
WebEUskjema i Statens vegvesen
– på riktig vei

Grete Fanny Berg og Wibeke Holt



● Statens vegvesen har i dag 6700 ansatte fordelt på 381 lokasjoner rundt 
omkring i Norge.

● POB blir brukt av ca. 600 saksbehandlere i 69 POB-grupper.

● Det er flere grupper som mottar interne og eksterne henvendelser.

● WebEU brukes kun internt. Vi har ikke åpnet opp for å bruke skjemaene 
eksternt, men dette er også mulig.

● Vi startet opp med 4 skjema for ca. 10 år siden:
– Feilmelding
– Brukerstøtte
– Bestilling
– Annet

● I dag har vi 34 skjema og 2 linker inn i andre systemer. To nye skjema er på 
vei inn. Det er stadig flere som vil benytte seg av webskjema. 

● Vi har utviklet designet etter hvert som vi har funnet nye muligheter og 
gleder oss til enda flere muligheter i ny løsning.
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Gevinst for mottak / saksbehandler

● Avlaster telefonkøen

● Tidligere benyttet vi også epost for innmelding av henvendelser. Kvaliteten 
på innhold i disse var til tider dårlig. Mottaket brukte mye tid på å få 
tilbakemelding fra brukerne om flere detaljer.

● Ved bruk av obligatoriske felter, får vi brukerne til å legge inn ønsket 
informasjon med en gang. Dette gir mottak og saksbehandlere mer verdifulle 
opplysninger, og de kan løse sakene raskere.

● Saksbehandler får melding når brukerne oppdaterer henvendelsene sine via 
web.

● Henvendelsene blir sendt direkte til saksbehandlergruppe når mottak ikke 
kan være løser.
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Gevinst for brukerne
● Singel Sign-On i produksjonsmiljøet. 

● Oppdatere brukerne via infotavla:

● Kundene får mulighet til å følge med på alle sine henvendelser også de som 
er meldt inn via telefon og andre systemer som er integrert med POB:
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Gevinst for brukerne
● Henvendelser kan meldes inn av bruker og oppdateres 24/7

● Kunden kan hente ut informasjon på henvendelsene sine.

● Følge med historikk:

09.04.2013 Grete Fanny Berg og Wibeke Holdt                                                                          WebEUSkjema i Statens vegvesen - på riktig vei



Gevinst for brukerne
● Mellomlagre henvendelser

● Se egne åpne henvendelser

● Se egne løste henvendelser

● Søke på saksnummer

● Søk på lokasjonens saker *

● Tilbake til infotavle

● * På små lokasjoner, hvor mange
deler utstyr, er det mulig for alle 
å se alle saker som er meldt inn fra 
lokasjonen. Dette er spesielt nyttig 
ved 24/7-åpningstid og skiftarbeid.
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Statistikk

● Utgangspunktet for statistikken er prosesser som benytter seg av web-
skjemaene. 

● Den største brukeren våre tar imot henvendelser fra publikum på telefon og 
epost, og kan derfor ikke sammenlignes med erfaringene vi har med bruk av 
WebEU.

● I april 2011 ble det, for de andre brukergruppene, ikke lengre mulig å ta i 
mot henvendelser via epost.
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Statistikk

09.04.2013

Henvendelser de tre siste årene
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Statistikk

09.04.2013

Henvendelser de tre siste årene i prosent
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Statistikk
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Henvendelser pr. tertial 2010-2012:
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Statistikk
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Henvendelser siste året
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Statistikk

09.04.2013

Henvendelser siste året i prosent
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Statistikk
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Henvendelser fra mai 2011 - gjennomsnitt
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Skjema

● Feilmelding:
– 1 skjema

● Bestillinger og ønsker:
– 12 skjema

● Brukerstøtte:
– 1 skjema

● For forvaltere:
– 8 skjema

● Rådgivning, Prosjektstøtte og Testbistand:
– 6 skjema

● Tilgang til trafikant- og kjøretøysystemer:
– 8 skjema
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Skjema
● Saksnummer

● Beskrivelse (fylles også ut av kunden på flere skjema)

● Kontaktperson

● Merknad om hvilket skjema som ble benyttet

● Sakstype

● Konfigurert enhet (KE/CI)

● KE-type

● Tjeneste

● Undertjeneste

● Klassifisering

● Omfang

● Prioritet

● Henvendelseskategori (velges av kunde)

● Hevendelsestekst fylles inn av kunde

09.04.2013

Automatisk utfylling av felter
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POB
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Automatisk utfylling av felter
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WebEU
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IKT Henvendelser
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