlerapporten i kartet.
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Trykk på «Tilbake» for å komme til

kartvisningen igjen

Trykk på «Tilbake til listevisning» for å kunne

filtrere

Hvis du ønsker å filtrere ytterligere, må dette gjøres i listevisningen, og du kan gjøre dette ved å trykke på
«Tilbake til listevisning» som tar deg tilbake til listen med filtreringsmuligheter.

1.13 Statistikker

1.13.1 Sanksjonslogg

Under menyvalget ”Statistikker – Sanksjonslogg” kan man hente ut sanksjonslogg for en eller flere
kontrakter. Sanksjonsloggen åpnes som en excelfil.
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1.13.2 Mangler uten trekk

Under menyvalget ”Statistikker – Mangler uten trekk” kan man hente ut statiskk for mangler uten trekk for
en eller flere kontrakter. Denne rapporten er lik sanksjonsloggen, men inneholder mangler uten trekk i
stedet for mangler med trekk. Rapporten åpnes som en excelfil.
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1.13.3 Vintermengder

Under menyvalget "Statistikker - Vintermengder" kan man ta ut rapportene "R12 pr sesong" og
"Sammenligning i en region", som er basert på manuelt innrapporterte data i skjemaet "R12
Vintermengder". I tillegg kan man hente ut statistikk for produksjonsdata (Produksjonsdata
mengderapport).

Rapporten "R12 pr sesong" krever valg av sesong og en eller flere kontrakter, og genererer deretter en
Excel-rapport med en arkfane pr valgte kontrakt.

Rapporten "Sammenlikning i en region" krever valg av region samt sesong (se skjermbilde) og genererer en
Excel rapport som viser saltforbruk for valgt sesong opp mot foregående sesong.
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For valget ”Produksjonsdata mengderapport” (tidligere valget "Saltmengde" under "Statistikker") kan man
hente ut statistikk for produksjonsdata (DAU data). Man kan velge periode, gruppering, hvilke kolonner
det skal grupperes på, samt legge til vegstrekninger man ønsker statistikken for. Resultatsettet kan
eksporteres til Excel ved å klikke på Excel ikonet, og for grupperinger annet enn ”Enkeltutlegginger” vil
man også få stolpediagram i Excel-rapporten.
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Rapporten "Vintermengde pr driftsklasse" har utvalg til rapporten som vist på bildet under og vil kun hente
data fra manuelt innrapporterte data i R12 skjemaet. Rapporten vil ikke vise materiale for salt, sand og
kjemikalie (tørrsalt, befuktet salt, etc), men kun vise totalmengde.
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Eksempel (utdrag) fra rapporten:
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1.13.4 Sommermengder

Under menyvalget "Statistikker - Sommermengder" kan man ta ut rapporten "Sommermengder R14" som
er basert på manuelt innrapporterte data i skjemaet "R14 Sommermengder". Rapporten viser forbruk av
plantevern- og støvdempingsmidler (delt inn i faner i excelrapporten) innenfor valgte kriterier (som vist
under) og viser innrapporterte mengder fordelt på vegkategori.

Eksempel på utdrag fra rapport:
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1.13.5 Kontroller

Under menyvalget ”Statistikker – Kontroller” kan man ta ut rapportene "Kontrollrapport for
driftskontrakter", "Sammendrag av kontroller i region" og "Kontroller pr fylkesavdeling". Rapportene
genereres som en Excel rapport i henhold til SOPP rapport versjon 5.
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1.13.6 Naturfare

Under menyvalget ”Statistikker – Naturfare” kan man ta ut innsendte R13 skjema for en valgt periode og
valgte kontrakter på to forskjellige måter. Den ene, "Excelrapport", vil eksportere alle skjemaer for valgt
periode og valgt(e) kontrakt(er) direkte til Excel fordelt på faner for farevurderinger, skredaktivitetenr og
værobservasjoner. Se bilde under.

Den andre rapporten har et nytt steg for visning av antallet skjemaer for eksport og vil eksportere
skjemaer slik de ser ut i ELRAPP til pdf. Se beskrivelse under.
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Excelrapport:

PDF rapport:

Etter valg av periode og kontrakter, klikker man på "Hent rapport". Man får da opp en oversikt over hvor
mange innsendte R13 skjema som finnes for hver enkelt kontrakt i den valgte perioden. Man markerer
hvilke kontrakter man ønsker med i rapporten, og klikker på "Åpne PDF". Det blir da generert en PDF
med alle R13 skjema for de valgte kontraktene og den valgte perioden.
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1.14 Oversiktslister

Under menyvalget ”Oversiktslister” ligger det menyvalg for å “Registrere oversiktslister”, “Samlelister”,
“HMS-dokumenter”, “Forhåndsmelding skjema” og “504 Skjema”.

1.14.1 Registrer oversiktslister

For å registrere mannskap på oversiktslister, klikk på aktuell person i listen over personer for den aktuelle
entreprenøren.

Ved klikk på “merk dager med registrering” vil dager med registreringer i oversiktslister markeres i
kalenderen til venstre med fet skrift.

Knappen “Kopier gårsdagens lister” blir synlig om det ikke finnes noen registreringer på dagens liste og
det finnes registreringer på gårsdagens. Klikk på denne medfører at personer som var registrert på
gårsdagen blir registrert på dagens oversiksliste.

Knappen "Slett registreringer" vil slette alle synlige registreringer i listen, enten det er en enkelt entreprenør
eller alle tilgjengelige entreprenører.
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Hvis man velger "Vis alle" i listen over entreprenører, evt en underentreprenør i listen vil man få opp alle
registreringer den valgte dagen på alle entreprenører evt på en underentreprenør. Knappene for kopiering
av lister vil gjelde den aktuelle entreprenøren som er valgt evt alle entreprenører. Denne funksjonaliteten er
kun mulig for den/de entreprenøren(e) som har tilgjengeliggjort sitt mannskap for hovedentreprenøren i
grunndata eller på kontrakten.

Hvis man har valgt en vilkårlig dag med registreringer og det ikke finnes registreringer på dagens dato, blir
knappen “Kopier liste til i dag” synlig. Klikk på denne medfører at listen for den valgte dagen blir kopiert
til dagens oversiksliste. Hvis man har valgt en underentreprenør eller "Vis alle" vil enten den aktuelle
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entreprenørens lister bli kopiert, eller alle registreringer på tilgjengelige entreprenører i oversiktslister. Klikk
på knappen "Slett registreringer" vil slette alle synlige registreringer i skjermbildet.

1.14.2 Samlelister

Samlelister kan vises som dagsrapport eller månedsrapport. Dette velges i nedtrekkslisten der det står
“Velg rapport”. 

Ved dagsrapport velger man en dato i kalenderen, oversikslisten vises 
deretter for den valgte dagen. 

Ved månedsrapport velges automatisk inneværende måned, men denne kan endres ved å velge andre
måneder og år i nedtrekkslistene for dette.

Begge rapportene kan skrives ut ved å klikke på print-ikonet der det står “Utskrift” med blått.

Dagsrapport
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Månedsrapport

1.14.3 HMS-dokumenter

Opprette og slette mapper
På en ny kontrakt må man først opprette kataloger man ønsker å laste opp filer til. Dette gjør man ved å
klikke på linken “Ny undermappe”. Man kan også lage undermapper for en annen mappe. Dette gjør man
ved å først markere en mappe og deretter klikker på “Ny undermappe”.  Skriv inn et navn på mappen og
klikk lagre. En mappe som ikke inneholder filer kan også slettes. Dette gjøres ved å markere mappen og
deretter klikke på “Slett mappe”. 
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Endre mappenavn
Hvis man ønsker å endre på et mappenavn klikker man først på den aktuelle mappen, og deretter på
linken “Endre mappenavn”. Et nytt vindu åpnes med det eksisterende mappenavnet. Velg et annet
mappenavn og klikk deretter på “Lagre”. Mappenavnet oppdateres i skjermbildet.

Legge til, slette og flytte filer
For å laste opp en fil til den aktuelle mappen klikker man på selve mappen slik at den blir markert (hvit) og
deretter kan man klikke på “Ny fil”. Nå kan man velge en fil man vil legge til og klikke på “Legg til”. En
liste med filnavn vil dukke opp til høyre i skjermbildet. Filer som ligger i en mappe kan også slettes ved å
klikke på “Slett” i listen over filer (til høyre i listen). Man kan også velge å flytte en fil til en annen mappe
ved å klikke på “Flytt” i samme listen. Et nytt vindu åpnes. Nå velger man hvilken mappe filen skal flyttes
til og klikker deretter på knappen “Flytt”.

1.14.4 Forhåndsmeldingskjema

Velg “Forhåndsmelding skjema” under “Oversiktslister” i menyen for å få frem forhåndsmeldingsskjemaet.
Skjema vil da vises for valgt kontrakt. Felles for forhåndsmeldingsskjemaet ogsamordningsskjemaet (504-
skjemaet), er at underentreprenørene faller ut en uke etter kontraktsperioden for entreprenøren.
Byggeleder og Hovedentreprenør kan endre kontraktsvarighet for underentreprenører under
Kontraktinformasjon.
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Når du får opp forhåndsmeldingsskjemaet er noe av informasjonen allerede utfyllt. Eksempler på ferdig
utfyllt informasjon er: Prosjektets art, Bygge/anleggsadresse, liste med under entreprenører, arbeidsstart og
avsluttning. Disse feltene er merket med grått, og kan kun endres under Kontraktinformasjon. Når de data
som ikke er utfyllt automatisk er fyllt inn, klikker du på “Registrer”-knappen for å lagre den registrerte
informasjonen. Alt som nå er lagret vil automatisk bli utfyllt neste gang du åpner skjemaet. Du kan skrive ut
skjemaet ved å klikke på det blå print-ikonet over skjemaet.

1.14.5 504 skjema

Samordningsskjemaet 504-skjemaet har fått sitt eget menypunkt under “Oversiktslister”. All informasjon
som kreves for å fylle ut dette skjemaet er registrert under Kontraktinformasjon og må eventuellt endres
der. For å skrive ut skjemaet, klikker du på det blå print-ikonet til høyre over skjemaet.
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2 Fremgangsmåte ELRAPP Kontroll 2

2.1 Installering

Last ned siste versjon (ElrappKontroll-2.2.0.apk) fra ELRAPP Byggherre under "Kontroller"--
>"ELRAPP Kontroll". 
Installer ved å klikke på ikonet til nedlastningen i notifikasjonslinjen.
Dersom det oppgraderes fra versjon 1 av ElrappMobile til ELRAPP Kontroll versjon 2, må gammel
versjon manuelt avinstalleres (se brukermanualen for telefonen). Versjon 2.1 kan oppgraderes til versjon
2.2 direkte, uten å avinstallere 2.1 først. NB! Send inn kontroller og avvik før oppgraderingen, hvis ikke vil
de slettes.

2.1.1 VegViseren

ELRAPP Kontroll 2 er avhengig av VegViseren for å finne vegreferanse. Appen kan finnes i Google Play
store, eller ved å bruke linken:

https://play.google.com/store/apps/details?id=no.triona.android.vegviseren

VegViseren krever en gyldig lisens før den kan brukes gjennom ELRAPP Kontroll. Kontakt superbruker
for lisensinformasjon.

2.2 Pålogging

For å bruke applikasjonen må brukeren ha et ELRAPP brukernavn.

Skriv inn brukernavnet, og trykk Logg inn. 

Logg inn på TEST kan brukes dersom man vil teste mot test serveren.

Etter innloggingen vil du komme til kontraktlisten.

https://play.google.com/store/apps/details?id=no.triona.android.vegviseren
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2.3 Innstillinger

Før bruk må innstillingene kontrolleres. For å vise innstillinger for applikasjonen, trykk Meny knappen på
telefonen, og velg deretter Innstillinger.

2.3.1 Byggherre

Bruk proxy. Hvis WLAN krever proxy, kan man skru det på her. Adresse og port må fylles inn.

Huk av for Hent kun egne kontroller dersom man kun vil hente kontroller som brukeren er ansvarlig for.
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2.3.2 Vegnett

Søkedistanse. Maks distanse til veg som vises i vegreferansen. Den bør holdes så lav som mulig, men i
steder med dårlig GPS dekning kan det være nødvendig og øke søkedistansen. Merk at dårlig GPS
dekning og større søkedistanse kan føre til unøyaktig vegreferanser.

Filtrering av veger. Velg veger som skal vises i vegreferansen.
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2.3.3 Bruk av gamle vegreferanser

ELRAPP Kontroll app benytter gamle vegreferanser. Slik stiller du inn appen:
1. logg inn
2. trykk på skiftenøkkel i høyre hjørne
3. trykk på vegnett
4. trykk på referanser og vegnett i toppen av listen
5. velg gammel "vegreferanse - hp/m"

2.4 Hente kontrakter og kontroller

Før kontroller kan utføres, må kontrakt og kontroller lastes ned.

Steg 1. I kontraktlisten, velg Last ned for å hente en liste over tilgjengelige kontrakter.
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Steg 2. Velg deretter periode(r) og trykk på Last Ned for å starte nedlasting av informasjon om
kontroll(er) som skal utføres i valgt(e) periode(r).
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2.5 Utføre kontroller

Før kontroller kan utføres, må kontrakt og kontroller velges.

2.5.1 Valg av kontroller som skal utføres

Steg 1. I kontrakslisten, velg kontrakt.

Steg 2. Velg kontroller som skal utføres. Trykk Meny og Velg alle for å velge alle kontroller i en
kontrakt.

Steg 3. Trykk Kjør for å starte kontroller.

2.5.2 Hovedvindu

I hovedvinduet får man oversikt over aktive kontroller og avvik. Avvikene er fargekodet; rød for løpende
avvik, gul for etterkontrollavvik og grønn for ferdigregistrerte avvik. 

I menyen er følgende knapper:

 

Fang ny vegreferanse.

Registrer et nytt avvik.

Ta bilde for å så registrere et avvik.

Etterkontroll

Egendefinert kontroll

Kontroll mangler informasjon før det kan sendes inn

Kontroll klar for innsending.
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2.5.3 Nytt avvik

Steg 1. Trykk på Nytt avvik for å opprette nytt avvik.

Steg 2. Avviket vil bli registrert på nåværende vegreferanse. Trykk på vegreferansen for å endre til en
annen vegreferanse. I dialogen kan du også hente vegreferanser som har blitt fanget.

Steg 3. Velg kontroll, objekt- og avvik. Trykk Lagre. 

Steg 4. Avviket er nå startet, og vises med rødt i hovedvinduet.
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2.5.4 Stoppe avvik

Stopp avvik ved å trykke på den røde stoppknappen. Avviket blir da avsluttet på nåværende
vegreferanse. Dersom vegreferansen ikke er gyldig (for eksempel utenfor kontrollstrekning), vil avviket
markeres med gult, og må redigeres før det kan sendes inn.
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2.5.5 Redigere avvik

Trykk og hold på et avvik for å få fram meny. Velg deretter Rediger for å redigere avviket.
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2.5.6 Slette avvik

Trykk og hold på et avvik for å få fram meny. Velg deretter Slett for å slette avviket.

2.5.7 Ta bilder

Trykk og hold på et avvik for å få fram meny. Velg deretter Ta et bilde for å ta et bilde eller Legg til
vedlegg for å legge ved et eksisterende bilde. 

2.6 Utfør etterkontroll

Etterkontroller vises med utropstegn og gul farge. Før etterkontroller kan utføres, må kontrakt og
kontroller velges.

2.6.1 Rediger / Vis informasjon

 Man gjennomfører en oppfølgingskontroll på samme måte som man redigerer et eksisterende avvik. Klikk
og hold på avviket til menyen kommer opp. Klikk på Rediger / Vis informasjon. 
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Informasjon om det opprinnelige avvik vises under fanene "Beskrivelse", "Stedfesting", "Merknad" og
"Vedlegg". Feltene under "Beskrivelse", "Stedfesting" og "Merknad" kan ikke redigeres, men kun leses.
Under vedleggsfanen kan man se bilder fra det opprinnelige avviket sammen med eventuelle nye bilder.
Man kan filtrere bort bilder fra det opprinnelige avviket eller bilder lagt til ved etterkontrollen. 
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For å legge til tilleggsinformasjon for etterkontrollavviket klikker man på fanen Tilleggsinfo. For å sette
status for avviket, velg fra nedtrekksmenyen under Avvik utbedret. For å kunne sende inn etterkontrollen
må avviket lagres. Klikk på lagre øverst i høyre hjørne.
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2.7 Rediger / Vis informasjon

For å redigere og se informasjon om en kontroll skal man, fra hovedvinduet, klikke og holde på kontrollen
til menyen vises. I kontrollinformasjonsvinduet kan man se veger som inngår i kontrollen samt se annen
generell informasjon. 
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2.7.1 Marker kontroll som utgått

I kontrollinformasjonsvinduet huk av for "Utgått" og klikk på lagre. Når kontrollen sendes inn, vil den vises
i planleggingskontrolleren som en utgått kontroll.

2.8 Sende kontroller

Etter kontroller er utført må de sendes til ELRAPP Byggherre.

Steg 1. Hvis man er i hovedvinduet, trykk på Tilbake knappen på telefonen for å avslutte kjøring av
kontroller. 

Steg 2. Velg kontroller som skal sendes inn.

Steg 3. Trykk deretter Send for å sende inn valgte kontroller.

2.9 Slette kontroller

Kontroller kan fjernes fra ELRAPP Kontroll. Kontrollene vil ikke bli slettet fra ELRAPP Byggherre, men
status vil bli satt til «ikke gjennomført» (gul), slik at de kan slettes via planleggingsbildet i ELRAPP
Byggherre.
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Steg 1. I kontrollisten, velg kontroller

Steg 2. Trykk Slett for å slette valgte kontroller.

3 Kontrollvirksomhet

Løsningene i ELRAPP for kontrollvirksomhet, består av:

- modul for planlegging av stikkprøvekontrollvirksomhet og oppfølging av kontrollvirksomheten
- app for gjennomføring av stikkprøvekontroller, etterkontroller og egendefinerte kontroller

Løsningene er beskrevet i kapitlene Planlegging og oppfølging av kontroller og Kontroll app.

3.1 Planlegging og oppfølging av kontroller

Modul for planlegging og oppfølging av kontroller ligger under menypunktet Kontroll (NY) i venstremenyen i ELRAPP.

Beskrivelse av hvordan man lager en årsplan for stikkprøvekontroller, og følger den opp, er beskrevet i de følgende
kapitlene.

3.1.1 Beregne stikkprøvekontrollfrekvens

Den nye løsningen er basert på automatisk beregning av stikkprøvekontrollfrekvens. Dette skjer gjennom
flere steg:

· Ved valg av veglenker i kontrollrutene, henter ELRAPP ned fra NVDB, aktuell ÅDT på veglenkene

· ELRAPP henter ned objekter på kontrollrutas veglenker og mapper til kontraktens prosesser

For kontrolløsningen er det gjort en mapping av objekt i NVDB (basert på objekt-ID i datakatalogen) og
prosesser i ELRAPP. Disse mappingene ligger som vedlegg Systemdokumentasjon Objekt-
Kontraktprosess.

Grunnen til at objektene som ligger i ELRAPP (i grunndata og på kontrakten) ikke kunne benyttes, er at
navnene ikke overensstemmer med NVDB datakatalog-objekter.

Når ELRAPP vet veglenkenes ÅDT, samt objektene, foreslår ELRAPP hvilke prosesser som bør
kontrolleres på kontrollruta ila. året. Dette er beskrevet i kapittel Steg 2 Prosesser.

Det er to prosesser som legges til på vegene som standard:
· Brøytestikk
· Renhold

Veglenkenes ÅDT samt frekvenstabellen fra SOPP v. 8 (System for oppfølging av driftskontrakter versjon
8), benyttes for å avgjøre frekvens på de prosessene som finnes på kontrollruta. Merk at verdier i tabell
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samt grenseverdien for høy ÅDT må konfigureres manuelt før man starter utforming av ruter og
kontrollplan.

Løsingen i ELRAPP har standardvalgene for frekvens som SOPP (ref.tabellen under). Det er mulig å velge
andre frekvenser enn de foreslåtte, hvis det er ønskelig. Merk at de valgene du gjør i tabellen, vil gjelde for
hele kontraktens vegnett. Det er foreløpig ikke fleksibiltet i løsningen til å sette frekvensvalg på f.eks.
vegbasis.
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Fra SOPP versjon 6

3.1.2 Lage og låse årsplan

Stegene for å lage og låse årsplan er beskrevet i kapitlene under i kronologisk rekkefølge.
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3.1.2.1  Sette kontrakt til ny kontrollfunksjonalitet

Hvis kontrakten skal benytte de nye løsningene for kontrollvirksomhet (ny planleggingsmodul og ny app),
må kontrakten konfigureres.

NB! Det er ikke støtte i brukergrensesnittet for å sette kontrakten tilbake til gammel
planleggingsfunksjonalitet og gammel app. Hvis man angrer seg må man kontakte support slik at
tilbakerulling til gammel kontrollfunksjonalitet kan bli utført manuelt.

1. Velg "Kontraktinfo" under "Kontrakter" i venstremenyen
2. Velg "Endre kontraktinfo"
3. I vinduet som dukker opp, huk av i ruta "Skal ny kontrollfunksjonalitet benyttes?"
4. Verifiser at menypunktet "Kontroll (NY) dukker opp i venstremenyen.

I en overgangsperiode vil det som ligger under det gamle "Kontroller" menypunktet fortsatt være
tilgjengelig for å lese.

Sette kontrakt til å bruke den nye kontrollfunksjonaliteten

3.1.2.2  Innstillinger for kontrakten

Under fanen "Innstillinger" konfigurerer du verdiene som trengs for å beregne stikkprøvekontrollfrekvens
for kontraktens prosesser. Disse er

· ÅDT (Årsdøgntrafikk): her setter du opp grenseverdien for høy ÅDT
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· Stikkprøvekontrollfrekvens: her ligger verdiene fra tabellen i SOPP v. 6 som standard, men det er mulig
å endre på verdiene hvis det er ønskelig (merk at endring her vil gjelde alle veger i kontraktsvegnettet)

Husk å trykk på knappene "Lagre ÅDT" og "Lagre frekvensvalg" når du har gjort dine valg.

Det er helt nødvendig å gjøre endringer her før du begynner å planlegge. Hvis du gjør endringer her etter at
du har planlagt, vil stikkprøvene forsvinne fra årsplanen fordi frekvensen må beregnes på nytt.

Innstillinger for kontrakten for stikkprøvekontrollfrekvens
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3.1.2.3  Kontrollruter

Kontraktens kontrollruter i kart

I dette skjermbildet vises kontraktens kontrollruter for inneværende år. Hvis du vil starte å planlegge for neste
år, må du klikke frem neste år på velgeren over kartet (klikk på ">".

Skjermbildet viser også kontraktsvegnettet. I skjermbildet over er kontraktsvegnettet dekket av kontrollruter. I
skjermbildet under, er det ingen kontrollruter foreløpig så hele kontraktsvegnettet vises.

For å opprette en kontrollrute, trykk på "+"-knappen.
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Kontraktsvegnettet for kontrakten tegnet ut i kart

3.1.2.4  Steg 1 Veger

I det første steget kan du velge de vegene/strekningene som skal inngå i kontrollruta.

Modulen tilbyr to måter å legge til veg eller strekning til en kontrollrute:
1. Benytt vegvelgeren og velg veg, eventuelt gå ned på strekning og delstrekning
2. Benytt verktøy oppe i venstre hjørnet på kartet, der første knapp er panorering, andre velger flere
veglenker, tredje fjerner flere veglenker og viskelæret er for å "viske ut" alt

Støtte for å tegne kontrollruter i

kart

Etterhvert som du bygger ut kontrollruta med veger, strekninger eller veglenker, vil du se den totale lengden på
ruta.

Husk å gi kontrollruta et navn.

Trykk "Neste" når du er ferdig med ruta.
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Opprett kontrollrute, steg 1, med vegvelgeren

3.1.2.5  Steg 2 Prosesser

Etter at vegene er etablert på kontrollruta, skal prosessene gjennomgås. Merk at modulen er lagt opp til at
du planlegger for et helt år. F.eks., hvis vegen har høy ÅDT, og frekvenstabellen indikerer høy frekvens på
prosessen på den vegen, vil ELRAPP sette opp at frekvensen skal være to kontroller. 

Hvis du planlegger for del av året, og går fra gammel til ny løsning, må du gjøre vurderinger opp mot det
du har kontrollert tidligere av prosesser på de ulike rutene. Hvis du skal planlegge for en ny kontrakt, må
du også ha lavere volum på noen prosesser siden du kanskje bare planlegger for noen måneder av året.
Dette må du løse gjennom å konfigurere til lavere frekvens, eller eventuelt fjerne endel prosesser. Du kan
endre frekvens under INNSTILLINGER. Du fjerner prosesser du ikke skal ha med deg i dette steget,
Steg 2 Prosesser.

Basert på objektene som er funnet på veglenkene (fra NVDB), vegenes ÅDT iht. NVDB, etablererer
ELRAPP en liste av prosesser som skal kontrolleres på denne ruta. 

NB - dette er et utvalg basert på det som er gitt til ELRAPP av objekter ved spørring på veglenkene mot
NVDB. Finnes det en (1) kum på en veglenke, vil "Kum"-prosessen foreslås. Vegkart vil kunne benyttes
for å dobbeltsjekke hvorfor eventuelle prosesser foreslås på ei rute.

Prosessene deles inn i prosesser med høy kontrollfrekvens, medium kontrollfrekvens og lav
kontrollfrekvens. Frekvenstabellen under INNSTILLINGER også til grunn. Hvis f.eks. prosessen "73.86
Ferister" skal kontrolleres spesielt høyt et år, kan du endre frekvens til HØY både for veger med høy ÅDT
og andre veger. Da vil "73.86 Ferister"-prosessen havne på høy kontrollfrekvens uansett hvilken ÅDT
vegen har.
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Det er mulig å fjerne prosesser fra denne kontrollruta, gjennom å klikke på "x"på brikken bak
prosessnavnet. Du kan legge til prosesser gjennom å klikke i det hvite området under "HØY
KONTROLLFREKVENS", "MEDIUM KONTROLLFREKVENS", eller "LAV
KONTROLLFREKVENS". Da kan du legge til prosesser du mener mangler (se bilde under) i de ulike
kategoriene. 

Legge til prosesser på kontrollruta 

Byggeleder/kontrollingeniør må gå gjennom alle prosessene og vurdere de. Spesielt under LAV
kontrollfrekvens er det mulig at prosesser skal fjernes, slik at man har et utvalg av prosessene dette året,
og de andre neste år, ettersom LAV kontrollfrekvens betyr kontroll annethvert år.
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3.1.2.6  Utforme årsplan

I kontrollplanen listes kontrollrutene opp som rader i planen.
Alle prosessene som skal planlegges for stikkprøvekontroll, ligger som brikker på hver kontrollrute.
Når brikkene er svarte, betyr det at kontrollfrekvensen ikke er oppfylt på disse prosessene. Grå prosesser
betyr at frekvensen er oppfylt.

Årsplan under utarbeiding
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Det er mulig å ta tak i en brikke med en prosess (steg 1 i bildet under) og plassere den i et tidsrom i planen
(steg 2 i bildet under). Sidepanelet vil da vise detaljene om stikkprøvekontrollen.

Hvis brikken endrer farge til grå, betyr det at frekvensen er oppfyllt, det vil si at du har planlagt nok
kontroller på den prosessen for årsplanen.

Du kan sette ansvarlig kontrollør eller la det ligge åpent hvem som skal kontrollere. 

Hvis du velger kontrollør en gang, vil systemet huske denne slik at den ligger forhåndsvalgt på den neste
prosessen du planlegger.

Hvis du vil ha flere prosesser på samme kontroll, må du trekke brikken rett under kortet på den kontrollen
du vil utøke. 

Ta tak i prosessen (1) og trekk den til et tidsrom (2), sidepanel åpner seg (3)

3.1.2.7  Plantall

Plantall vises under årsplanen ved å klikke på ikonet i høyre hjørne.
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Plantall regnes ut som beskrevet i SOPP v. 6, 1 prosess kontrollert på 1 veg gir 1 plantall. Ved kontrollruter der
flere prosesser kontrolleres på flere veger, vil en stikkprøvekontroll dermed gi opptil flere plantall.

Ved ulåst plan, vil det vises en kolonne som heter "Beregnet totalsum" i plantall-tabellen. Denne kolonnen
inneholder antall beregnede plantall gitt prosessene som ligger på rutene som er tatt med i planen, og ÅDT
samt valg for stikkprøvekontrollfrekvens gjort under innstillinger.

"Sum totalt P" viser totalsummen av de planlagte stikkprøvekontrollene. Under planlegging vil denne summen
hele tiden øke etter hvert som byggeleder eller kontrollingeniør, drar kontrollene ut i planen.

"Sum totalt G" vil først fylles ut når stikkprøvekontrollene blir gjennomført (og det starter når planen er låst).
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I ulåst plan kan kontrollruter og prosesser fortsatt editeres. Hvis du endrer en kontrollrute, eller fjerner flere
prosesser, vil plantallene oppdatere seg. Men merk at planlagte stikkprøvekontroller på ruta vil slettes hvis du
går tilbake til kontrollrutene og endrer etter at du har dratt stikkprøvekontroller ut i planen. Dette er fordi det
skjer mye kalkulering i planen, og fordi dynamisk rekalkulering ikke støttes i første versjon av
planleggingsløsningen.

Merk at ved overlappende kontrollruter, f.eks. for å dekke frekvens på en bit av vegen som har høy ÅDT, vil
summen av planlagte stikkprøvekontroller være lavere enn summen av beregnede. Det er fordi frekvensen
dekkes av to stikkprøvekontroller som også går over andre strekninger. Man får dermed en besparing på
plantallene.

Antall timeverk kalkuleres ikke. Det videreføres gjennom at byggeleder selv fyller ut antall timeverk, slik som i
den gamle løsningen.

3.1.2.8  Låse årsplan

Låsing av årsplan avslutter planlegging og gjør planen operativ. Det er kun mulig å laste ned
stikkprøvekontroller fra en låst årsplan.

Etter låsing av årsplan kan du ikke endre på kontrollrutene eller prosesser, eller innholdet i
stikkprøvekontroller.

Låsing av årsplan låser også plantallene for året.

I en låst årsplan er det mulig å flytte på kontrollene i tid, eller endre kontrollør.
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3.1.3 Oppfølging av årsplan

Hvordan man følger opp en årsplan med plantall, samt gjøre endringer på eksisterende
stikkprøvekontroller er beskrevet i følgende kapitler.

3.1.3.1  Endre tidsrom eller kontrollør på en stikkprøvekontroll

For å endre tidsrom eller kontrollør klikker man på stikkprøvekontroll-kortet i tidslinjen. Ved å klikke på
kortet åpner det seg et sidepanel på høyre side med informasjon om stikkprøvekontrollen. Her kan du
endre tidsrom for stikkprøvekontrollen under "Periode" og en annen kontrollør under "Kontrollør". Klikk
så på knappen "Oppdater" for å lagre endringene.

3.1.3.2  Historikk

Kommer høsten 2021.

3.1.3.3  Følge opp plantall

Oppfølging av plantall skjer gjennom at plantall konstant regnes ut og enhver gjennomført stikkprøvekontroll vil
øke antallet plantall under "G" som står for "Gjennomført". Det er også en kolonne "P" for planlagte, denne
låses og vil ikke forandre seg så lenge planen er låst.
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Byggeleder og kontrollingeniør kan hele tiden følge med på om kontrollvirksomheten går i henhold til planen.

Plantall i låst årsplan

Når årsplanen er låst, vises plantallene for hver måned for den stikkprøvekontrollvirksomheten det er lagt
opp til i planen. I kolonnen "G" for gjennomført, ligger plantall for alle gjennomførte stikkprøvekontroller.
Det er dermed mulig å holde kontroll på at kontrollvirksomheten leverer på de plantallene som er lagt i
årsplanen.

3.1.3.4  Kopiere over kontrollruter til nytt år

Kommer høsten 2021.

3.2 Kontroll app

Beskrivelse av hvordan man lager utfører for stikkprøvekontroller, egendefinerte kontroller og
etterkontroller, er beskrevet i de følgende kapitlene.

3.2.1 Kom igang

Logg inn med din ELRAPP-bruker og passord for å tilgang til dine kontroller som er planlagt i
planleggingsmodulen.

3.2.1.1  Hjem

Når du logger deg inn vil du starte på Hjem-skjermen, hvor du har en oversikt over dine kommende
kontroller. De nærmeste kontrollene i tid er de som vises øverst i listen, sortert på de ulike kontraktene du
måtte ha. Har du en pågående kontroll som ikke er avsluttet vil den vises i toppen av listen under 
"Pågående kontroller".

Kontrollene vises som kort med navn på kontrollen, samt prosesser og perioden den bør utføres.

Ved å trykke på knappen "Se i kart" vil du få mulighet til å se kontrollruten i kartet og starte kontrollen.
Dette forklares nærmere i kapittel "Utføre kontroll"

På Hjem-skjermen vises kun de 2-3 kommende kontrollene på de ulike kontraktene. Du kan også finne
listen over alle kontroller det neste året. Dette forklares nærmere i neste avsnitt.
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På Hjem-skjerm er det også mulig å logge seg ut om man ønsker det ved å klikke på profil-ikonet.

3.2.1.2  Kontroller

På siden "Kontroller" vises et kartutsnitt over ditt kontraktsområde.

Hva som vises i kartet er avhengig av om man har startet en kontroll eller ikke.

· Har man ikke startet en kontroll, vises kartet over kontraktsområdet ditt. Her kan du også se
påminnelsene dine ligge i kartet. Påminnelser er beskrevet nærmere i kapittel "Påminnelser". Øverst til
venstre har du tilgang til kontraktslisten. Den viser alle kontroller som er planlagt det kommende året.
Listen må ikke forveksles med listen på Hjem-skjermen, som kun viser de 2-3 nærmeste kontrollene i
tid.

· Har man startet en kontroll fra Hjem-skjermen, vil den vises i kartet. Dette beskrives næremere i kapittel
"Utføre kontroller".

Øverst til høyre finner du kartvelgeren, som lar deg velge mellom karttypene satelitt, vegkart og terreng.

Øverst i bildet finner du kontraktsvelgeren, hvor du kan velge mellom de ulike kontraktene du har.

Posisjonen din i kartet vises som en blå markør. Skulle du miste oversikten i kartet, kan du når som helst
trykke på "Finn min posisjon", og kartbildet sentreres da på lokasjonen din. Nederst i kartet finner du
vegreferansen du befinner deg på.

3.2.1.2.1  Kontrolllisten

Enter topic text here.

3.2.1.3  Påminnelser

På denne siden finner du oversikten over alle dine registrerte påminnelser på de ulike kontraktene. En
påminnelse er et potensielt avvik som man ønsker å følge med på. 

Her kan du også registrere en ny påminnelse ved å klikke på "Legg til" nederst på skjermen.
Påminnelser du har registrert vil også vises i kartet, og ser slik ut:
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3.2.1.4  Innstillinger

Under "Innstillinger" finner du "Hjelp", men kontaktinfo til brukerstøtte om du trenger hjelp i
løsningen.
Her kan du også logge ut av applikasjonen.

3.2.2 Utføre kontroll

Ønsker du å gjennomføre en kontroll, kan denne startes opp fra Hjem eller i kontrolllisten som du finner på
siden "Kontroller".

Fra Hjem-skjermen, klikker du på knappen "Se i kart" på det aktuelle kontrollkortet til kontrollen du
ønsker å utføre.

Kontrollruten vises da i kartet.

For å se informasjon om den aktuelle kontrollen, kan du klikke på informasjonsikonet nederst til høyre i
kartet. Ved i klikke her får du opp detaljene om kontrollen, som bl.a. hvilken periode den skal utføres,
prosesser, veger og evt. etterkontroller og påminnelser som kan sjekkes på kontrollruten.

For å starte kontrollen klikker du på knappen "Start kontroll", eller du kan avbryte forhåndsvisningen
ved å klikke på lukk-knappen øverst til venstre. Du vil da bli tatt tilbake til Hjem-skjermen.

Når kontrollen er startet vil du få mulighet til å pause og avslutte kontrollen. Pauser du kontrollen kan den
når som helst gjenopptas fra Hjem-skjermen.

Avslutte kontroll forklares nærmere i kapitellet "Innsending av kontroll".

3.2.2.1  Registrere avvik

For å registrere avvik som du finner på kontrollruten din, klikker du på Legg til-ikonet nederst i kartet.
Denne vil åpne avviksregistreringen.

3.2.2.1.1  Punktavvik

Punktavvik er avvik som registreres på én vegreferanse.

Vegreferansen blir automatisk fyllt ut når du åpner registreringen, men du har mulighet til å redigere denne
om du ønsker det.
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Ved å klikke på "Ta bilde" åpnes kamerafunksjonen, og du kan ta bilder av avviket. Når du har lagt til
bildene, kan du bla igjennom dem. De kan også slettes.

Man velger mellom prosessene man har satt at man ønsker å kontrollere på kontrollruten. 
Ved valg av prosess, får man et utvalg av tilhørende objekter og avvik.

Du kan også legge til en kommentar.

For å registrere avviket, klikker du på knappen "Registrer", eller du kan lagre det som en påminnelse.
Dette forklares nærmere i kapittelet "Registrere påminnelse."

Når avviket er opprettet, legger det seg i kartet som en markør og du kan når som helst klikke på avviket
for å se på detaljene. Et punktavvik i kart ser slik ut:

3.2.2.1.2  Strekningsavvik

Strekningsavvik er et avvik med to vegreferanser; et fra og til endepunkt.

Det er verdt å merke seg at denne type avvik er ikke ment å brukes over større strekninger, da
vegreferanser ikke kan knyttes til bildene man tar.

For å registrere et strekningsavvik starter man en vanlig avviksregistrering. Ved å klikke på "Opprett
strekningsavvik" vil man få en ekstra vegreferanse som er løpende, helt til man velger å avslutte
strekningsavviket. Dette er til punktet.

Man registrerer bilder og detaljer som i en vanlig avviksregistrering.

For å fortsette strekningsavviket klikker man på knappen "Fortsett strekningsavvik" og man tas da
tilbake til kartet. For å fortsette strekningsavviket må man klikke på ikonet for pågående strekningsavvik.
Her vil du få listet opp alle strekningsavvik du har gående. Man kan ha opptil 3 strekningsavvik gående
samtidig, og man kan registrere punktavvik med pågående strekningsavvik.

Ønsker man å avslutte strekningsavviket klikker man på "Avslutt strekningsavvik", og avviket legger
seg da i kartet som en markør. Et strekningsavvik ser slik ut:

NB! Strekningsavviket vises kun som én markør på vegreferanser der man først opprettet
strekningsavviket.

 

3.2.2.2  Registrere egendefinert kontroll

Egendefinert kontroll er en kontroll på en prosess som ikke er planlagt.

Det finnes tre måter man registrerer egendefinert kontroll på:

· Man er på en kontrollrute, men kommer over en prosess man ikke skal kontrollere på den aktuelle
kontrollen
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· Man befinner seg på veier utenfor en pågående kontrollrute
· Man har ingen pågående kontroll

I disse tre scenariene foretar du en vanlig avviksregistrering, men i stedet for forhåndsplukkede prosesser,
kan du nå velge mellom alle prosesser på kontrakten.

En egendefinert kontroll ser slik ut i kartet:

3.2.2.3  Registrere påminnelse

Når man er på en kontrollrute kommer man over potensielle avvik som man ønsker å følge med på.

Når du vil registrere en påminnelse, åpner du avviksregistreringen og legger inn informasjonen på vanlig vis.
Ved å klikke på "Lagre som påminnelse" lagres påminnelsen. Du vil kunne se den i kartet, selv om du
ikke har pågående kontroller, samt i listen på siden "Påminnelser".

En påminnelse i kartet ser slik ut:

3.2.2.4  Redigere 

Du kan når som helst gå inn på et avvik eller påminnelse for å redigere informasjonen du har lagt inn. Det
gjør du ved å klikke på markøren i kartet, eller via listen "Dine registreringer" som beskrives i neste
kapittel.

3.2.2.5  Dine registreringer

Når du har en pågående kontroll, kan du enkelt få oversikt over alle dine registreringer i listen "Dine
registreringer".

Listen viser alle avvik registrert kronologisk på kontrollruten. Du kan herfra klikke deg inn på hvert enkelt
avvik for å se nærmere på det, eller for å redigere informasjonen.

3.2.2.6  Innsending av kontroll

Når du har kjørt kontrollruten din ferdig og registrert avvik, kan du avslutte kontrollen.

Ved å klikke på "Avslutt kontroll" vil du få en oppsummering av kontrollen, med avvikene i kartet og en
liste over registreringer. Du kan redigere før du sender inn kontrollen din.

Vært oppmerksom på at når kontrollen er sendt inn, forsinner den med tilhørende avvik fra kartet og kan
du ikke redigere på den.

Når du klikker på "Meld inn kontroll" sendes den da inn, og du blir da tatt tilbake til kartet som viser
kontraktsområdet ditt.
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Ønsker du å se det du har sendt inn, så finnes dette i oppfølgingsloggen og planleggingsmodulen i den nye
Kontroll-funksjonaliteten i ELRAPP.
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Del III - For entreprenører

1 Fremgangsmåte entreprenørbrukere

1.1 Innlogging

Entreprenøren logger seg inn i ELRAPP webapplikasjon. For nærmere beskrivelse, se kapittel
"Innlogging". 

Entreprenøren blir logget inn på sin kontrakt. Dersom entreprenøren har flere kontrakter, vil kontrakten
det sist ble arbeidet på komme opp. Aktuell kontrakt velges i feltet for ”Kontrakt” (se nedenfor). Dette er
en nedtrekksliste som også er søkbar på tekst der man kan søke på tvers av kontraktstyper.

I utgangspunktet kan alle entreprenørbrukere ha tilgang til alle kontrakter hos sin entreprenør
(entreprenøren kan om ønskelig styre tilgang til kontraktene, se pkt. "Brukeradministrasjon (tilgang og
passord)").

Informasjon som er tilgjengelig i hovedskjermbildet er status på import av produksjonsdata,
oppfølgingslogg, sist arkiverte elementer (arkivert i byggherremodulen) samt en hendelseslogg som viser
hva det siste som har skjedd på kontrakten er.

Logger man seg på som entreprenør på en kontrakt man kun er underentreprenør på vil skjermbildet gå
direkte til registrering av oversiktslister. I tillegg til dette vil en underentreprenør også ha tilgang til å
registrere mannskap på kontrakten.
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1.2 Brukeradministrasjon (tilgang og passord)

Hver entreprenør skal definere en superbruker i ELRAPP som styrer tilgangen til de enkelte kontraktene
for sin entreprenør samt kan resette passord for brukere tilknyttet sin entreprenør. Denne superbrukeren
har et eget menyvalg; Administrasjon -> Brukere hvor det ligger en liste over alle brukerne. Disse brukerne
er lagt inn i ELRAPP av superbruker i ELRAPP byggherre eller av Norconsult Informasjonssystemer på
bestilling.
 
For øvrig funksjonalitet for brukeradministrasjon, se “Brukeradministrasjon for entreprenørbrukere”.

1.3 Kontraktsinformasjon

Kontraktsinformasjon legges inn av byggeleder og/eller superbruker i Byggherremodulen og overføres til
Entreprenørmodulen. Underentreprenører og Mannskap kan også legges inn i entreprenørmodulen.

En kontrakt er aktiv (tilgjengelig i nedtrekkslisten) 6 måneder før og 6 måneder etter en kontraktsperiode.

Følgende kontraktsinformasjon finnes i Entreprenørmodulen.

1.3.1 Generell informasjon

Entreprenøren har mulighet til å endre generell informasjon.  Kontraktsinformasjon i Byggherremodulen vil
da bli oppdatert med disse endringene.  For å legge inn eller endre informasjon, klikk på blå tekst, som
markert i skjermbildet.
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Følgende skjermbilde kommer opp:

I “Endre kontraktinfo” skjermbildet kan man velge blant entreprenørens registrerte personer som er lagt
inn som mannskap, og registrere disse som kontaktperson, verneombud og samordningsleder ved å velge i
listene og deretter klikke på knappen “Lagre”.

1.3.2 Oversiktslister

Dette kapittelet beskriver hvordan man registrerer underentreprenører og mannskap pr underentreprenør.
Se de neste sidene for mer detaljer.
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1.3.2.1  Underentreprenører

Her vises de underentreprenørene som byggeleder og/eller hovedentreprenøren har valgt for kontrakten i
ELRAPP Byggherre. For å legge inn en ny underentreprenør, klikk på “Ny underentreprenør” og en ny
linje i listen vil vises. Her velges underentreprenører fra en nedtrekksliste over entreprenører som er
registrert i grunndata. Underentreprenører legges inn med tidsrom for når de skal være aktive på
kontrakten, en eventuell adresse for avdelingen samt at det kan krysses av for om underentreprenøren vil
gi tilgang til sitt personregister til hovedentreprenør. Dette krysset er kun tilgjengelig i entreprenørmodulen
hvis det i grunndata for entreprenøren er krysset av for at det er gitt tilgang til personregisteret, eller at
underentreprenøren selv logger seg inn i ELRAPP entreprenør på den aktuelle kontrakten og selv setter
tilgang til personregisteret kun til denne kontrakten. Byggeleder i byggherremodulen vil alltid ha tilgang til
denne funksjonen. Tidsrom for underentreprenøren, adresse og evt tilgang til personregister kan senere
endres ved å klikke på linken “Endre” i listen. En underentreprenør kan også slettes hvis det ikke er
registrert mannskap på liste. Dette gjøres ved å klikke på “Slett” i listen.

Det kan også registreres ekstra informasjon for en underentreprenør på kontraktene, dette gjelder
personer for rollene kontaktperson og verneombu. For å legge til personer for de ulike rollene må man
klikke på “Roller” i listen over underentreprenører og et nytt skjermbilde vil åpnes. Her velger man
personer til de ulike rollene og klikker på knappen “Lagre”. Informasjon om de ulike rollene og personene
vises under listen over de ulike underentreprenørene og vises ved å markere en av underentreprenørene i
listen.

Når en entreprenørbruker er logget inn på en kontrakt hvor han er underentreprenør, vil kontraktinfo-
menyen reduseres, slik at kun underentreprenør- og mannskapsfanen er synlig. Entreprenøren
(underentreprenøren), får se sitt eget firma i listen over underentreprenører, og kan endre adresse og
kontraktstidsrom, samt om hovedentreprenør har tilgang til personregisteret for denne underentreprenøren.
Underentreprenøren kan også redigere rollene kontaktperson og verneombud for den aktuelle
underentreprenøren.
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1.3.2.2  Mannskap

Her vises de personene som byggeleder og/eller hovedentreprenøren har valgt for kontrakten i ELRAPP
Byggherre. Mannskap legges til ved å først velge aktuell Entreprenør og deretter klikke på “Legg til/fjern
mannskap”. Man kan i etterkant velge å sette en person til inaktiv for kontrakten ved å klikke på “Endre” i
listen og fjerne krysset for aktiv. Mannskap kan også slettes ved å klikke på “Slett” i listen hvis personen
ikke er registrert på oversiktsliste på kontrakten.

Linken “Ny person” er synlige for superbrukere hos entreprenøren. Hvis det mangler personer i listen for
mannskap kan det registreres personer direkte fra denne linken. Det finnes også mulighet for å registrere
personer på samme vis i “Grunndata – Personer” som også er tilgjengelig for superbrukere.

Klikk på linken "Legg til/fjern mannskap" i skjermbildet over åpner et nytt dialogvindu (se bilde under) der
man vil få opp tilgjengelige og valgte personer som mannskap. Tilgjengelige personer er de personene som
er registrert i grunndata for den enkelte entreprenør. Her kan man markere flere personer og klikke "Velg"
evt "Velg alle" for å velge alle tilgjengelige personer. Disse vises deretter som valgt og klikk på "Lagre" vil
medføre at mannskapslisten oppdateres med de valgte personene.

Tilsvarende som for "Velg" og "Velg alle" finnes det også knapper for å fjerne mannskap. Hvis personer
man forsøker å fjerne er registrert på oversiktslister på kontrakten er de ikke mulige å fjerne. Disse må
deaktiveres ved å klikke på "Endre" vist i skjermbildet over. Ved å deaktivere personer vil de ikke lenger
komme opp som valg i selve oversiktslisten, men historikken på tidligere registreringer er bevart.
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1.3.3 Prosesser

Her vises de prosessene som byggeleder har valgt for kontrakten i ELRAPP Byggherre.

1.3.4 Administrative krav

Her vises de administrative krav som byggeleder har valgt for kontrakten i ELRAPP Byggherre.
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1.3.5 Skjemaoppsett

1.3.5.1  R10

1.3.5.2  R12

Ved å klikke på en veggruppe, får man opp et nytt skjermbilde som viser hvilke veger som inngår i denne
gruppen.

For kontrakter med oppstart i 2013 eller senere vil gruppene være gruppert på vinterdriftsklasser i stedet
for strategi.



205ELRAPP Del III - For entreprenører

Versjon 2021.4. 

1.3.5.2.1  Strømidler

Viser hvilke strømidler som ligger til grunn for innrapportering i mengdeskjemaet R12.
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1.3.5.2.2  Metoder

Metoder satt opp i skjemaoppsett kan rapporteres både i R12 og ved atuomatisk dataoppsamling.

1.3.5.3  R13
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1.3.5.4  R14

Ved å klikke på en veggruppe, får man opp et nytt skjermbilde som viser hvilke veger som inngår i denne
gruppen.

Veggruppene er gruppert på vegkategori og fylke.

Plantevern- og støvdempingsmidler som er tilgjengelig for innrapportering på skjema R14.

1.3.5.5  R15

Her vises avfallskategorier som det skal rapporteres på i R15.
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1.3.6 Vegoppsett

Vegoppsett er alle veglenker som tilhører kontraktsvegnettet.

Veglenkene lastes ned fra NVDB hver natt.

Kontraktsvegnett i kart

Kontraktens vegnett vises i kartet, markert i grått.

Vegvelgeren kan benyttes til å inspisere delene av vegnettet nærmere hvis man ønsker det. Valg vil bli
markert med blått i kartet, slik at det er mulig å se eksakt hvor en strekning eller delstrekning er.

Informasjon nederst viser når vegnettet sist ble oppdatert. Det vil si seneste tidspunkt det kom endringer
inn i kontraktsvegnettet fra NVDB.
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Kontraktsvegnett i tabell

Det finnes også en tabellvisning av kontraktsvegnettet, med mulighet til eksport til talldata.

1.3.6.1  Vegnett

Under fanen "Vegnett" vises kontraktsvegnettet for kontrakten på to måter:

I kart:

I kartet kan vegvelgeren benyttes for å undersøke helt ned til delstrekningsnivå, hvilke deler som
kontraktsvegnettet består av.

Du kan gå til tabellvisning av kontraktsvegnettet gjennom å klikke på 

Og i tabell:
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1.3.6.2  Roder

Ny tjeneste og grensesnitt for roder kommer høsten 2021.

1.4 Innrapportering

Innrapportering av skjema og avvik gjøres ved å gå inn på ”Innrapportering” i menyen. På siden finnes
linker til de ulike skjema R2 - R19 samt Avvik.

Alle innsendte skjema vil i Entreprenørmodulen havner rett i arkivet. I Byggherremodulen vil alle skjemaer
unntatt R10 havne i innboksen. R10 havner rett i arkivet hos byggeleder og blir også sendt til
Vegtrafikksentralen på e-post.

1.4.1 Generell informasjon for nye skjema

Når du rapporterer inn et nytt skjema vil du kunne jobbe i både kart og skjema. Når du åpner en
innrapportering vil den se slik ut:

Slik ser innrapporteringen ut når den åpnes

Skjemaet kan kollapses slik at hele kartflaten kan benyttes. Dette gjøres ved å trykke på høyre-pilen over
skjematittelen.
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Og slik ser det ut når skjema er kollapset:

Ønsker du å avbryte trykker du på «Avbryt»-knappen i høyre hjørnet, og du kommer da tilbake til
skjemavelgeren.

STEG
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Skjemaet er bygget opp av steg. Navigering mellom stegene gjøres ved å trykke på «Neste» og
«Tilbake»-knapper, eller ved å trykke direkte på steg-titlene. Alle obligatoriske felter må fylles ut før man
kan sende inn skjema til Byggherre. Disse feltene er markert med stjerne*.

KLADDER

Har du tidligere lagrede skjema vil de vises i nedtrekken under skjematittelen. 

1.4.2 Støtte for gamle vegreferanser

I en overgangsperiode er det støtte for visning av både gamle og nye vegreferanser i skjema som avvik,
R11 og R2. 

Når du skriver inn gammel vegreferanse manuelt vil den automatisk omdannes til den nye vegreferansen.
Den gamle vegreferansen vil fortsatt ligge synlig i skjema, under tekstfeltet.

Gammel vegreferanse vises under tekstfeltet

Har du skrevet inn den nye vegreferansen, men ønsker å se den gamle, kan den vises ved at du trykker på
knappen «Vis gamle vegreferanser» øverst i høyre hjørnet. 
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Knapp for å vise gamle vegreferanser

NB! Vegreferanser på kommuneveger kan ikke rapporteres inn da de ikke tilhører kontrakten.

NVDB vil kun støtte nye vegreferanser f.o.m. 01.09.2021. 

1.4.3 Automatisk dataoppsamling - DAU filer

Innrapportering av skjema R12 - Oppfølging av drift og vedlikehold skal i hovedsak foregå ved
automatisk dataoppsamling.  Dette gjøres ved såkalte DAU-filer som lastes fra maskinelt utstyr ute på
vegen til ELRAPP. For kjøretøy og utstyr hvor det ikke stilles krav til automatisk dataoppsamling,
rapporteres mengder via webskjema R12 i ELRAPP Entreprenørmodul. Se også Rapporter -
Produksjonsdata.
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1.4.4 Funksjonene "Lagre" og "Send inn"

Når man fyller ut et skjema for innrapportering kan man velge mellom funksjonene ”Lagre” og ”Send inn”.
 Dette gjelder skjema R2 – R19 med unntak av R10. Dersom skjema er ferdig utfylt og klart for
innrapportering velges ”Send inn”. Skjemaet blir da samtidig lagret og havner i arkivet, og byggeleder får
melding i innboksen med innsendt skjema.  

Dersom man har startet å arbeide med et skjema som man ønsker å arbeide videre med senere velges
”Lagre”. Informasjon om når man sist lagret, dato og klokkeslett, fremkommer nederst i skjermbildet.  Det
påbegynte skjema kommer opp neste gang man åpner samme skjermbilde.  Samtidig fremkommer et
tredje valg ”Nytt skjema”.  ”Nytt skjema” velges dersom man ønsker å slette det påbegynte skjema og
starte på et helt nytt, blankt skjema.

I de moderniserte skjermbildene heter funksjonene "lagre kladd" og "meld inn".
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1.4.5 Løpenummer

Skjema R2, R5, R11, R18 og avvik får tildelt et løpenummer når de sendes inn.  Disse skjemaene kan
endres etter innsending.  Dette gjøres ved å hente det aktuelle skjemaet opp fra arkivet.  Når man trykker
på knappen for ”Rediger” vil man få tilgang til å gjøre endringer i selve skjemaet.  Når skjemaet sendes inn
igjen, vil det få tildelt et nytt løpenummer. Løpenummer samt nyeste versjon/løpenummer vil fremgå øverst
til høyre på skjema. Se eksempel under.
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For moderniserte skjermbilder i ELRAPP vil løpe- og versjonsnummer vises som på bildet under, i
forbindelse med skjematypen og i versjonsfeltet øverst til høyre.
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1.4.6 Skjema R2 – Veghendelser

STEG 1: DETALJER

I første steget «Detaljer» fyller du ut «Stedsnavn», «Registrert» og «Klokkeslett».



218ELRAPP Del III - For entreprenører

Versjon 2021.4. 

Det siste som gjøres i dette steget er å fylle ut vegreferansen for hvor veghendelsen fant sted. Du kan

skrive inn både gammel og ny vegreferanse. Se kapittel «Støtte for gamle vegreferanser» for mer

informasjon.

Vegreferansen kan skrives manuelt inn i skjema eller man kan flytte på markøren til ønsket posisjon i

kartet. Vegreferansen vil så vises i kartet og i skjema. Er man utenfor kontraktsområdet vil man få en

feilmelding om at vegreferansen ikke kan registreres.

Ved å trykke på knappen «Neste» eller trykke på stegtittel, kommer man til neste steg som er «Om

veghendelsen».

 

STEG 2: OM VEGHENDELSEN

I dette steget beskrives veghendelsen. Her skal du spesifisere «Årsak», «Prosess», «Objekt» og

«Avvik» for det som har inntruffet. Disse feltene er ikke obligatoriske med det oppfordres til å fylle ut

disse, da det gir mer utfyllende informasjon til innrapporteringen.

Velger du «Annet» under «Årsak», kan det dokumenteres ytterligere i kommentar-feltet nederst i steget.
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Trykk så på «Neste» eller klikk på stegtittel for å gå til neste steg som er «Tiltak». 

STEG 3: TILTAK

Under «Tiltak» skal ansvarlig for utbedring registreres. Om veghendelsen har inntruffet innenfor

kontraktsarbeidet så velger man mellom partene entreprenør og byggherre ettersom hvem som er ansvarlig

for utbedringen. Har det inntruffet utenfor kontraktsarbeidet, velger man «Inngår ikke i

kontraktsarbeid».

Neste man gjør er å opplyse om veghendelsen er utbedret eller ikke. Velger man «Ja» på «Er
veghendelsen utbedret?» skal man sette dato for når utbedringen fant sted. Velger man «Nei» får man
mulighet til å sette en dato for planlagt utbedring. Nedenfor vises hvordan de to ulike scenario ser ut:
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Ved å trykke på «Neste» kommer du til siste steget, «Vedlegg», som lar deg laste opp bilder og andre

filtyper.

STEG 4: VEDLEGG

Her kan du laste opp bilder og andre filtyper som omhandler veghendelsen. 
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Du kan laste opp filtyper som png, jpeg, jpg, tif, pdf, doc, .docx ,xls ,xlsx, htm, html, msg, sos, mpp,

mppx, rtf, ppt, pptx, txt.

I dette steget kan du velge å lagre innrapportering til senere som en kladd eller du kan sende den direkte

inn til Byggherre. 

NB! Innsendte skjema kan ikke redigeres.

1.4.7 Skjema R5 – Rapportering av skade på objekter som inngår i kontrakten påført av
kjent/ukjent motorvogn

Det skal sendes inn ett skjema for hvert enkelt skadetilfelle. 

På samme måte som for R2 skjema er det mulig å lage og lagre flere kladder av skjema R5.  

Skjema R5 får automatisk generert et løpenummer, eksempelvis 846.  Skjemaet kan søkes opp i arkivet
og endres i ettertid.  Det blir da generert et nytt løpenummer, eksempelvis 846.01. Løpenummer som
fremkommer i emnefelt blir automatisk generert.  Dette for å enklere kunne finne en bestemt skade i arkiv
samt Innboks i Byggherremodulen.

Emnefelt i R5 settes automatisk ved innsending. Emnefeltet vil se ut som følger: R5-[løpenummer]-
[vegreferanse]-[stedsnavn], hvis stedsnavn ikke er angitt sløyfes det i emnefeltet.

STEG 1: DETALJER

Skadested og vegreferanse angis, vegreferanse kan angis gjennom å plassere markøren i kartet.

Skadetidspunkt har to valg: har skjedd eller antatt skjedd

oHvis skaden har skjedd på et spesifikt tidspunkt, angi en eksakt dato og klokkeslett
oHvis skaden er antatt skjedd innenfor et tidsintervall, men eksakt dato og klokkeslett mangker,

angi et tidsintervall

Hvordan skaden ble identifisert, kan angis på to måter: Oppdaget skaden selv eller Fikk vite om skaden. I

begge tilfellene må dato og klokkeslett angis, hvis man fikk vite om skaden fylles navn på hvem som gav

informasjonen, ut.
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Steg 1 detaljer

Steg 1 Detaljer
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Oppdaget skaden selv: fyllt ut dato og klokkeslett
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Fikk vite om skaden, fyll ut dato, klokkeslett og navn på personen som gav informasjonen til deg

STEG 2: OM SKADEN
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Det obligatoriske feltet "Skyldes skaden snøbrøyting" må besvares i innmeldingen. Dette har sammenheng

med hvordan skaden håndteres hos forsikringsselskapene, hvis den skal bli reglert der.

Skadeomfang skal beskrives, og er også et obligatorisk felt, det samme gjelder antatt kostnad for

utbedring.
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Spørsmålet om skaden har blitt reparert har to mulige svar: ved positivt svar så må bruker angi dator for

når utbedringen har skjedd, ved negativt svar må innmelder angi om skaden skal repareres innen tiltakstid

eller bestilles av byggherre.

STEG 3: SKADEVOLDER

I dette steget fyller innmelder ut data om skadevolderen, hvis han er kjent. Det er mulig å legge til flere

skadevoldere.

Utfylling av skadevolder

Hvis skadevolder er ukjent, er det mulig å legge en kommentar for opplysninger som tihører saken..
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Utfylling av ukjent skadevolder

Hvis det er blitt gjort handlinger for å identifisere skadevolderen, logges disse her gjennom utfylling av en til flere
Kontakter. En kontakt kan være en av disse predefinerte typene:
· VTS
· Politi
· Bergingsselskap
· Andre 
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Utfylling av kontakt

STEG 4: VEDLEGG

Vedlegg i R5 inneholder kategorier. Det er ønskelig å dele vedlegg opp i kategorier, for å forenkle

saksbehandlingen. Kategoriene er Skade og Utbedring. Innmelder må laste opp vedleggene til riktig

kategori, og kan etter innmelding, flytte de mellom kategoriene.
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Opplast av vedlegg til kategorien Skade

Innmeldt skjema slik det ser ut oppsummert.

Legg merke til at stegene "Om skaden" og "Skadevolder" er kollapset for å unngå at skjemaet blir for
langt. Ved trykk på pilene kan disse stegene enkelt ekspanderes.

Bytt eventuelt kategori på vedleggene gjennom å klikke på ikonet med de to pilene, ved siden av
kategoriene.
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Oppsummering av innmeldt skjema

1.4.8 Skjema R10 – Innrapportering av kjørforhold
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R10-skjema blir sendt som en e-post til Vegtrafikksentralen, se eksempel under. Skjema skal fylles ut og
sendes inn 3 ganger hver dag. Kopi av skjemaene havner i arkivet til byggeleder. Byggeleder kan søke i
arkivet etter innsendte skjema.

Ved å klikke på knappen ”Kopier forrige”, markert med pil, fylles skjemaet ut likt som innsendte R10
skjema.

Eksempel på e-post generert fra ELRAPP Skjema R10: 

1.4.9 Skjema R11 – Rapportskjema for skred og skredfare
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1.4.9.1  Innrapportering av skred

STEG 1: DETALJER

Ønsker man å rapportere inn et skred velger man «Skred» under «Hva ønsker du å melde inn?».
Ytterligere informasjon som stedsnavn, hendelsesdato og klokkeslett fylles inn.

Under «Skredområde» må man velge de aktuelle vegreferansene på «Fra sted» og «Til sted» for å
registrere omfanget av skredet. NB: Vegreferansen på «Til sted» må alltid ha høyere metreringsverdi enn
«Fra sted». Dette er fordi NVDB krever at strekninger i forbindelse med innrapportering av skred skal
være i definert i henhold til stigende metrering.
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For å støtte stigende metrering i R11 vil ibland markørene for «Fra» og «Til» byttes om. Brukeren vil få
en melding om at dette skjedde slik at strekningen blir markert med stigende metrering. 

Vegreferansene kan skrives manuelt inn i skjema eller man kan flytte på markørene til ønsket posisjon i
kartet. Vegreferansen vil så vises i kartet og i skjema. Er man utenfor kontraktsområdet vil man få en
feilmelding om at vegreferansen ikke kan registreres. 

Vegreferanser på kommuneveger må legges inn ved bruk av markører. Dette er fordi
kommunevegreferansene ikke er unike på tvers av kommuner. En enkel måte å løse dette i ELRAPP (som
ikke har eget kommuneregister), er å kreve bruk av markører ved innrapportering på kommuneveger. Det
er relativt få av dem i kontraktsvegnettene og de rammes ikke spesielt ofte av skred/vegstengning.

Her vises at markørene er plassert og pilen som indikerer hvilken retning skredet har løsnet

Det siste man gjør i dette steget er å velge hvilken side skredet har løsnet, og en pil vil vises i kartet for å
indikere retning av løsnet skred.

Ved å trykke på knappen «Neste» eller trykke på stegtittel, kommer man til neste steg som er «Om
skredet».

STEG 2: OM SKREDET
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I dette steget skal du beskrive skredet. Velg alternativene som beskriver det skredet du ønsker å
rapportere inn. 

De ulike valgene som kan beskrive et skred

NB! Noen av valgene har avhengigheter. Disse vil vises som grået ut, og kan da ikke velges. Er alternativet
du ønsker å velge grået ut, må du endre et tidligere valg som har på virket avhengigheten.
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Her er skredtype Stein valgt, og avhengighetene som ikke kan velges er markert med røde sirkler

De ulike avhengighetene er:
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· Velg skredtype -> Stein -> Løsneområde -> Vegbane/-fylling

· Velg skredtype -> Stein -> Høyde fra veg opp til løsneområdet -> Nedenfor veg

· Velg skredtype -> Jord/løsmasse -> Løsneområde -> Inne i tunnel og Vegbane/-fylling

· Velg skredtype -> Jord/løsmasse -> Høyde fra veg opp til løsneområdet -> Nedenfor veg

· Velg skredtype -> Flomskred -> Løsneområde -> Inne i tunnel og Vegbane/-fylling

· Velg skredtype -> Flomskred -> Høyde fra veg opp til løsneområdet -> Nedenfor veg

· Velg skredtype -> Snø -> Løsneområde -> Inne i tunnel og Vegbane/-fylling

· Velg skredtype -> Snø -> Høyde fra veg opp til løsneområdet -> Nedenfor veg

· Velg skredtype -> Is -> Løsneområde -> Vegbane/-fylling

· Velg skredtype -> Is -> Høyde fra veg opp til løsneområdet -> Nedenfor veg

· Velg skredtype -> Is/stein -> Løsneområde -> Vegbane/-fylling

· Velg skredtype -> Is/stein -> Høyde fra veg opp til løsneområdet -> Nedenfor veg

· Velg skredtype -> Sørpeskred -> Løsneområde -> Inne i tunnel og Vegbane/-fylling

· Velg skredtype -> Sørpeskred -> Høyde fra veg opp til løsneområdet -> Nedenfor veg

· Velg skredtype -> Utglidning av veg -> Løsneområde -> Vegskjæring, Ur, Fjellside/dalside og Inne i
tunnel 

· Velg skredtype -> Utglidning av veg -> Høyde fra veg opp til løsneområdet -> 0-5 m, 5-20 m, 20-50
m, 50-200 m, >200 m og Ikke vurdert

Når du har fylt ut beskrivelsen av skredet, avsluttes steget med å registrere om det har oppstått skader
som følge av skredet. Velger man ja, kan man velge opp til flere skade-alternativer. 
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Her har man valgt at skredet har medført til flere type skader

Trykk så på «Neste» eller klikk på stegtittel for å gå til neste steg som er «Stenging». Du kan når som
helst gå tilbake til tidligere steg ved å trykke på stegtitler, eller på «Tilbake»-knappen.

STEG 3: STEGNING

Under «Stenging» registreres det veger som har blitt stengt eller planlagt stengt.

Velg «Ja» for å legge til en vegstegning eller flere. Du kan legge opptil 2 stk vegstengninger på en
registrering.

Om spørsmålet om vegen skal stenges, så får du valget mellom Ja, Nei og Vegen er allerede stengt. 

HVORDAN LEGGE TIL VEGSTENGNING
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Når du har lagt til en vegstengning må du velge «Fra sted» og «Til sted» på samme måte som når du
definerte skredområdet (Steg 1: Detaljer). Du kan dra i kartmarkørene eller skrive inn vegreferansen
manuelt i skjema. 

«Stengt f.o.m.» og «Stengt t.o.m.» sier noe om hvor lenge vegstengningen vil vare.

Du kan legge til en ny vegstegning, eller slette den du har ved å trykke på søppelspann-ikonet i øverst i
høyre hjørne.

Her vises det at det har blitt registrert én vegstengning

Registreres det flere vegstengninger vises sifferet i kartmarkøren hvilke vegstengning det dreier seg om.
Foreløpig er det kun mulig å legge inn to vegstengninger. 

Ved å trykke på «Neste» kommer du til steget, «Kommentar», som lar deg legge til en evt. kommentar.

STEG 4: KOMMENTAR

I dette steget har du mulighet til å legge til en kommentar dersom det eksempelvis har/oppstår
uregelmessige hendelser. 
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Ved å trykke på «Neste» kommer du til siste steget, «Bilder», som lar deg laste opp bilder.  Du kan når
som helst gå tilbake til tidligere steg ved å trykke på stegtitler, eller på «Tilbake»-knappen.

STEG 5: BILDER

Her kan du laste opp bilder av skredet. Du kan laste opp bildefiler som png, jpg og tif.

Bildeopplasteren lar deg laste opp png, jpg og tif-filer
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I dette steget kan du velge å lagre innrapportering til senere som en kladd eller du kan sende den direkte
inn til Byggherre. Lagrer du den som en kladd finner du den igjen i nedtrekken for kladder under skjema-
tittelen. Se «Generell informasjon» for mer informasjon.

1.4.9.2  Innrapportering av vegstengning pga. skredfare

For å melde inn en vegstengning pga. skredfare velger man «Vegstengning pga. skredfare» under
steget «Hva ønsker du å melde inn?» under steg 1 «Detaljer».

Stedsnavn er valgfritt, men det er anbefalt at man fyller inn

Her skal du ikke registrere vegreferanse, men du bør skrive stedsnavn (dette er valgfritt).

Trykker man «Neste» vil man da komme til steget «Tiltak». Her legger man til vegstengning(er) på
samme måte som i «Innrapportering av Skred» (se Innrapportering av SKRED Steg 3: Tiltak). Du
kan registrere opptil 2 stk vegstenginger som følge av skredfare.
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Markørene indikerer at én vegstengning er registrert

Siste steg i registreringen er «Bilder», som lar deg laste opp bildevedlegg. 

Bildeopplasteren lar deg laste opp jpg, png og tif-filer
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Trykk så «Meld inn» for å sende inn skjema til byggherre. Du kan også velge å lagre innrapporteringen
som kladd hvis du ønsker å fullføre den ved et senere tidspunkt.

1.4.10 Skjema R12 – Oppfølging av drift og vedlikehold, vinter

Innrapportering av R12 skjema kan påbegynnes for de veggruppene som er låst for endringer i ELRAPP
Byggherremodul. For kontrakter som har begynt før 2018 så vil R12 skjemaet være sesongbasert og for
kontrakter som begynner fra og med 2018 så vil R12 Skjemaet være månedsbasert. For eksempel:
kontrakter for perioden 2017/2020 vil bruke det gamle sesongbaserte skjemaet, mens kontrakter for
perioden 2018/2021 vil bruke det nye månedsbaserte skjemaet. Måten månedsbasert innrapportering
fungerer blir forklart lenger ned.

Alle R12 skjema som innrapporteres/sendes inn er unike, dvs. at historikken for alle innsendte skjema
bevares.  

Dersom man ønsker å opprette en kladd for R12 skjema gjøres dette ved å lage en kopi av eksisterende
skjema (sist innsendte skjema). Åpne R12 skjema og trykk på ”Lagre-knappen”.  Spørsmål ”Ønsker du å
lage en kopi av eksisterende skjema for ny innsending?” kommer opp.  Trykk OK.  Legg inn oppdaterte
tall og trykk på Lagre-knappen”. Endringene blir lagret og dato for ”Sist lagret:” oppdateres.

For kontrakter med oppstart i 2013 eller senere vil ikke R12 være inndelt etter strategi. Veggruppene vil
være inndelt etter vinterdriftsklasser, og skjemaet vil kun være inndelt etter tiltak. Fanen for akkumulert er
fjernet.

Månedsbasert innrapportering:
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R12 velges som vanlig under innrapportering i menyen på venstre side, brukeren vil kun få opp det nye
R12 skjema som er månedsbasert hvis kontrakten starter fra og med 2018.

Måndesbasert R12 skjema

Måndesbasert R12 skjema – toppen av skjemaet

Toppen av skjemaet består av to nedtrekksmenyer hvor brukeren kan velge ønsket sesong og/eller måned
det skal rapporteres på. 

Når en bruker endrer måned eller sesong så vil det komme opp en dialogboks med spørsmål "Ønsker du
å lagre skjemaet ditt før du går til ny periode?", mulige valg er "NEI" eller «LAGRE". 

«Sist lagret» eller «Sist endret» vil vise tidspunkt for når skjemaet sist var lagret eller sendt inn. 

Pdf-nedlasting av et R12-skjema er mulig gjennom å klikke på knappen med pdf-ikon øverst i høyre
hjørne. 
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«Tilbakestill»-knappen lar deg tilbakestille skjemaet til slik det var før det ble lagret. Knappen vil slette
eventuelle mellomlagrede verdier og du får beskjed om dette, og kan velge å fullføre tilbakestilling eller
avbryte. Et innsendt skjema kan ikke tilbakestilles ved bruk av denne funksjonen. Men det er mulig og
endre, lagre og sende inn skjemaer på nytt.

Det er fire faner i skjemaet for forskjellige strømiddel/metoder: salt, sand, kjemikalie, brøyting. Innholdet
under hver fane er avhengig av hvordan kontrakten er satt opp. 

Månedsbasert R12 skjema – dialogboks etter bruker har valgt ny måned

Månedsbasert R12 skjema – dialogboks etter bruker har trykket på tilbakestill knappen

Månedsbasert R12 skjema – tabellbeskrivelse



245ELRAPP Del III - For entreprenører

Versjon 2021.4. 

En tabell består av flere kolonner. Kolonnene inneholder felter for inntasting av data, redigerbare felter
gjenkjennes ved at det er en tydelig strek under verdiene. Verdier i feltene vil bli avrundet til to desimaler,
utenom "Minutter" kolonnen, som noen tabeller har (denne støtter ikke desimaler). Noen kolonner viser
akkumulerte verdier. Disse er akkumulerte verdier fra hele sesongen, dvs. tall fra tidligere innmeldinger i
sesongen akkumuleres opp i disse feltene.

Nederst på skjemaet er det to knapper, en med teksten "LAGRE" for å lagre skjemaet, og en med teksten
"SEND SKJEMA" for å melde inn skjemaet. «LAGRE»- lar deg mellomlagre en kladd av skjemaet, hvis
du ønsker å fortsette senere.
Hvis «SEND SKJEMA» trykkes så vil det komme en dialogboks der du enten bekrefter innmelding eller
avbryter.

Nederst i skjemaet er det et tekstfelt som viser tidspunkt for når skjemaet sist ble lagret eller sendt inn. 

Månedsbasert R12 skjema – bunnen

Månedsbasert R12 skjema - lagre
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Månedsbasert R12 skjema - innsending
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1.4.11 Skjema R13 – Naturfare

Hvis det finnes tidligere innsendte R13 skjemaer på kontrakten, vil det finnes en knapp neders på siden
med teksten "Kopier forrige". Denne funksjonen vil fylle et nytt skjema med det sist innsendte skjemaet for
R13 på kontrakten som deretter kan benyttes som mal for neste innsending.

Det er mulig å lage og lagre flere kladder av R13 skjema.  Kladdene er synlig i nedtrekkslisten ”Kladd”
ovenfor selve skjemaet. Når man arbeider i en kladd, kan man i tillegg til ”Lagre” og ”Send inn”, velge
”Slett kladd” eller ”Nytt skjema”. 

Ved innsending av R13 skjema (klikk på "Send inn"), overføres snøskredaktiviteter, faretegn og
farevurdering direkte til NVE sitt system RegObs i de tilfellene dataene tilfredsstiller kravene til RegObs.
Dette skjer automatisk, og brukeren får ingen beskjed om dataene er lagret i RegObs eller ikke.

Skjemaet R13 Naturfare er delt inn i 3 seksjoner/ekspanderbare felter, snøskred, jordskred og naturfare.
Informasjon om disse legges inn ved å klikke på plusstegnet i skjemaet og den aktuelle delen av skjemaet
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vil bli synlig. Man kan sende inn både èn type naturfare og en kombinasjon av de ulike typene naturfarer i
skjemaet.

1.4.12 Skjema R14 – Oppfølging av drift og vedlikehold, sommer

Innrapportering av R14 skjema kan påbegynnes for de veggruppene som er låst for endringer i ELRAPP
Byggherremodul. I tillegg må det være registrert plantevern- og støvdempingsmidler på kontrakten i
kontraktsinformasjon i byggherremodulen for at innrapportering skal være mulig. Alle R14 skjema som
innrapporteres/sendes inn er unike, dvs. at historikken for alle innsendte skjema bevares.  

Dersom man ønsker å opprette en kladd for R14 skjema gjøres dette ved å lage en kopi av eksisterende
skjema (sist innsendte skjema). Åpne R14 skjema og trykk på ”Lagre-knappen”.  Spørsmål ”Ønsker du å
lage en kopi av eksisterende skjema for ny innsending?” kommer opp.  Trykk OK.  Legg inn oppdaterte
tall og trykk på Lagre-knappen”. Endringene blir lagret og dato for ”Sist lagret:” oppdateres.

Innrapportering av plantevernmidler:
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Innrapportering av støvdempingsmidler:
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1.4.13 Skjema R15 – Avfallsrapportering

Kolonnen ”hittil i kontrakten” viser verdier for avfallsrapportering som hittil er blitt innrapportert i
kontraktsperioden.

1.4.14 Skjema R18 – Melding om uønsket hendelse/forhold innen HMS (entreprenørhendelse)

I mange tilfeller vil det ikke være mulig å innrapportere antall fraværsdager når en uønsket hendelse har
skjedd. Dette fordi en ikke da ikke vet hvor mange fraværsdager denne hendelsen medfører. På dette
tidspunkt innrapporteres estimert antall fraværsdager. 

Skjema R18 kan endres etter innsending.  Dette gjøres ved å hente det aktuelle skjemaet opp fra arkivet. 
Når man trykker på knappen for ”Rediger” vil man få tilgang til å gjøre endringer i selve skjemaet. Når
skjemaet sendes inn igjen, vil det få nytt versjonsnummer.

Et skjema kan også initieres fra byggherre i ELRAPP ved at et begrenset antall felter tilgjengelig for
byggherren fylles ut og skjemaet sendes til oppfølgingsloggen med frist for entreprenøren for videre utfylling
og deretter innsending. Skjemaer innsendt fra byggherre åpnes fra oppfølgingsloggen, fylles ut direkte og
sendes tilbake til byggherre ved klikk på knappen "SEND INN SKJEMA". 
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For å se bilde av skjema og veiledning for utfylling av skjemaet, se Appendix A.

1.4.14.1  Skjema R19 – Månedsrapport HMS

Alle R19 skjema som innrapporteres/sendes inn er unike, dvs. at historikken for alle innsendte skjema
bevares.  

Dersom man ønsker å opprette en kladd for R19 skjema gjøres dette ved å lage en kopi av eksisterende
skjema (sist innsendte skjema). Åpne R19 skjema og trykk på ”Lagre-knappen”.  Spørsmål ”Ønsker du å
lage en kopi av eksisterende skjema for ny innsending?” kommer opp.  Trykk OK.  Legg inn oppdaterte
tall og trykk på Lagre-knappen”. Endringene blir lagret og dato for ”Sist lagret:” oppdateres.

H- N- og F-verdier i skjemaet beregnes ut fra tidligere innsendte skjemaer hittil i prosjektet, og beregnes
også underveis i utfylling av skjemaet.

1.4.15 Skjema R20 – Generell inspeksjon

R20-skjemaet består av et emne og en eller flere vedlegg. Både emne og vedlegg er påkrevde for å kunne

sende inn skjemaet.

Du kan laste opp så mange vedlegg du ønsker, så lenge total filstørrelse ikke overskrider 50MB. Gyldige

filformater inkluderer: jpg, jpeg, png, tif, pdf, doc, docx, xls, xlsx, htm, html, msg, sos, mpp, mppx, rtf, ppt,

pptx, txt.
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Dersom du har fylt ut skjemaet, men det ikke er klart til å sendes inn, kan du velge å «lagre» det som en

kladd. Skjemaet kan kun lagre én kladd av gangen, og det du har lagret vil dukke opp automatisk neste

gang du går inn på siden for rapportering av R20-skjema.

1.4.16 Avvik

Innrapporteringen «Avvik» finner du i skjemavelgeren under menypunktet «Innrapportering»

Når du åpner innrapporteringen, får du en visning av skjemaet i kart.
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STEG 1: DETALJER

I første steget «Detaljer» fyller du ut «Registrert» og «Klokkeslett». Her velger du også hva slags
type avvik du ønsker å registrere. Det er to typer avvik; punktavvik og strekningsavvik.
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Registering av punktavvik

Du registrerer kun én vegreferanse på et punktavvik. Vegreferansen kan skrives manuelt inn i skjema eller

man kan flytte på markøren til ønsket posisjon i kartet. Vegreferansen vil så vises i kartet og i skjema. Er

man utenfor kontraktsområdet vil man få en feilmelding om at vegreferansen ikke kan registreres.

Du kan skrive inn både gammel og ny vegreferanse. Se kapittel «Støtte for gamle vegreferanser» for

mer informasjon.

Registrering av strekningsavvik

Registrering av strekningsavvik fungerer på samme måte, men man må registrere to vegreferanser; et fra og

et til-punkt i strekningen. Kartmarkørene er markert med teksten «Fra» og «Til» for å enkelt kunne skille

de fra hverandre. Ved å trykke på knappen «Neste» eller trykke på stegtittel, kommer man til neste steg

som er «Om avviket».
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STEG 2: OM AVVIKET

I dette steget beskrives avviket. Her skal du spesifisere hvor i veibanen avviket er under valget «Velg side

av vegen», samt «Prosess», «Objekt» og «Avvik» for det som har inntruffet. Disse feltene er ikke

obligatoriske med det oppfordres til å fylle ut disse, da det gir mer utfyllende informasjon om avviket.
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Trykk så på «Neste» eller klikk på stegtittel for å gå til neste steg som er «Vedlegg». 

STEG 3: VEDLEGG

Her kan du laste opp bilder og andre filtyper som omhandler avviket. 
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Du kan laste opp filtyper som png, jpeg, jpg, tif, pdf, doc, .docx ,xls ,xlsx, htm, html, msg, sos, mpp,

mppx, rtf, ppt, pptx, txt.

I dette steget kan du velge å lagre innrapportering til senere som en kladd eller du kan sende den direkte

inn til Byggherre. 

NB! Innsendte skjema kan ikke redigeres.

AVVIK PÅ NETTBRETT

Innmeldingen er også tilpasset nettbrett. Grunnet mindre skjermstørrelse kan man velge hvordan man

ønsker visning av skjema i forhold til kartet. Når du åpner et skjema så er størrelseforholdet 50/50%. 
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I toppen av skjema kan du velge mellom 50/50-visning, helvisning for kart eller helvisning for skjema.

Knappene gjør det mulig å bytte mellom disse visningene. Her finner du også kladdvelgeren, hvor du kan

hente frem tidligere skjema du har jobbet med.

De ulike knappene øverst i skjema i nettbrettvisning
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Fullskjermvisning av skjema
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Skjema er kollapset og kartet vises i fullskjermvisning.

Avviks-skjema er tilpasset liggende og stående format på nettbrettet.

1.4.17 Annet

Innsending av vinterplan, beredskapsplan, årsplan, friksjonsmålinger og annet gjøres under menyvalget
”Innrapportering Annet”.
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1.5 Oppfølgingslogg

Ved å gå inn på Oppfølgingslogg får man en oversikt over aktiviteter med tilhørende frist for tilbakemelding
og status. Rød tekst indikerer at frist for tilbakemelding har utløpt.  

Her kan man sortere på hver kolonne ved å klikke på kolonneoverskriften, velge en type element man vil
at skal vises, eller velge en frist lengre frem i tid, evt. kortere tidsrom for å begrense listen.
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Når man klikker på (åpner) et element i oppfølgingsloggen kommer følgende skjermbilde opp. 

Når man legger inn tekst i feltet for ”Meldingslogg” og klikker ”Legg til” kommer det opp en tabell med
dato, klokkeslett, brukerident og teksten som ble lagt inn.  På denne måten ivaretas historikk for
meldingen.
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For å legge til aktivitet, klikk på blå tekst, som markert i skjermbildet. Følgende skjermbilde kommer
opp: 

1.6 Arkiv

1.6.1 Arkiv

Under Arkiv kan man søke etter alle meldinger som er sendt til byggeleder. 

Entreprenøren vil i søkeresultatet finne informasjon om meldingene er lest/ulest og arkivert hos
byggherren.
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Arkivsøket og søkekriterier

"SØK" - her er det mulig å søke i fritekst. Vegreferanse/del av vegreferanse kan benyttes,
stedsnavn, etc.

"PERIODE" - det er mulig å velge én dato eller til og fra dato i datovelgeren. Det kan også skrives
inn manuelt (husk formatet: dd.mm.yyyy).

"TYPE" - det kan søkes på «Type». Ved valg av rapport er det mulig å velge blant R-rapportene.
(Alle filtreringsmulighetene kan også tastes inn i fristeksfeltet).

"OPPRETTET AV" - det er mulig å velge om innmeldingen er opprettet av «Entreprenør» eller
«Byggherre».

"ÅRSAK" - det er også mulig å velge årsak.

Treffliste for arkivsøket
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Trefflisten viser filtreringen. Ved å trykke på «X» i filtervalgene fjerner man valgte filtre.
Alternativt trykk «Arkivfilter» og trykk «TØM FILTER».

Dokumentarkiv

«Dokumentarkiv» er uendret fra tidligere (kun plasseringen er endret). For nærmere beskrivelse av
hvordan dokumentarkivet fungerer, se kapittel Oversiktslister – HMS-dokumenter.
Dokumentarkivet deles kun av Hovedentreprenør og Byggherre.

1.7 Rapporter

1.7.1 Produksjonsdata

Under menyvalget Rapporter og Produksjonsdata kan man søke opp aktiviteter innenfor et tidsrom. 
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Det første skjermbildet viser en oversikt over aktiviteter. En rapportgenerator i ELRAPP oppretter
aktiviteter på bakgrunn av data som leses inn fra produksjonsdata-filene. 
Det er mulig å sortere og filtrere data'ene som ligger i tabellen. Sortere gjør man ved å klikke på header for
den raden man ønsker å sortere. Det er mulig å filtrere på de kolonner som et trakt symbol i seg.
Da kan man filtrere på de verdiene som ligger i tabellen. Det er også mulig å gruppere tabellen ved å dra
header på den raden man ønsker å gruppere på inn i det hvite feltet øverst (Dra en kolonne hit for å
gruppere).
Man kan også endre rekkefølge på kolonnene ved å klikke på en kolonne og dra den ditt man ønsker.
(Dette gjelder også får detaljeoversikten tabellen)

Det er også mulig å fjerne kolonner ved å dra en kolonne til vinduet man får opp ved å klikke på dette

ikonet  (Dette gjelder også for detaljoversikten)

Man kan også generere en excel rapport over innholdet i tabellen ved å klikke på ikonet  (Dette
gjelder også for detaljoversikten)
Du vil da få ut en rapport som er eksakt lik tabellen i forhold til om man har sortert, filtrert, gruppert,
fjernet eller flyttet på kolonner.

Ved klikk på en rad vil det åpnes detaljer for produksjonen innenfor valgt dato, tid, rode, driftsklasse,
kjøretøy og veg.

Data-registreringene:
I tabellen under den generelle informasjonen ligger diverse informasjon knyttet til data-registreringene:

Dato Dato for når aktivitet er registrert
Tid Tid mellom to klokkesletter hvor aktiviteten er registrert
Rode På hvilken rode aktiviteten er registrert
Veg referanse Navn på vei hvor aktivitet er registrert
Varighet Total varighet for aktiviteten (tt:mm:ss)
Kjørte km Forteller hvor lang kjøreturen har vært
Brøytet km Viser antall kilometer med plog nede og oppe
Brøytet tid Tid med plog nede og oppe
Tørstoff (kg) Hvor mye som er rapportert inn på hele aktiviteten
Plog nede km Viser antall kilometer med plog nede
Strødd km Antall km med spredder på
Materiale Materiale brukt under strøing

Åpner vindu med visnig av kjørt rute for denne aktiviteten i kart

Detaljevindu:
Detaljevinduet viser detaljerte registreringer under valgt linje i oversikten. 



268ELRAPP Del III - For entreprenører

Versjon 2021.4. 

Data-registreringene:
I tabellen under den generelle informasjonen ligger diverse informasjon knyttet til data-registreringene:

Tidspunkt: Tidspunkt for når utstyret på bilen har gjort en registrering

Driftsklasse Er vinterdriftsklasse på Veg

Kjøretøy Id på kjøretøyet som har gjort registreringen

Km: Kjørte kilometer siden start på aktiviteten.

Km/t: Viser hastighet på det daværende tidspunktet for hver registrering fra utstyret.

Tørrstoff/Våtstoff: Viser antall kilo/liter som telleren har registrert fra utstyret på kjøretøyet.

Materiale: DAU-filene inneholder en kode for hvilket materiale som er blitt brukt.

Sprer tørr./Sprer
våt./Brøyter/Tung
høvel/ Ul skjær/
Sideplog:

Grønn hake betyr at strøing og/eller brøyting har pågått med spreder på eller plog
nede på det aktuelle tidspunktet.
Rød hake betyr at strøing og/eller brøyting har pågått med spreder av eller plog oppe
på det aktuelle tidspunktet.

Åpner vindu med visnig av punkt for denne registrering i kart

Excelrapport

Det er også mulighet å generere en tilpasset produksjonsdata rapport ved å klikke på 
Denne Rapporten innholder både tabellen med aktiviteter (fanen Oversikt) og detaljene for hver aktivitet
(faner med vegnummer). Detaljene for hver aktivitet blir kun generert dersom fra og til dato er den samme
(grunnet store datamengder).
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Oversiktsvisning

Verdt å vite om dataene:

· Kolonnen for samproduksjon skal vise verdier hvis det foregår strøing/salting og brøyting samtidig,
inkludert brøyting med plog oppe. Feltene for samproduksjon skal bare ha verdier når det har vært
gjennomført samtidig produksjon. Feltet skal vise følgende verdier for samproduksjon:
«Brøyting/Høvling», «Brøyting/Strøing» eller «Høvling/Strøing»

Detaljvisning

Under vises eksempel på hvordan en detaljevisning vil se ut for et vegnummer. 

Verdt å vite om dataene:

· I kolonne for "Sideplog", "Underliggende skjær" og "Tung høvel" vises det "Ja" hvis plog er nede og
blankt ved kjøring med plog oppe eller ingen rapportering på brøytemetoden.

· For brøyting vises teksten "Plog oppe" og "Plog nede" eller blankt hvis det ikke har foregått brøyting
· Kilometer som vises er kilometer kjørt siden forrige punkt
· Gjennomsnittlig sprederbredde og dosering beregnes ikke på data der spreder ikke er i bruk
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1.7.1.1  Status

Fanen status for produksjonsdata viser status for importerte produksjonsdata samt status for filer som ikke
er blitt importert med feilmelding.

Generell informasjon som vises er dato for sist innkomne data, antall datarader totalt for kontrakten, antall
datarader uten vegreferanse og prosent av alle rader som mangler vegreferanse (noe som medfører
feilprosent i rapporter som bruker vegreferanser som datagrunnlag).

I tillegg vises antall filer som eventuelt har feilet i importen. Filene vises i en liste som inneholder filnavn,
opprettet dato, størrelse og link til tilhørende loggfil. Loggfilen inneholder feilmelding som forårsaket at filen
ikke ble importert.
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1.7.2 Mengderapporter

1.7.2.1  Mengderapporter for kontrakter som starter tidligere enn 2018

Mengerapporter kan tas ut på manuelt innrapporterte data (siste innsendte R12 skjema for valgt sesong)
og både manuelt innrapporterte data og produksjonsdata i en differanserapport. Begge rapportene
genereres i Excel.
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1.7.2.2  Mengderapporter for kontrakter som starter i 2018 og senere

Mengderapporten tar ut manuelt innrapporterte data (siste innsendte R12 skjemaer pr. måned for valgt

sesong) og produksjonsdata i en differanserapport. Rapporten eksporteres som talldata (f.eks. Excel),

hvor manuelle og automatiske data blir plassert i hvert sitt ark og en differanse mellom disse dataene

blir presentert i et tredje ark. Et ark er med for å representere produksjonsdata som er utenfor

elektronisk kontraktsvegnett (fra NVDB). I tillegg finnes det et ark som viser produksjonsdata

innrapportert på kontraktsvegnettet, både på grupperte og ugrupperte veger (merket

«Produksjonsdata»).

Øverst i hvert ark er det informasjon om hvilken kontrakt og sesong det gjelder, samt info om arket.

Alle arkene er inndelt i tre deler, sett bort fra arket «Automatisk (Utenfor K.Vegnett)», som ikke
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inneholder tabell for sum forbruk pr km veg hittil. I tillegg inneholder ikke dette arket noe informasjon

om veglengder. 

Første tabell viser akkumulerte verdier pr. veg og alle veger summert for strømidler, kjemikalier og

innsats gruppert på enhetene: Km, Minutter, Timer og Tonn. Her er det to særtilfeller markert med ‘*’

og ‘**’. Det første særtilfellet gjelder for «saltforbruk totalt (tonn salt)*» som viser til at det totale

saltforbruket i tonn inkluderer 0,23 av m3-verdien i «saltløsning (NaCl)» og 3% av tonnverdien i

saltblandet salt. Det andre særtilfellet gjelder for «Saltløsning (NaCl)**» som viser til at verdien i

tonnraden for dette strømidlet er beregnet ved å ta 23% av innrapportert m3-verdi. 

Andre tabell for arkene viser sum forbruk av strømidler, kjemikalier og innsats pr. km veg. Denne

tabellen henter verdiene fra forrige tabell (akkumulerte verdier). Hentet enhet vises i parentesen, for

eksempel «Saltblandet sand total (Tonn/Km)», der hentet verdi er fra Tonn-raden. Verdiene blir i likhet

med forrige tabell gruppert på veg. For å beregne verdien for hvert strømiddel pr. veg deles uthentede

verdier på veglengden til gjeldende veg. I tillegg er det beregnet summer for alle vegene pr.

strømiddel, samt summer for totalt saltforbruk og sandforbruk. Disse benytter summene fra forrige i

tabell i sine beregninger. 

Siste del viser verdiene for hvert strømiddel, kjemikalie og innsats fordelt på måneder. Disse blir

gruppert på type (f. eks. Salt, Kjemikalie og Brøyting). For hver gruppe blir hvert

strømiddel/kjemikalie/innsats tilordnet en tabell. For strømidlene og kjemikaliene blir hver måned

delt inn i Minutter, Timer og enten Tonn eller kubikkmeter (avhengig av hva som er gjeldende enhet for

gitt strømiddel/kjemikalie). For innsats (brøyting) rapporteres det kun i Km, med unntak av «Tung

høvel» som tilegnes to tabeller: Km og Timer. Innad i tabellene vises verdiene per enhet, per måned

per veg. I tillegg vises totalen innad i en måned for hver enhet og den akkumulerte verdien for hver

enhet, samt akkumulert dividert på veglengde.

Det spesifikke for arket «Produksjonsdata» er at det viser mengder innrapportert på kontraktsvegnettet

uten hensyn til gruppering av vegene (veggrupper).

Hensikten med å vise produksjonsdata uten hensyn til veggruppe, er at det kan ha blitt innrapportert

produksjonsdata på veger som ikke var grupperte i perioden. Ved endringer i vegnettet, vil nye veger

ikke automatisk bli gruppert inn i allerede låste veggrupper. Hvis produksjonsdata registreres før disse

er gruppert inn, vil ikke produksjonsdataene forsvinne, men diffrapportens «Automatisk»-fane vil ikke

vise disse dataene. «Automatisk»-fanen aggregerer bare data innenfor veggruppene på kontrakten.

I perioder med mange endringer i vegnettet, kan dette skje oftere enn vanlig. Veggruppene er statiske

og låses, og er ikke tilpasset et vegnett som er i forandring. 

For å vurdere de faktiske differansene, kan det derfor være hjelpsomt å se ufiltrerte produksjonsdata

innrapportert på kontrakten, uten hensyn til gruppering av vegene.
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1.8 Oversiktslister

Under menyvalget ”Oversiktslister” ligger det menyvalg for å “Registrere oversiktslister”, “Samlelister”,
“HMS-dokumenter”, “Forhåndsmelding skjema” og “504 Skjema”.

1.8.1 Registrer oversiktslister

For å registrere mannskap på oversiktslister, klikk på aktuell person i listen over personer for den aktuelle
entreprenøren.

Ved klikk på “merk dager med registrering” vil dager med registreringer i oversiktslister markeres i
kalenderen til venstre med fet skrift.

Knappen “Kopier gårsdagens lister” blir synlig om det ikke finnes noen registreringer på dagens liste og
det finnes registreringer på gårsdagens. Klikk på denne medfører at personer som var registrert på
gårsdagen blir registrert på dagens oversiksliste.

Knappen "Slett registreringer" vil slette alle synlige registreringer i listen, enten det er en enkelt entreprenør
eller alle tilgjengelige entreprenører.
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Dersom man velger "Vis alle" i listen over entreprenører, evt en underentreprenør i listen vil man få opp alle
registreringer den valgte dagen på alle entreprenører evt på en underentreprenør. Knappene for kopiering
av lister vil gjelde den aktuelle entreprenøren som er valgt evt alle entreprenører. Denne funksjonaliteten er
kun mulig for den/de entreprenøren(e) som har tilgjengeliggjort sitt mannskap for hovedentreprenøren i
grunndata eller på kontrakten.

Dersom man har valgt en vilkårlig dag med registreringer og det ikke finnes registreringer på dagens dato,
blir knappen “Kopier liste til i dag” synlig. Klikk på denne medfører at listen for den valgte dagen blir
kopiert til dagens oversiksliste. Hvis man har valgt en underentreprenør eller "Vis alle" vil enten den
aktuelle entreprenørens lister bli kopiert, eller alle registreringer på tilgjengelige entreprenører i
oversiktslister.
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1.8.2 Samlelister

Samlelister kan vises som dagsrapport eller månedsrapport. Dette velges i nedtrekkslisten der det står
“Velg rapport”. 

Ved dagsrapport velger man en dato i kalenderen, oversikslisten vises 
deretter for den valgte dagen. 

Ved månedsrapport velges automatisk inneværende måned, men denne kan endres ved å velge andre
måneder og år i nedtrekkslistene for dette.

Begge rapportene kan skrives ut ved å klikke på print-ikonet der det står “Utskrift” med blått.

Dagsrapport
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Månedsrapport

1.8.3 HMS-dokumenter

Opprette og slette mapper
På en ny kontrakt må man først opprette kataloger man ønsker å laste opp filer til. Dette gjør man ved å
klikke på linken “Ny undermappe”. Man kan også lage undermapper for en annen mappe. Dette gjør man
ved å først markere en mappe og deretter klikker på “Ny undermappe”.  Skriv inn et navn på mappen og
klikk lagre. En mappe som ikke inneholder filer kan også slettes. Dette gjøres ved å markere mappen og
deretter klikke på “Slett mappe”. 
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Endre mappenavn
Hvis man ønsker å endre på et mappenavn klikker man først på den aktuelle mappen, og deretter på
linken “Endre mappenavn”. Et nytt vindu åpnes med det eksisterende mappenavnet. Velg et annet
mappenavn og klikk deretter på “Lagre”. Mappenavnet oppdateres i skjermbildet.

Legge til, slette og flytte filer
For å laste opp en fil til den aktuelle mappen klikker man på selve mappen slik at den blir markert (hvit) og
deretter kan man klikke på “Ny fil”. Nå kan man velge en fil man vil legge til og klikke på “Legg til”. En
liste med filnavn vil dukke opp til høyre i skjermbildet. Filer som ligger i en mappe kan også slettes ved å
klikke på “Slett” i listen over filer (til høyre i listen). Man kan også velge å flytte en fil til en annen mappe
ved å klikke på “Flytt” i samme listen. Et nytt vindu åpnes. Nå velger man hvilken mappe filen skal flyttes
til og klikker deretter på knappen “Flytt”.

Tilgang
Underentreprenør (UE) og hovedentreprenør (HE) samt byggherre har tilgang til HMS-dokumenter

1.8.4 Samordningsskjemaet 504 skjema

Ved å klikke på ”504 skjema” i menyen under”Oversiktslister” vises 504-skjemaet. Dette skjemaet er
forhåndsutfyllt med data registrert i kontraktinformasjon og kan kun printes ut. Dersom det mangler data
må dette legges inn på kontrakten.
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1.9 Grunndata

1.9.1 Entreprenører

Som entreprenør vil man ved klikk på "Entreprenører" i "Grunndata" få opp følgende skjermbilde:

Informasjon om epostadresse til IT/Drift kan endres i grunndata som entreprenør:
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1.9.2 Legge inn nye personer

Grunndata er tilgjengelig for superbrukere og inneholder menypunktet Personer. Her kan personer for
hoved- eller underentreprenører registreres. Personene vil kunne velges som kontaktperson for kontrakten
i kontraktinfo, men i hovedsak brukes personene til mannskapslister og registrering i oversiktslister.

Logger man seg inn som underentreprenør vil det kun være mulig å registrere personer for eget firma.

I skjermbildet under er det mulig å søke opp en entreprenør i listen ved å klikke på symbolet til høyre for
nedtrekkslisten over entreprenører. 
En har også muligheten til å filtrere listen basert på aktive/inaktive personer.
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Klikk på linken “Legg til person” åpner følgende skjermbilde for registrering:
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Felter med stjerne må fylles ut/velges. 
Registrer også inn hms kort nummer til den entreprenøren personen er tilknyttet, og en gyldig til dato.

Ved trykk på perosn i lista vil en se redigeringsvinduet, her kan en endre informasjonen i feltene.

Muligheter ved trykk i rediger vindu: 
- Slett (sletter person)
- Lagre (lagrer eventuelle endringer)
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1.9.3 Eksport av personer

Personer i grunndata kan eksporteres til talldata. Eksporten er basert på valgt entreprenør i nedtrekkslisten.

2 Fremgangsmåte ELRAPP Entreprenør app

ELRAPP Entreprenør app er en app som finnes både for iOS og Android, og er beregnet for
entreprenører som vil benytte en Smartphone for å rapportere inn Naturfare ute i feltet. 
Skjermbildene som er vist er kun eksempler og kan se forskjellig ut basert på hva slags type mobiltelefon
man bruker.

2.1 Last ned appen

Om du har en telefon eller et nettbrett fra Apple, kan du laste ned appen via Apples AppStore:

https://itunes.apple.com/no/app/elrapp-entrepren-r/id940514661?mt=8

For deg som har en Android-telefon eller -nettbrett lastes appen ned via Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=no.svv.elrapp.mobil.entreprenor

https://itunes.apple.com/no/app/elrapp-entrepren-r/id940514661?mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/elrapp-entrepren-r/id940514661?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=no.svv.elrapp.mobil.entreprenor
https://play.google.com/store/apps/details?id=no.svv.elrapp.mobil.entreprenor
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2.2 Velge drift eller kurs?

Når du har lastet ned appen og starter den første gangen er den klar for innlogging og bruk mot
driftsmiljøet for ELRAPP. Om du er på kurs eller ønsker å utforske appen, kan du bytte til innlogging i
kursmiljøet ved å velge "Bytt til kurs". Under navnet på appen vises da et blått felt med ordet "Kurs" som
påminnelse om at det er kursmiljøet som benyttes.

2.3 Innlogging

For å logge inn benytter du samme brukernavn og passord som når du logger inn i ELRAPP Entreprenør
webmodul. Ved innlogging i kursmiljøet benyttes annet brukernavn og passord. Dette vil du eventuelt få av
en kursholder eller superbruker. 

Viktig! Ettersom man ikke kan logge inn i appen når man er offline, dvs uten mobildekning eller
nettverkstilgang, skal man kun logge ut dersom:

· du bytter mellom drift- og kursmiljøet.
· en annen bruker må låne enheten din for å logge inn i appen.

2.4 Menysiden

På menysiden har du mulighet til å velge den kontrakten du skal rapportere på. Et ikon for innrapportering
av naturfare vil vises dersom det er valgt en kontrakt du har tilgang til å rapportere naturfare på. For å
starte innrapporteringen klikker man på ikonet.

Ved å trykke på det oransje person-ikonet øverst til høyre på menysiden er det også mulig å logge ut,
samt kontrollere om det finnes noen usendte skjema.
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2.5 Innrapportering av Naturfare

Etter at du har klikket på ikonet for innrapportering av naturfare i menyen vises et skjema som er inndelt i
ulike seksjoner. Hver seksjon kan ekspanderes og fylles ut hver for seg. Øverst vises den kontrakten man
har valgt å rapportere på. Det også mulig å velge en annen kontrakt her.

Når man åpner skjemaet er "Send"-knappen øverst til høyre først utgrået. Når nødvendig informasjon for
skjemaet er utfylt endrer knappen farge til oransje, og det blir mulig å sende inn skjemaet. Dersom noen
obligatoriske felter (markert med en asterisk *) ikke er utfylt, eller dersom det er angitt noen feil verdier ,
vil den aktuelle seksjonens overskrift markeres med oransje. Feltet som mangler informasjon/er feil utfylt
vil bli markert med en rød ramme rundt, slik at det skal bli lettere å se hvor dem må gjøres endringer.
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I tillegg til overstående kreves også følgende for at det skal være mulig å sende inn en rapportering om
naturfare:

· minst en av seksjonene "Snøskred", "Jordskred" eller "Andre naturfarer" er utfylt. Legg merke til at
det også er mulig å fylle ut to av seksjonene, eller alle tre seksjonene, i samme innrapportering.

· aktsomhetsnivå må være valgt under seksjonen ”Aktsomhet”.

2.6 Bruk av mobilens kamera

En viktig, ny funksjon i appen er muligheten for å ta bilder eller velge bilder fra kamerarullen (bilder lagret
på enheten). Bildene kobles direkte til Snøskred, Snøskredaktivitet, Værobservasjoner, Jordskred eller
Andre naturfarer ved å benytte kameraikonen eller opplastingsikonen under aktuell seksjon/delskjema.

Merk at bildene ikke vil være knyttet til aktuell seksjon etter overføring til serveren, men vil kun være
knyttet til skjemaet som helhet. Knytningen til hver enkelt seksjon benyttes kun i forbindelse med
overføring av data til RegObs.

2.7 Offline-støtte

Det er mulig å gjennomføre registrering av naturfare offline, dvs også når enheten ikke har noen
nettverkstilgang. Dette krever at man har logget inn mens man hadde nettverkstilgang, og at man åpner
appen igjen når man igjen har nettverkstilgang (enten mobildata eller Wi-Fi) etter å ha utført registrering
offline, slik at eventuelle usendte skjema kan overføres til serveren.
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Dersom det finnes usendte skjema lagret
offline i appen, vises dette i iOS med et hvitt
tall i en rød sirkel i hjørnet av appikonet.
Tallet angir antall usendte skjema. I Android
vises tilsvarende informasjon i
varslingssenteret.

Dersom man ikke har nettverkstilgang vises dette inne i appen med teksten "Offline" i et grått (eller
blått ved innlogging i kursmiljøet) felt under navnet på appen.
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Del IV - Ord og begreper, kontaktpersoner

1 Ord og begreper

Begrep Forklaring

ELRAPP webapplikasjon Tidligere byggherre- og entreprenørmodul som nå er slått sammen til èn
og samme applikasjon med skille på byggherre- og entreprenørbrukere.

Kontroll Tidligere dSOPP

Grunndata Informasjon som lagt inn og ajourholdt av administrator

Avvik og mangel Avvik er det du observerer på kontrollen ute uten å vite om frister er
overskredet eller ikke, eller annet som entreprenøren ikke har ansvar for.
Om dette er en mangel eller ikke vurderes av byggeleder og besluttes på
byggemøte

2 R-skjema

Vedleggsmappe R er et fellesdokument for alle driftskontrakter (oppdateres ved behov foran hver årlige
konkurranseutsettingsrunde) og inneholder i hovedsak "blanke standardskjema" som viser
rapporteringsomfanget og skjematypen som skal brukes. Entreprenører som får kontrakt med Statens
vegvesen får i henhold til spesifikasjoner og krav i kontrakten utlevert elektroniske og eventuelt
kontraktspesifikke skjema, tilpasset gjeldende rapporteringskrav i vedkommende kontrakt. Nedenfor
følger en oversikt over alle de ulike skjemaene og hva som rapporteres inn i de ulike skjema.
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2.1 R-skjema totaloversikt

Eksempel fra driftskontrakt med oppstart 2012

2.2 R-skjema tilrettelagt for rapportering i ELRAPP

Oversikten nedenfor viser hvilke skjema i vedleggsmappe R som er spesielt tilrettelagt for elektronisk
rapportering i ELRAPP.

Vedlegg Rapportering og meldinger

R2 Hendelser, ulykker, skader, feil og mangler m.m.

R5 Skade på objekter som inngår i kontrakten påført av kjent/ukjent motorvogn

R10 Vær-, føre- og kjøreforhold 

R11 Skred og skredfare

R12 Vinterdriftsmaterialforbruk og brøytekilometer

R13 Naturfare

R14 Forbruk av plantevernmidler og støvdempingsmidler

R15 Avfallshåndtering
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R18 Uønsket hendelse / farlig forhold innen HMS

R19 Månedsrapport HMS

3 Kontaktpersoner

Postbokser for support i Statens vegvesen: 

· For divisjon Drift og vedlikehold: elrapp@vegvesen.no 

· For divisjon Utbygging: Elrapp-Utbygging@vegvesen.no 

4 Feilmeldinger eller forbedringspunkter

Feil/kommentarer og forbedringer meldes til superbruker. Ved feil vil superbruker kunne ta kontakt direkte
med leverandøren.

Superbrukere kan melde inn behov om support under menypunktet administrasjon/support. Det er
administratorer og superbrukere som har tilgang til denne menyen.
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Appendix A - Innrapportering av R-skjema

1 R2 – Rapportering av hendelser, skader, feil og mangler

2 R5 - Rapportering av skade på objekter som inngår i kontrakten
påført av kjent/ukjent motorvogn
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3 R10 – Innrapportering av kjørforhold
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4 R11 - Rapportskjema for skred og skredfare
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5 R12 - Oppfølging av drift og vedlikehold, vinter (kontrakter med
oppstart fra og med 2018)



297ELRAPP Appendix A - Innrapportering av R-skjema

Versjon 2021.4. 

6 R12 – Oppfølging av drift og vedlikehold, vinter
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7 R13 - Naturfare
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8 R14 – Oppfølging av drift og vedlikehold, sommer
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9 R15 – Avfallsrapportering
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10 R18 – Melding om uønsket hendelse/forhold innen HMS
(entreprenørhendelse)
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For registrering av skade vil felt for skadetypene personskade, miljøskade og materiell skade se slik ut:



308ELRAPP Appendix A - Innrapportering av R-skjema

Versjon 2021.4. 



309ELRAPP Appendix A - Innrapportering av R-skjema

Versjon 2021.4. 

11 R19 – Månedsrapport HMS
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12 R20 - Generell inspeksjon
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13 Veiledning for utfylling av skjema R18

FORMÅL/OMFANG
Formålet med rapporteringen av uønskede hendelser (UH) er informere byggherren om risiko og
oppfølging av uønskede hendelser, samt bidra til erfaringsoverføring og forebygging av lignende hendelser.
Veilederen er omforent med felles indikatorer for HMS/SHA i bygge og anleggsprosjekter, utgitt av
«Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring». 
Veilederen presenterer tema i samme rekkefølge som ved registrering av skjema R18 i ELRAPP og
skjema R18 finner du i vedlegg 1. Definisjoner er beskrevet i vedlegg 2. 

Hvilke uønskede hendelser skal registreres?
Uønskede hendelser som medfører eller kunne ha medført skade på menneske, materiell og miljø skal
registreres. Kvalitetsavvik og produksjonstap som ikke medfører eller kan medføre til skade på menneske,
materiell eller miljø skal ikke registreres. 
Rapportering utføres for alle involverte parter i leverandørkjeden, byggherren og 3. part. 

Uønskede hendelser som inntreffer på eller i umiddelbar nærhet til arbeidsstedet skal rapporteres. 

Arbeidssted er definert som bygge eller anleggsplass med tilhørende riggområder, anleggsveger,
parkeringsplasser, deponi/lager/verksted, samt naturlig tilhørende vegstrekninger mellom disse. For
drift og vedlikehold defineres hele kontraktsområdet som arbeidssted. I dette inngår tilhørende bil- og
maskinoppstillingsplass, salt- og gruslager osv. samt vegstrekningen mellom. 

Trafikkulykker på offentlig trafikkert veg, på eller i umiddelbar nærhet til arbeidssted, der 3. part er
involvert skal kun registreres når person/materiell tilknyttet kontrakten er involvert. 

Vedlegg 3 viser eksempler på hendelser som skal registreres. 

Personopplysninger
Det skal ikke registreres personopplysninger eller andre opplysninger som kan identifisere enkeltpersoner.
Dette gjelder opplysninger som eksempel navn, personnummer, avbildede personer, registreringsnummer
på kjøretøy osv. (merk at dette også gjelder vedlegg som knyttes til saken). 

TIDSFRISTER
Utfylt skjema leveres byggherren så raskt som mulig fortrinnsvis innen kommende byggemøte. I tilfelle
fullstendige data ikke foreligger skal saken likevel rapporteres. I slike tilfeller returneres skjemaet fra
byggherren for videre oppfølging etter at saken er behandlet i byggemøtet. Entreprenøren overfører
skjema på nytt så snart manglende informasjon foreligger. Eksempler på manglende saksopplysninger kan
være dårlig kvalitet på saksbeskrivelse, feil klassifisering av farer/hendelsesforløp, manglende
tiltaksbeskrivelse, manglende registrering av fraværsdager osv.
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UTFYLLING AV SKJEMA

Kontrakt (forhåndsutfylt felt)

Opplysning om kontraktsnummer-/navn (el-rapp format). 
Asfaltkontrakter: A – regionsnr. – fylkesnr. – ansvarsnr. - kontraktsnavn
Byggekontrakter: B – regionsnr. – fylkesnr. – ansvarsnr. – kontraktsnavn 
Driftskontrakter: D – kontaktsnr. – ansvarsnr. – kontraktsnavn
Elektrokontrakter: E – regionsnr. – fylkesnr. – ansvarsnr. – kontraktsnavn
Vegmerkingskontrakter: M – regionsnr.- fylkesnr. – ansvarsnr. – kontraktsnavn
Vedlikeholdskontrakter: V – regionsnr. – fylkesnr. – ansvarsnr. – kontraktsnavn      
Øvrige driftskontrakter: Ø – regionsnr. – fylkesnr. – ansvarsnr. - kontraktsnavn

Emne
Overskrift på uønsket hendelse som rapporteres.

Skade
Avkryssingsfelt som benyttes for å angi at den uønskede hendelsen har medført skade på materiell,
personer og/eller miljø.

Nestenulykke/farlig forhold
Avkryssingsfelt som benyttes for å angi at den uønskede hendelsen er en nestenulykke eller er et farlig
forhold. 

Muskel og skjelettskader 
Muskel- og skjelettplager, for eksempel kink eller forstrekninger, registreres hovedsakelig som 
nestenulykke/farlig forhold. Dersom hendelsen oppstår som følge av en ulykkesartet hendelse som
skyldes en plutselig eller ytre begivenhet i forbindelse med arbeid, registreres hendelsen som personskade.

Førstehjelpsskader er mindre skader som ikke trenger behandling av medisinsk personell og defineres som
nestenulykke/farlig forhold. Undersøkelse utført av medisinsk personell defineres også som
nestenulykke/farlig forhold dersom det ikke er behov for behandling.

Beskrivelse av uønsket hendelse/farlig forhold
Faktaopplysninger om uønsket hendelse. Hva skjedde/hva ble observert? Beskrivelsen skal være så
utfyllende at den skal kunne benyttes i forbindelse med erfaringsoverføring til utenforstående. Dette kan
gjerne kombineres med å tilknytte bilder og figurer til saken (ref. tilknyttede dokumenter).  

Hendelsesdato
Dato når uønsket hendelseinntraff/ble avdekket.

Kl. (HH:mm)
Tidspunkt på døgnet når uønsket hendelse inntraff/ble avdekket.
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Involvert part
Her velges hvem i leverandørkjeden som har vært involvert i hendelsen. Dette kan enten være i form
ansettelsesforhold til involvert personell og/eller eierforhold til materielle og/eller miljømessige verdier. 

Arbeidsoperasjon
Kun en arbeidsoperasjon skal registreres per hendelse. Arbeidsoperasjon velges med utgangspunkt i hva
som ble utført når hendelsen inntraff.
Dersom hendelsen involverer flere ulike arbeidsoperasjoner velges den arbeidsoperasjon som utløste
hendelsen. For eksempel velges arbeidsoperasjonen fjellsikring/rensk i tilfeller hvor både trafikkdirigent
og den som utført fjellrensk ble utsatt for nedfall av stein. 
Dersom hendelsen/farlig forhold er relatert til et en situasjon hvor arbeid ikke ble utført, velges den
arbeidsoperasjon som mest sannsynlig kunne ha forårsaket en skade. 

Farer 
Farer velges med utgangspunkt i hvilken situasjon som utgjorde størst risiko for skade på person, materiell
eller miljø i den aktuelle situasjonen. 

Skade på materielt utstyr 
Skader påført materielt utstyr < kr 50.000 registreres som nestenulykke/farlig forhold.

Personskade 
Alle personskader som inntreffer på eller i umiddelbar nærhet til arbeidsstedet skal rapporteres. 
Rapportering utføres for alle involverte parter i leverandørkjeden herunder også byggherre, leverandører
og tredjepart. 

Ved skadetilfeller som inntreffer utenom arbeidstid, er arbeidstakere ansatt/innleid hos entreprenør å anse
som 3. part. 

Trafikkulykker der 3. part er skadet, skal kun registreres når person/materiell tilknyttet kontrakten er
involvert. 

Muskel og skjelettskade rapporteres som personskade kun i tilfeller hvor dette oppstår som følge av en
ulykkesartet hendelse i forbindelse med arbeid. 

Ansettelsesforhold
Her velges hvor leverandørkjeden den skadede har sitt ansettelsesforhold. 

Nasjonalitet
Her velges om skadet person i leverandørkjeden har norsk eller utenlandsk statsborgerskap.

Alder
Her velges alderskategori til den som ble skadet.

Skadet kroppsdel
Her velges kroppsdel(er) som ble skadet i hendelsen.
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Skadeklasse
Rapportering utføres med bakgrunn i alvorlighetsgrad (skadeklasse) samt hvilken aktør i leverandørkjeden
som blir rammet. 

Alvorlighetsgrad klassifiseres på følgende måte:

* Skadeklasse K5: Hendelsen har medført tap av menneskeliv
* Skadeklasse K4: Hendelsen har medført mulig varig mèn1)

* Skadeklasse K3: Hendelsen har medført fravær utover 10 arbeidsdager
* Skadeklasse K2: Hendelsen har medført fravær til og med 10 arbeidsdager
* Skadeklasse K1: Hendelsen har medført personskade uten fravær utover skadedagen

1) Arbeidstilsynets definisjon av «alvorlig personskade» legges til grunn for registrering av skadekasse K4.

Dersom flere enn en personskade oppstår i en og samme uønsket hendelse, legges disse til ved å benyttet
funksjonaliteten legg til personskade. Skadeklasse K2-K3 benyttes ikke ved registrering på
leverandører, byggherre og 3. part.

Fraværsdager – estimerte
Her registreres personskadens estimerte fraværsdager før fraværsdagene er kjent (beregnes på samme
måte som virkelig fravær).

Fraværsdager - virkelige
Fraværsskader og fraværsdager registreres kun for aktører i leverandørkjeden som bidrar med
arbeidstimer i kontraktarbeidet.

Antall fraværsdager i sykmelding og egenmelding legges til grunn for antall fraværsdager. 

Alle virkelige fraværsdager skal telle med uavhengig av kontraktens varighet, tidspunkt når hendelsen
inntreffer eller om skadede avslutter arbeidet på kontrakten, så lang dette er praktisk mulig. 

Det gjøres fratrekk av selve skadedagen, lørdager, søndager og helligdager. Det tas ikke hensyn til
arbeidstidsordninger. Dagen etter at skaden oppstod, telles ikke med dersom dagen brukes til å oppsøke
lege/medisinsk personell.

Fraværsdager beregnes ikke i tilfeller hvor vedkommende blir delvis sykmeldt som følge av
fraværsskade.  

Hendelser som har medført tap av menneskeliv (K5) registreres med 230 fraværsdager uansett
kontraktens varighet. 

Miljøskade
Rapportering utføres med bakgrunn i forurensningskildens produktdatablad, hvor det fremgår at fremgår at
stoffene er skadelige for omgivelsene (risikosetningene). Det samme gjelder i tilfelle det foretas utslipp av
stoffer som kommer inn under forurensningsloven. Ved utslipp i vernede områder hvor sårbare eller truede
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arter holder til, eller områder med lav evne til naturlig restaurering på grunn av klima, jordsmonn eller
lignende, vil konsekvensene ofte kunne være mer langvarige enn i robuste områder med god naturlig
restaureringsevne. Utslipp i nedbørsfelt for drikkevannskilder er også potensielt mer alvorlig enn i andre
resipienter. Konsekvenskategori K4 og K5 vil ofte være en naturlig konsekvens ved utslipp i disse
resipientene.

Alvorlighetsgrad klassifiseres på følgende måte:

* Skadeklasse K5: Permanente miljøskader. Stort ukontrollert utslipp. Regionale og lokale konsekvenser med
restaureringstid > 10 år.

* Skadeklasse K4: Svært alvorlige og langvarige miljøskader. Stort utslipp med behov for tiltak. Lokale
konsekvenser med restaureringstid 3-10 år.

* Skadeklasse K3: Langvarige og alvorlige miljøskader. Betydelig utslipp med behov for tiltak.
Restaureringstid 1-3 år. Forurenset grunn som krever oppgraving.

* Skadeklasse K2: Mindre uønsket utslipp. Registrerbare skade i resipient. Restaureringstid < 1 år.
* Skadeklasse K1: Mindre utslipp som ikke er registrerbar i resipient.

Materiell skade 
Rapportering utføres med bakgrunn i anslått gjenanskaffelsesverdi av skadet materiell, utstyr mv
(skadeklasse). Skade skal rapporteres i alle tilfeller uavhengig av hvem som er eier av utstyret i
leverandørkjeden/tredjepart/byggherre. 

Alvorlighetsgrad klassifiseres på følgende måte:

* Skadeklasse K5:  > kr 10 mill.
* Skadeklasse K4: > kr. 5 mill.
* Skadeklasse K3: > kr. 1 mill.
* Skadeklasse K2: > kr. 250.000
* Skadeklasse K1: > kr.  50.000

Beskrivelse av årsak
Årsakene til hendelsen beskrives med egne ord. Beskriv både direkte (utløsende) og bakenforliggende
årsaker. 

· Hvorfor skjedde hendelsen? 
· Var det utfordringer med materialer og utstyr?
· Var det utfordringer med arbeidsstedet? 
· Hadde de involverte tilstrekkelig kunnskap, øvelse og instruksjon ferdigheter?
· Hvordan påvirket arbeidstidsordninger, operativ ledelse og kommunikasjon hendelsen?
· Hvordan påvirket planlegging og prosjektering hendelsen? 
· Var arbeidet risikovurdert? 

Se i tabellen nedenfor om årsakkategorier for flere mulige aktuelle tema å beskrive.
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Årsaker
Her kategoriseres både direkte og bakenforliggende årsaker.

Valg av årsaker – kategorier
Velg den eller de som er mest riktig. Minst en årsak må velges for.

Årsakkategoriene bygger delvis på Arbeidstilsynets presentasjon av ConAC-modellen i rapporten
«Ulykker i bygg og anlegg i 2015», Kompass Tema nr. 8 2016.

Årsaker nivå 1 Årsaker nivå 2 

Materialer og utstyr Materialer og utstyr var ikke tilgjengelig

Feil og svakheter ved utforming av materialer og utstyr

Materialer og utstyr hadde ikke bruksanvisning/spesifikasjoner 

Bruksanvisning/spesifikasjoner var mangelfull

Materialer og utstyr var ikke egnet for arbeidet

Dårlig funksjonalitet på materialer og utstyr

Feil og mangler ved materialer og utstyr

Manglende vedlikehold av materialer og utstyr

Utforming og sikring av
arbeidssted

Mangelfull utforming av arbeidssted (størrelse, adkomst ol.)

Manglende sikring, avsperring

Nærhet til trafikk, jernbane, vann ol.

Planlegging og
risikovurdering
 

Mangelfull prosjektering

Mangelfull planlegging av rekkefølge, samtidighet og grensesnitt

Mangelfull planlegging av bruk av anleggsområdet, riggplan

Mangelfull planlegging av arbeidsutførelse 

Fremdriftsplanen ble ikke fulgt eller var ikke oppdatert

Fremdriftsplanen hadde for stramme frister

Manglende eller mangelfull risikovurdering 

Manglende gjennomføring av tiltak på bakgrunn av risikovurdering

Manglende eller mangelfulle prosedyrer, instrukser
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Manglende eller mangelfull SJA (Sikker jobb analyse)

Manglende eller mangelfull kontroll/oppfølging av risikofylt aktivitet

Manglende oppfølging av SHA-planen

Manglende medvirkning

Manglende læring fra feil

Helse og trøtthet Lange arbeidsdager

Trøtthet, utmattelse

Sykdom

Kompetanse Manglende opplæring og øvelse 

Manglende utdanning, kompetansebevis

Manglende erfaring 

Manglende ferdigheter

Holdninger og
motivasjon 

Har bevisst brutt fornuftige rutiner/prosedyrer

Har bevisst tatt for stor risiko

Kommunikasjon  Manglende kommunikasjon (skriftlig og muntlig) mellom aktører (byggherre,
prosjekterende, entreprenør, underentreprenør)

Manglende kommunikasjon mellom personer i arbeidsoperasjoner

Manglende kommunikasjon pga språkproblemer

Manglende informasjon og instruksjon knyttet til risikofylte aktiviteter

Handlinger og adferd Handling i strid med instruks, prosedyre 

Handling i strid med skilting og sperring  

Feilhandling, farlig handling 

Prosjektstyring Uklar organisering og fordeling av ansvar

Mangelfull styring og kontroll av underentreprenører, sideentreprenører

Mangelfull håndtering av endringer med konsekvenser for HMS

Målkonflikter

Tidspress
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Økonomi

Oppdragsgivers krav Manglende eller mangelfulle krav fra Byggherre

Manglende eller mangelfulle krav fra entreprenør overfor underentreprenør

Risikopotensial
Avkryssingsfelt som benyttes for å angi hvilke skadetyper (person, materiell, miljø) som mest sannsynlig
ville ha inntruffet dersom hendelsen under litt andre omstendigheter hadde inntruffet på nytt. I tillegg
krysses det av for hvor alvorlig skaden mest sannsynlig kunne ha blitt, ved å velge kritisk (rødt), alvorlig
(gult) eller mindre alvorlig (grønt) risikopotensial.

Følgende tommelfinger regel er retningsgivende for klassifisering av risikopotensial (ett kryss): 

· Kritisk risikopotensial (rød): Hendelse som under andre omstendeligheter mest sannsynlig
ville medført K5 eller K4, uavhengig av om hendelsen er en nestenulykke, farlig forhold
eller skade. 

· Alvorlige risikopotensial (gul): Hendelse som under andre omstendeligheter mest sannsynlig
ville medført skade med konsekvens K3

· Mindre alvorlige risikopotensial (grønn): Hendelse som under andre omstendigheter mest
sannsynlig ville medføre skade med konsekvens K2, K1 eller nestenulykke/farlig forhold. 

Risikopotensialet kan revurderes i byggemøtet med bakgrunn i kunnskap/statistikk over konsekvenser og
frekvenser. 

Beskrivelse av tiltak
Her registreres hvilke tiltak som entreprenøren vil gjennomføre som følge av hendelsen. Tiltak iverksettes
med bakgrunn i hendelsens direkte og bakenforliggende årsaksforhold. 

Dersom entreprenøren har forslag til tiltak som byggherren bør utføre som følge av hendelsen, kan disse
også registreres.

Tiltak er nødvendig for alle skader og hendelser med kritisk (rødt) risikopotensial. Tiltak skal vurderes for
hendelser med alvorlig (gult) og mindre alvorlig (grønt) risikopotensial. 

Sett dato for utført tiltak
Tidspunkt når tiltaket er utført. 

Sett frist for utførelse
Tidsfrist når tiltak skal være gjennomført.

Last opp filer 
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For bedre erfaringsoverføring (læring) anbefales å tilknytte vedlegg til saken i form av bilder, skisser,
rapporter, og referater osv(se avsnitt om personopplysninger). 

Vedlegg 1: Skjema R18 – Rapport initiert av entreprenør (entreprenørskjema)
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Vedlegg 2: Skjema R18 – Rapport initiert av byggherre (byggherreskjema)

Vedlegg 3: Definisjoner
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Alvorlige hendelse: Hendelse med alvorlig (gult) risikopotensial. Hendelse som under andre
omstendeligheter mest sannsynlig ville medført skade med konsekvens K3. 

Arbeidsrelatert personskade (def.): Plutselig eller uventet skade som oppstår i utøvelse av
arbeidsoppgaver på arbeidsstedet.

Arbeidssted (def.): Bygge eller anleggsplass med tilhørende riggområder, anleggsveier,
parkeringsplasser, deponi/lager/verksted, samt naturlig tilhørende vegstrekninger mellom disse.
For drift og vedlikehold defineres hele kontraktsområdet som arbeidssted. I dette inngår tilhørende
bil- og maskinoppstillingsplass, salt- og gruslager osv. samt vegstrekningen mellom. 

Arbeidstaker (def.): Enhver person som utfører arbeid i annens tjeneste. 

Arbeidstimer (def.): Timeverk som utføres av entreprenør eller innleide hos entreprenør i
forbindelse med den praktiske gjennomføringen av kontrakten.

Fare: Forhold eller hendelse som kan føre til skade på person, materiell eller miljø.

Fraværsdag (def.):Planlagte arbeidsdager som den skadede blir fraværende som følge av
personskader.  

Førstehjelpsskade: Mindre skade som ikke trenger behandling av medisinsk personell

Hovedentreprenør (def.). Entreprenør som har påtatt seg et oppdrag for byggherre (bestiller) og
som har en eller flere underentreprenører til å utføre oppdraget (def.) 

Innleid arbeidstaker (def.): Arbeidstaker som er innleid fra bemanningsforetak eller fra virksomhet
som ikke har som formål å drive utleie.

Kritisk hendelser: Hendelse med rødt risikopotensial (rød hendelse). Hendelse som under andre
omstendeligheter mest sannsynlig ville medført K5 eller K4, uavhengig av om hendelsen er en
nestenulykke, farlig forhold eller skade.

Leverandørkjede (def.): Hovedentreprenør; underentreprenør, innleide arbeidstakere,
vareleverandører og transportører, samt byggherre og tredjepart.

Miljøskade (def.): Uønsket hendelse som har medført utslipp av kjemikalier til jord/luft/vann, hvor
det fremgår av stoffets sikkerhetsblad at dette kan medføre skade på omgivelsene.

Materiell skade på prosjekt (def.): Materielle skader skjer på arbeidsstedet uansett eierforhold over
kr. 50000.

Mindre alvorlig hendelse: Hendelse med mindre alvorlig (grønt) risikopotensial. Hendelse som
under andre omstendeligheter mest sannsynlig ville medføre skade med konsekvens K1 eller K2,
eller nestenulykke/farlig forhold.
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Nestenulykke/farlig forhold (def): Hendelse og farlig forhold som kunne ha ført til skade på
personer, materiell eller miljø.

Personskade på prosjekt (def): Personskader som skjer på arbeidsstedet uavhengig om
arbeidstimer er ført for den skadede på prosjektet. 

Personskade med fravær - fraværsskade (def.): Arbeidsrelatert skade som har ført til fravær
utover skadedagen (egenmeldt og/eller sykmeldt). 

Tredjepart (def.): Aktør som for eksempel trafikant, naboer og besøkende som ikke inngår i
leverandørkjeden. 

Underentreprenør (def.): Entreprenør som utfører en del av oppdraget som er avtalt mellom
hovedentreprenør og byggherre (bestiller). Omfatter også enkeltmannsforetak.

Uønsket hendelse (def.): Hendelse eller forhold som resulterer i, eller som kunne ha ført til skade på
mennesker personer, materiell eller miljø

Vareleverandør og transportør (def.): Personell som utfører vareleveranser og vareleveranser eller
transport til/fra arbeidsstedet.

Vedlegg 4

Eksempler på hendelser som skal registreres

Registreres Registreres ikke

Driftskontrakter

Trafikkulykke på fylkesveg (kontraktsområde drift
og vedlikehold) uten «arbeidsvarsling».
Sammenstøt mellom 3. part og «arbeidende»
kjøretøy tilhørende kontrakten.

Trafikkulykke med skadet 3. part på fylkesveg
(kontraktsområde drift og vedlikehold) uten
«arbeidsvarsling». Driftspersonell er ikke på vegen
der ulykken skjer. 

Fergelem faller ned under ilandkjøring ved
fergekai. Driftspersonell arbeider på kaia og det
var fare for at de kunne bli truffet av fergen og
fergelemmen.

3. part og fergelem faller i sjøen under ilandkjøring
fra ferge. Driftspersonell har ikke pågående
arbeider på fergekaien når hendelsen skjer. 

Brøytebil blir tatt av snøras på kontraktsområdet. 3. part blir tatt av snøras på kontraktsområdet.
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Steinsprut fra kantslått som kunne medført skade
på trafikant eller bolig/personell i sideområde.

Under vegetasjonsrydding løsner en stein og treffer
3. part 

Steinras treffer 3. part på offentlig veg. Det foregår
ikke arbeid i terrenget.

Brøytebil hentes på biloppstillingsplass. På veg til
veg som skal brøytes, oppstår brann i maskin.

Bilbrann i brøytebil på tilhørende oppstillingsplass.

Lastebil med strøsand på veg til kontraktsområdet
fra lasteplass for sand kjører på syklist. 

Reparert lastebil kjører fra merkeverksted til
biloppstillingsplass for kontrakten. Det utføres ikke
arbeid på kontraktsområdet på veg til
biloppstillingsplassen. På vegen blir bilen truffet av
et steinras. 

Asfalt- og vegmerkingskontrakter

3. part kolliderer med sikringsutstyr. Sammenstøt mellom to 3. parts kjøretøy utenfor
arbeidssted og kontraktens personell/materiell er
ikke involvert.

Byggekontrakter

3. part kjører inn i sikringsutstyr tilhørende
anlegget, på trafikkert veg forbi anleggsområde.

Møtekollisjon mellom to tredjeparts kjøretøy på
trafikkert veg inntil anleggsområde. Sikringsutstyr
er ikke skadet. Anleggsarbeidere er ikke involvert. 

3. part går inn på anleggsområde når det foregår
arbeid

3. part går langs offentlig veg tilhørende
arbeidsstedet.

3. part går inn på anleggsområde når det ikke
foregår arbeid

3. part går langs offentlig veg tilhørende
arbeidsstedet.

Anleggsarbeider har avsluttet arbeidsdagen og
kjører hjem fra riggen lokalisert på arbeidsstedet.
Han kolliderer på offentlig veg innenfor
arbeidstedet. (Registreres som 3. parts hendelse)

Anleggsarbeider har avsluttet arbeidsdagen og
kjører hjem fra rigg på arbeidsstedet. Han forlater
riggområdet og kjører ut på offentlig veg utenfor
arbeidssted. Like etter kjører han ut av vegen og
ned i en grøft. 

Lastebilsjåfør sklir på isen ved opplasting av
masser til anlegget på midlertidig  massedeponi

 Lastebil har hentet vare på Maxbo og kjører på
syklist på veg til anleggsområdet. Ulykkesstedet er
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tilhørende anlegget.

Gjelder for opplastingsplass/lager/verksted/
deponi som tilhører anlegget. Gjelder
uavhengig av om entreprenør har bestilt en
vare, transporttjeneste eller utfører dette med
eget personell.

utenfor arbeidsstedet og kan ikke anses å være i
umiddelbar nærhet. 

Gjelder for opplastingsplass/lager/verksted/
deponi som ikke tilhører anlegget. Gjelder
uavhengig av om entreprenør har bestilt en
vare, transporttjeneste eller utfører dette med
eget personell. 

Lastebil med varer til anlegget kjører på syklist i
adkomsten til anleggsområdet, eller inne på
anleggsområdet. 

Gjelder i all tilfeller uavhengig av om
entreprenør har bestilt en vare,
transporttjeneste eller utfører dette med eget
personell. Gjelder uavhengig av hvor bilen er
har mottatt varen.

Lastebil med varer til anlegget kjører på syklist i
utkjørsel fra Maxbo. 

Betongbilsjåfør vrikker foten når han går ut av bilen
inne på anleggsområdet.

Betongbil kjører i grøfta på veg fra sted for
permanent betongproduksjon til anlegget.
Ulykkesstedet er ikke i umiddelbar nærhet til
anleggsområdet.

Stein faller av lastebil til eller fra arbeidssted, i
umiddelbar nærhet til anleggsområdet.

Stein faller av lastebil utenfor arbeidssted, men ikke
i umiddelbar nærhet.

Kvalitetsavvik som ikke medfører skad eller fare
for skade på menneske, miljø eller materiell, for
eksempel:  

- For kald asfalt
- Ventetid

Asfaltsjåfør skades når han henter asfalt på et
asfaltverk plassert på anleggsområdet.

Asfaltsjåfør skades når han henter asfalt på et
asfaltverk som ikke tilhører anlegget.
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14 Veiledning for utfylling av skjema R19

R19 - Månedsrapport HMS

Formål/omfang:
Formålet med rapporteringen er at byggemøtet månedlig skal få oversikt over aktivitetsnivå og HMS-
resultater for sine respektive kontrakter. Rapporteringen av utførte timeverk inngår som grunnlag i
resultater i resultatavtalene mellom Vegdirektøren og regionvegsjefene. Rutinen gjelder for alle
prosjekter/kontrakter hvor Statens vegvesen er byggherre.

Tidsfrister:
Utfylt skjema leveres byggherren i første byggemøte i den påfølgende måned. Opplysninger om utførte
arbeidstimer oversendes månedlig i byggherrens elektroniske verktøy (Synergi) så raskt som mulig innen
14. dager etter at saken er behandlet i byggemøtet. Supplering eller endringer av registrerte data skal
utføres etter hvert som de foreligger.

Distribusjon:
Kopi av månedsrapporteringsskjemaet skal vedlegges byggemøtereferatet.

Kontraktsnr-/navn:
Opplysning om kontraktens nummer og navn i Statens vegvesen.
Nummerering skal inneholde bokstavkode, regionnummer, fylkesnummer, ansvarsnummer, samt
Kontraktsnavn i fritekstbeskrivelse. For driftskontraktene benyttes kontraktsnummer istf. regionsnummer
og fylkesnummer. Nummerering utføres på følgende måte:
· Asfaltkontrakter: A – regionsnr. – fylkesnr. – ansvarsnr. - fritekstbeskrivelse
· Byggekontrakter: B – regionsnr. – fylkesnr. – ansvarsnr. – fritekstbeskrivelse
· Driftskontrakter: D – kontaktsnr. – ansvarsnr. – friteksbeskrivelset
· Elektrokontrakter: E – regionsnr. – fylkesnr. – ansvarsnr. – fritekstbeskrivelse
· Vegmerkingskontrakter: M – regionsnr.- fylkesnr. – ansvarsnr. – fritekstbeskrivelse
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· Vedlikeholdskontrakter: V – regionsnr. – fylkesnr. – ansvarsnr. – fritekstbeskrivelse
· Øvrige driftskontrakter: Ø – regionsnr. – fylkesnr. – ansvarsnr. - fritekstbeskrivelse

Hovedentreprenør:
Opplysning om hovedentreprenørens firmanavn og organisasjonsnummer.

Byggeleder (Statens vegvesen):
Opplysning om hvem som er kontraktens byggeleder i Statens vegvesen (navn).

Periode/kalenderår:
Her velges hvilken periode timeverkene er utført (måned og kalenderår)

Timeverk:
Her registreres arbeidstimer som er utført av ansatte/innleide til entreprenørene i forbindelse med den
praktiske gjennomføringen av kontakten. Timeverkene registreres i kolonnen Periode (måned) fordelt på
henholdsvis hovedentreprenør (spesifisert) og underentreprenør (samlet). Data i kolonnene Hittil i år
og Hittil i Prosjektet beregnes på bakgrunn av valgt periode i feltet Periode/kalenderår. Data i linjen
Totalt beregnes på bakgrunn av registrerte data i linjene over (HE + UE).

Arbeidstimer (def):Timeverk som utføres av entreprenør eller innleide hos entreprenør i forbindelse
med den praktiske gjennomføringen av kontrakten.

Uønskede hendelser:
Her registreres antall uønskede hendelser og fraværsdager som her inntruffet i registreringsperioden. Data i
kolonnene Hittil i år og Hittil i Prosjektet beregnes på bakgrunn av valgt periode i feltet
Periode/kalenderår. Data i linjen Totalt beregnes på bakgrunn av registrerte data i linjene over (HE +
UE).

Personskade:
Personskade (def): Uønsket hendelse som rammer tilsatte/innleide hos entreprenør, byggherre eller
tredjepart (publikum), som har medført legebehandling og/eller fravær utover skadedagen,
herunder også dødsulykker. Personskade skal registreres uavhengig om skaden gir rett til
yrkesskadetrygd eller ikke.

Personskade med fravær (fraværsskade):
Her registreres antall personskader som har medført fravær.

Fraværsskade (def): Uønsket hendelse som rammer tilsatte/innleide hos entreprenør, som har
medført 100 % fravær utover skadedagen, og hvor vedkommende ikke er tilbake i alternativt
arbeid.

Fraværsdager:
Her registreres antall fraværsdager som skadet personell har vært fraværende fra arbeid som følge av
fraværsskade. Som fraværsdag medregnes alle hele fraværsdager (unntatt lørdager, søndager og bevegelig
helligdag) som arbeidstaker blir fraværende som følge av fraværsskade uansett arbeidstidsordning. Det er
kun fravær som rammer tilsatte/innleide til hoved- eller underentreprenør i kontraktsperioden som skal
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registreres. Dersom fraværsskaden medfører død innen ett år fra hendelsesdatoen beregnes dette til 7500
fraværsdager, dette under forutsetning av at forulykkede er tilsatt/innleid til entreprenør.

Fraværsdag (def.): Ukedag unntatt lørdager, søndager og helligdager som arbeidstaker blir
fraværende som følge av fraværsskade.

Fraværsskade (de.f): Uønsket hendelse som involverer tilsatte/innleide hos entreprenør, som har
medført 100 % fravær utover skadedagen, og hvor vedkommende ikke er tilbake i (alternativt)
arbeid.

Personskade uten fravær:
Her registreres antall personskader som ikke har medført fravær i forbindelse med gjennomføring av
kontraktsarbeidet. Dette omfatter K1-skader (uansett hvem som rammes) samt alvorligere skader som
rammer leverandører, byggherre og/eller tredjepart (K4 og K5).

Materielle skade:
Her registres antall materielle skader > kr. 10.000 uansett eierforhold.

Materiell skade (def.): Uønsket hendelse som har medført skade på materielt utstyr over kr.
10.000.

Miljøskade:
Her registreres antall hendelser som har medfør t miljøskade. Hendelser som har medført utslipp til
jord/luft/vann hvor det fra forurensningskildens produktdatablad fremgår at stoffene er skadelige for
omgivelsene (risikosetningene), skal registreres som miljøskade. Det samme vil være gjeldende dersom det
foretas utslipp av stoffer som kommer inn under forurensningsloven. Ved utslipp i vernede områder hvor
sårbare eller truede arter holder til, eller områder med lav evne til naturlig restaurering på grunn av klima,
jordsmonn eller lignende vil konsekvensene ofte kunne være mer langvarige enn i robuste områder med
god naturlig restaureringsevne. Utslipp i nedbørsfelt for drikkevannskilder er også potensielt mer alvorlig
enn i andre resipienter.

Miljøskade (def.): Uønsket hendelse som har medført utslipp av kjemikalier til jord/luft/vann, hvor
det fremgår av stoffets sikkerhetsdatablad at dette kan medføre skade på omgivelsene.

Nestenulykke/Farlig forhold:
Her registreres antall nestenulykker og farlige forhold. Hendelser som har medført så ubetydelig
personskade at lege ikke blir oppsøkt registreres som nestenulykke/farlig forhold. Dette under forutsetning
av at hendelsen ikke medfører fravær utover skadedagen. Skader påført materielt utstyr < kr 10000
registreres på samme måte som nestenulykke/farlig forhold.

Nestenulykke/farlig forhold (def.): Uønsket hendelse som resulterer i, eller som kunne ført til skade
på personer, materiell eller miljø, eller som kunne ha ført til produksjonstap.

Hn N og F-verdi HiP:
Verdiene beregnes automatisk på bakgrunn av relevante data i som ligger i tabellen Uønskede hendelser.
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H1-verdi - Fraværsskadefrekvens:
Antall personskade ulykker med fravær utover skadedagen pr. 1 mill. utførte arbeidstimer.
H1 = Antall personskade ulykker / utførte arbeidstimer x 1 mill.

H2-verdi - Personskadefrekvens:
Antall personskade ulykker med og uten fravær pr 1 mill. utførte arbeidstimer.
H2 = Antall personskade ulykker med og uten fravær / utførte arbeidstimer x 1 mill.

F-verdi - Fraværsfrekvens:
Antall fraværsdager som følge av skade pr 1 mill. utførte arbeidstimer.
F = Antall fraværsdager som følge av personskade ulykke pr 1 mill. utførte arbeidstimer

N-verdi:
Antall nestenulykker/farlige forhold pr 1 mill. utførte arbeidstimer.
N = Antall nestenulykker og farlige forhold / utførte arbeidstimer x 1 mill.

HMS-aktiviteter (dato og aktivitet):
I denne tabellen registreres HMS-aktiviteter som er utført i perioden, for eksempel vernerunder,
ledelsesinspeksjoner, 1:1-inspeksjoner osv.

Merknader:
I dette feltet registreres eventuelle andre opplysninger i tilknytning til månedsrapporteringen.

Vedlegg:
Her er det anledning til å legge til vedlegg til månedsrapporten.
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Endringslogg

Versj.nr. Dato Nytt i versjon Endret av 

2020.3.0 17.09.2021 R11-innmelding for nye vegreferanser HSH

2020.4.0 18.11.2020 R2-innmelding for nye vegreferanser HSH

2020.5.0 09.12.2020 Nytt mengdeoppgjør 2020 (for kontrakter med startdato 2018 eller
nyere)

HSH

2021.1.0 10.03.2021 Avviksskjema for nye vegreferanser
Anonymisering av brukerveiledningen (skjermbilder)

HSH

2021.2.0 05.05.2021 Kobling av brukere til fylkeskommunene, fjerning av regionbegrep HSH

2021.3.0 18.08.2021 Skjema R5 for nye vegreferanser
Ny byggherre planleggingsløsning for kontroll
Visning av v3 kontraktsvegnett i kart og tabell

HSH

Endringsloggen informerer om utrullinger som har påvirket brukerveiledningen i nevneverdig grad. 
Endringsloggen viser kun foregående og inneværende år.
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