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Kort om lathunden
Beskriver hur en Servicebegäran skapas och hanteras i Maximo.
Målgrupp, alla som har tillgång till att skapa Servicebegäran i Maximo samt för
Beställare och Planerare som hanterar inkomna Servicebegäran. Ett
underhållsbehov rapporteras när ett behov har identifierats där rapportören inte
själv (förutsatt att behovet inte redan är rapporterat):
-

har mandat att fatta beslut om åtgärd
vet hur behovet/förslaget ska hanteras. T.ex. oklarhet i avtal,
kategorisering (arbetstyp) etc.
ska utföra arbetet

Hantera underhållsbehov
Den som har fått indikation på ett fel i anläggningen eller som har behov av
underhållsåtgärd ska skapa en Servicebegäran i Maximo (om en har behörighet till det).
Inkomna Servicebegäran mottags av Trafikverkets beställare för vald placering som då
kan höra av sig till rapportören vid oklarheter, godkänna arbetet och skapa en
Arbetsorder eller skicka det vidare till Utförarens Planerare för mer information.
Utföraren får avgöra, i enlighet med kontrakt, om och när vissa åtgärder ska utföras, i
annat fall avgör beställaren om och när åtgärden ska utföras. Beställaren kan begära mer
information av rapportören med avseende på uppskattad tid och kostnader. Beställaren
kan också låta åtgärden vila till ett senare tillfälle eller avslå den helt. Är åtgärden i linje
med beställarens åsikt och budget så kan beställaren skapa en Arbetsorder.
Fel som upptäcks via Tillståndsövervakning (larm) kan skicka in ett underhållsbehov
automatiskt till en Servicebegäran. Beroende på prioritet mm så kan Servicebegäran
skapa en arbetsorder direkt.
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1.

Skapa Servicebegäran

Skapa servicebegäran via menyval eller länk på startsidan.

1

1.

Ange källan till åtgärdsbehovet (obligatoriskt fält). * 1

2.

Ange eventuellt externt ärendenummer för fel som skapats i annat system, t
ex larmsystem. *1

3.

Koppla även eventuella bilagor såsom bilder, felloggar, mm

* Markerade fält följer med till AO.
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4.

Ange eller välj en arbetstyp i de fall den är känd (AU avhjälpande underhåll,
FU förebyggande underhåll, DR Driftåtgärd eller FB Förbättring). *1

5.

Ange en tydlig beskrivning av underhållsbehovet. Det finns både ett kortare
rubrikfält för felet och ett utrymme för längre text. Det kortare fältet är
obligatoriskt.*1

6.

Ange en Rapporterad prioritet för underhållsbehovet, detta är utifrån
rapportörens syn. Behovsmottagaren ska bedöma den och ge behovet en
prioritet efter utredning.

7.

Ange LarmID och Larmbeskrivning från annat system i förekommande fall.
*1

8.

Klassificera åtgärden i de fall det gäller en dokumentändring (se separat
lathund GUS Lathund SB Hantera Dokumentändring).

9.

Ange eller sök fram den referensidentitet som gäller för fälten
placering/inventarie och som underhållsbehovet avser, så noga som är
möjligt. Kan man inte exakt referensidentitet är det viktigt att i fältet lång
beskrivning detaljera vilken utrustning som behovet avser, T.ex vilken
utrustning av två pumpar som läcker. *1

10.

Komplettera ev. med problemkod om den är känd. *1

11.

Komplettera ev. med arbetets prioritet om den är känd och du som
rapportör har mandat att bedöma den. Notera att vid prioritet 1 och 2 skapas
en arbetsorder direkt när servicebegäran skickas vidare in i arbetsprocessen.
*1

12.

Komplettera ev. med önskat startdatum och/eller önskat slutdatum. *1

13.

Dirigera Servicebegäran till nästa steg i arbetsprocessen.

Systemet har nu kompletterat Servicebegäran automatiskt med bland annat Ansvarig
Projektledare, Utförare, Rapporteringsdatum och Rapporterad av.
Nu är Servicebegäran registrerad och har fått status NEW (Ny). Fältet Arbetets prioritet
styr nu vad nästa steg blir.
Om fältet Arbetets prioritet har värdet 3 eller 4 eller helt saknar värde så skickas den nya
servicebegäran till beställaren. En notifiering har skickats till beställarens inkorg.
Beställaren gör då en bedömning och prioritering av arbetet.
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Om fältet Arbetets prioritet har värdet 1 eller 2 så skapas en arbetsorder direkt av
systemet och applikationen Arbetsorderbevakning öppnas med den nya arbetsordern.
På arbetsordern är vissa fält obligatoriska och om de inte fyllts i på Servicebegäran
måste Arbetsordern kompletteras med dem. Detta gäller Beskrivning, Arbetstyp, Källa
och Problemkod. Spara arbetsordern när alla obligatoriska fält är ifyllda.

En notifiering har skickats till utföraren för den arbetsorder som skapats automatiskt
från en ny Servicebegäran.
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Se exempel på ifylld Servicebegäran på nästa sida >>>
Notering: Om angiven placering saknar kontrakterad entreprenör så notifieras
Beställaren för underhållsbehovet. OBS! Ej implementerat ännu. I väntan på att
denna funktionalitet implementeras får man kontakta Trafikverkets Projektledare som
man har avtal med och meddela att Servicebegäran inte kan skapas för den aktuella
placeringen.
Exempel på Servicebegäran efter manuell registrering för ett underhållsbehov:
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Exempel på Servicebegäran efter registrering via integration av ett underhållsbehov
(exemplet är från integration med 0felia). Observera att Maximo automatiskt skapar en
arbetsorder för en servicebegäran initierad av 0felia:
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2.

Beställarens aktiviteter

Beställaren får den nya Servicebegäran i sin inkorg för bedömning. Beställaren kan även
själv skapa Servicebegäran.
Servicebegäran i Behovsmottagarens inkorg

Klicka på den aktuella servicebegäran för att komma till detaljbilden. Först kontrollerar
man Underhållsbehovet. Vartefter man bedömer om behovet kan utföras inom befintligt
avtal eller ska utföras av annan entreprenör eller ska utföras som ett tilläggsarbete
(ÄTA). Beställaren kan även bedöma om behovet ska avslås.
Befintliga FU-aktiviteter eller andra arbetsorder kontrolleras om de kommer att hantera
behovet. Notera referensidentiteten (placeringen) på Servicebegäran. Starta
applikationen Arbetsorderbevakning från startcenter eller meny. Ange
referensidentiteten eller delar av den i placeringsfältet och tryck retur eller klicka på sök.
Utvärdera framsökta arbetsorder för att se om någon av dem ersätter behovet av
servicebegäran.

Fyra olika val finns nu för beställaren:
1

Arbetet bedöms som ingående i avtalet och beställaren fortsätter att
dokumentera behovet och skickar sedan underhållsbehovet vidare till en
arbetsorder.

2

Arbetet bedöms att behöva vänta lite på ett bättre tillfälle.

3

Mer information behövs från entreprenören om arbetets utförande.

4

Underhållsbehovet bedöms som onödigt eller annan orsak till att inte
utföras.
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Se nedan för respektive process.

2.1.

Arbetet bedöms som ingående i avtalet och AO ska skapas

1

Arbetet bedöms som ingående i avtalet och planeraren fortsätter att dokumentera
behovet och skickar sedan underhållsbehovet vidare till en arbetsorder.

2

Komplettera med eller ändra Arbetstyp efter utvärdering.

3

Ange problemkod för underhållsbehov som kräver det.

4

Bedöm om arbetet beräknas ha samma prioritet som rapportörens angivna
prioritet. Ange arbetets prioritet.

5

Bedöm om arbetet kräver 4 Samtal, i så fall markeras fältet.

6

Vid behov ändra önskat startdatum och/eller slutdatum, motivering till ändringen
kan ske i arbetsloggen. Det slutliga önskat start/slut-datum är det som gäller, från
beställaren till utföraren som önskemål när arbetet ska ske.

7

Dirigera Servicebegäran till nästa steg i arbetsprocessen.

Välj ”Godkänn för genomförande - Skapa Arbetsorder”.
Klicka OK
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Nu öppnas applikationen Arbetsorderbevakning automatiskt med den nya
arbetsordern öppen. Arbetsordern har status WAPPR(Väntar på godkännande)
om arbetets prioritet är 3 eller 4 eller inte har angivits. Arbetsordern har status
APPR (Godkänn) om arbetets prioritet är 1 eller 2.
Kontrollera då att arbetsordern har fått rätt information. Viktigast att kontrollera
är informationen i rutan Ansvariga. Om inte alla information om avtal och
utförare uppdateras så klicka på dirigera Arbetsflöde. Om den ser ut så här är AOn
inte inskickad

om den ser ut så här

så är den inskickad

Det finns även uppgift om vilka utförargrupper som kommer att hantera
arbetsordern.
Här finns nu information om hur arbetet ska faktureras i fältet Prisplan. Om
arbetet ska ha en annan prisplan ändras detta via Välj Åtgärd och
”Markera/Avmarkera Prisplan”
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Ta bort felaktig prisplan och klicka på ny rad för att välja en annan prisplan från
underhållsavtalet. Notera att detta bör ändras på nya AO och alltid innan
kostnader angivits.

Spara eventuella ändringar.

Ny arbetsorder utan prioritet sänds till planerarens inkorg. Status är
WAPPR(Väntar på Godkännande).
Ny arbetsorder med prioritet 3 eller 4 sänds till planerarens inkorg. Status är
WAPPR (Väntar på Godkännande).
Ny arbetsorder med prioritet 1 eller 2 sänds till inkorgen för de som ska utföra
arbetet. Status är APPR(Godkänd)
Ny Arbetsorder i Planerarens inkorg

Ny Arbetsorder i Utförarens inkorg

8

Servicebegäran har nu status INPROG (Pågår). Och en arbetsorder har skapats
och är länkad till Servicebegäran som en relaterad arbetsorder (se fliken
Relaterade Poster).
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2.2.

Beställaren väljer att avvakta med arbetet.

1
.

Det framgår i arbetsloggen att rapportören tycker att underhållsbehovet inte ingår
i deras avtal.

2

Vid analysen av Underhållsbehovet bestämmer sig beställaren för att avvakta med
detta arbete.

3

Om Servicebegäran inte ska utföras för tillfället måste en motivering till
avvaktandet anges.
Komplettera med information i rutan Logg ex. medel saknas, fel årstid, större
reinvesteringsåtgärd är inplanerad.

Klicka på Arbetslogg och sedan på Ny rad. Välj arbetsloggstyp AVVAKTA. Ange en
kortare beskrivning i det korta beskrivningsfältet och fyll vid behov på med mer
text i Detaljrutan. Spara servicebegäran.

4

Dirigera Servicebegäran till nästa steg i arbetsprocessen för att ändra status på
servicebegäran.
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Välj ”Avvakta genomförande”
Klicka OK

Servicebegäran som man vill avvakta med får nu status PENDING (Avvaktad).

2.3.

Beställaren väljer att avböja underhållsbehovet

1

Vid analysen av Underhållsbehovet bestämmer sig beställaren för att avböja detta
behov.

2

Om Servicebegäran ska avböjas måste en motivering till Avslaget anges.

Klicka på Arbetslogg och sedan på Ny rad. Välj arbetsloggstyp AVBÖJ. Ange en
kortare beskrivning i det korta beskrivningsfältet och fyll vid behov på med mer
text i Detaljrutan. Exempelvis om behovet åtgärdas genom en redan planerad
åtgärd, budgetmedel finns ej. Spara servicebegäran.
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3

Dirigera Servicebegäran till nästa steg i arbetsprocessen.

Välj ”Avböj – ska ej genomföras”. Klicka OK
Servicebegäran som man avböjer får status DECLINED (Avböjd).
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2.4.

Beställaren väljer att kontakta entreprenören för mer info.

Skriv en arbetslogg med önskemålen om information. Välj då arbetsloggstyp KOMPL.

Välj ”Skicka till Entreprenör för dialog”. Klicka OK
Servicebegäran i Planerarens inkorg

När servicebegäran kommer åter från Entreprenörens planerare återfinns den in
inkorgen.
Servicebegäran i Beställarens inkorg

Här börjar då arbetet om med bedömning om den nya informationen. Planeraren kan ha
lagt till dokument, arbetslogg och budget. För att kontrollera budget klicka på
Utförareprisuppskattning i logg rutan.
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Öppna kostnadsraden med detaljpilen och kontrollera kommentarer. Klicka på status
ikonen för att godkänna eller avvisa kostnaden.
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3.

Planerarens aktiviteter

Entreprenörens planerare får den nya Servicebegäran i sin inkorg för bedömning.
Servicebegäran i Planerarens inkorg

Det är nu bäst att läsa igenom servicebegäran och eventuella dokument och
arbetsloggar.
Komplettera med arbetsbeskrivningar och dokument vid behov.
1

Komplettera vid behov Servicebegäran med en uppskattad kostnad.

Klicka på fliken Utförareprisuppskattning – logg. Klicka på Ny kostnadsuppskattning
Lägg in Prisuppskattning, obligatoriskt fält. Skriv in en förklaring till kostnaden i det
korta beskrivningsfältet och fyll vid behov på med mer text i Detaljrutan. Ange till vilket
datum som kostnadsuppskattningen gäller. Spara servicebegäran.
Kostnadsuppskattningen får status PENDING (Vänteläge).
Om ytterligare en kostnadsrad läggs till betraktas den av systemet som en ersättningsrad
för den första kostnadsraden och får status REWORKED (Omarbetad), dvs. när den
första raden är ogiltig, det kan endast finnas en giltig kostnadsrad.
2

Skriv en arbetslogg om orsaken till valet av tilläggsarbete samt mera information om
arbetet.
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Klicka på Arbetslogg och sedan på Ny rad. Välj typ av arbetslogg. Ange en kortare
beskrivning i det korta beskrivningsfältet och fyll vid behov på med mer text i
Detaljrutan. Spara servicebegäran.

Det är även möjligt att bifoga filer till Servicebegäran

3

Dirigera Servicebegäran till nästa steg i arbetsprocessen.

. Välj ”Skicka till beställare med information”.
Klicka OK
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Servicebegäran i Beställarens inkorg
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4.

Sök Servicebegäran

I Listvyn för Servicebegäran kan man söka på ett antal olika fält för att få fram befintliga
servicebegäran. Det kan t ex vara lämpligt att söka på Referensidentitet (Placering),
Placeringens beskrivning, Utförare. De fälten finns tillgängliga i listvyn. Notera att
Listvyn bara visar öppna servicebegäran. Vill man se även Avslutade SB måste man
ändra ett parametervärde i Avancerad sökning (se nedan).

För att söka på flera utav Servicebegärans fält, klicka på Avancerad sökning.

Vill man se även avslutade servicebegäran i listan suddar man ut N (Nej) i rutan
Historik? Vill man söka på både historiska och öppna AO lämnar man fältet blankt. Vill
man söka på bara historiska AO skriver man J (Ja) i rutan.
Externt Ärendenummer kan vara bra att söka på för att hitta Servicebegäran som
skapats från andra system via en integration. Även larmid eller larmtext kan vara bra att
söka på i de fall samma larm återkommer ofta.
Vill man hitta de servicebegäran man själv registrerat anger man sitt användarkonto i
fältet Rapporterat av.

5.

Kopiera eller ta bort servicebegäran

Man kan kopiera en Servicebegäran för att snabbare skapa liknande servicebegäran (ex
för en annan komponent eller plats). Välj åtgärd: Kopiera servicebegäran.
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Man kan ta bort servicebegäran som ej har skickats in i arbetsflödet. Välj åtgärd: Ta bort
servicebegäran. Bekräfta borttaget.
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6.

Skicka epost från Servicebegäran

Om man behöver skicka e-post om underhållsbehovet till någon skapar man en
kommunikationslogg där man kan använda en färdig mall för att automatiskt få med
information om ärendet (SR_FORFRAGAN). E-post meddelanden kan skickas både till
registrerade användare i systemet eller till externa mottagare.
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7.

Statuskoder

Följande Statuskoder gäller för en Servicebegäran under dess livscykel.

För en detaljerad beskrivning av respektive status och dess funktion, se dokumentet
GUS Termer och Definitioner.

8.

ÄTA (Ändring-, Tillägg-, Avgående-)

TDOK 2013:0021 Underrättelse- och ÄTA-hantering - VO Underhåll och TMALL 0533 –
UR, ÄTA och avvikelseblankett ska följas. Det kommer att komma hantering via Maximo
som ersätter blankettens förfarande tills vidare används Maximo som stöd vid bla.
kostnadsuppskattning av arbeten.

9.

Systemstöd planering

Avsnittet kommer kompletteras till juni 2019 när systemet lanseras. I Systemstöd
planering kommer den samlade planeringen för större åtgärder i anläggningen hanteras.
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10. Servicebegäran – Fält och Flikar
Här finns mer information om servicebegärans fält och flikar.

10.1.

Flik Servicebegäran

Servicebegäran
Servicebegäran: Unik identitet på en servicebegäran.
Ägare och Ägargrupp: Används ej för närvarande (20190108)
Status: Servicebegärans aktuella status.
Källa: Kod som visar källan till underhållsbehovet.
Extern ärendenummer: Identitet från annat system, t ex entreprenörens system eller
integrerat larmsystem (T ex Ofelia). För automatgenererade servicebegäran från Ofelia
blir fältet ifyllt med Ofelias ärendenummer (format FR123456).
Bilagor: Här kan dokument och bilder kopplas mot servicebegäran som beskriver fel,
åtgärd eller kostnadsuppskattning.
Arbetstyp: Typ av underhållsåtgärd (AU – Avhjälpande Underhåll, FU – Förebyggande
Underhåll, RB - Förbättring, DR – Driftåtgärd, LU - Leveransuppföljning).
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Anläggning: Kod som anger vilken anläggning som servicebegäran tillhör, i dagsläget
finns bara anläggning TRV.
Rutan Servicebegäran – detaljer
Beskrivning: Kortare beskrivning av underhållsbehovet som visas i listvyer mm och kan
sökas på. Bör vara kort och koncis.
Lång beskrivning: Längre beskrivning som vid behov används för längre beskrivning av
fel eller åtgärd.
Placering – Referensidentitet där felet uppstått. Anges så noga som möjligt via de
hjälpmedel som finns (lista, karta)
Tidigare identifikation: Här visas identiteten på placeringen som gällde innan
referensidentitet togs fram. Detta kan även vara den identitet som utrustningen i fält är
märkt med. Inventarie: Den komponent som felet eller åtgärden avser.
Prioritet: Placeringens prioritet.
Tillträdeskrav: Tillträdeskrav för placeringen. Används inte för närvarande (20190108).
Arbetsvillkor/Avstängning: Används inte för närvarande (20190108)
Utförare: Placeringens utförare. Det kan finnas flera utförare och en annan utförare kan
väljas via detaljmenyn. Den föreslagna är alltid den som har huvudansvaret till
placeringen.
Ansvarsområde TRV: Ansvarsområde inom Trafikverket som placeringen tillhör.
Projektledare TRV: Projektledare inom Trafikverket som ansvarar för placeringen.
Ingenjör TRV: Projektingenjör, Byggledare eller annan som bistår projektledaren.
Rapporterad prioritet: Anger hur akut underhållsbehovet är efter rapportörens
bedömning.
Larmid: Fylls i automatiskt vid integration och kommer då från källsystemet. Kan anges
manuellt om servicebegäran skapas manuellt. (I framtiden kommer Ofelias
ärendenummer komma in i fältet LarmID).
Larmbeskrivning: Fylls i automatiskt vid integration. Kan anges manuellt när
servicebegäran skapas manuellt.
Felklass: Placeringens felklass. Anger vilken struktur av felkoder som ska användas.
GUS-BAS används för närvarande. (kan utökas med flera nationella listor för olika teknikområden i
framtiden).

Problemkod: Kod som beskriver felet. Lista på valbara problemkoder kommer från
placeringens felklass.
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Klassificering: Kan användas för Dokumentändring och Trafikskador.
Beskrivning av klass: Beskrivning från vald klassificering.
Arbetets prioritet: Prioritet som kommer från Integration (källsystem) eller angivet av
Projektledare eller Planerare.
SLA Tillämpat? Används ej för närvarande (20190108)
Krävs 4 samtal? Markeras detta så krävs 4 samtal från utföraren under arbetet.
Beställargodkännande krävs? Är detta markerat betyder det att Trafikverkets
projektledare kommer att kontrollera och godkänna arbetsordern innan den kan
avslutas och faktureras. Detta kan för servicebegäran anges manuellt av beställaren. När
en arbetsorder skapas från servicebegäran följer denna markering med. Om inte
beställargodkännande markerats på servicebegäran när arbetsorder skapas så är det
arbetsorderns avtal som styr om beställargodkännande ska göras eller ej.
Datum
Rapporteringsdatum: fylls i automatiskt när en servicebegäran skapas.
Berört datum: Datum då felet uppstod. Fylls i automatiskt.
Önskat startdatum: Datum då rapportör eller beställare önskar att arbetet ska starta.
Önskat slutdatum: Datum då rapportör eller beställare önskar att arbetet ska vara klart.
Verkligt startdatum: Fylls i automatiskt när första AO startar, är dock ändringsbart.
Verkligt slutdatum: fylls i automatiskt när sista AO avslutas, är dock ändringsbar.
Rutan Logg
Flik Arbetslogg: Används för att göra dagboksnoteringar och övrig beskrivning av
åtgärder. Observera att det går att bifoga filer till servicebegäran.
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Post: Servicebegärans identitet.
Klass: Blir automatiskt SR (Service Request dvs Servicebegäran).
Skapat av: Fylls automatiskt i med inloggad användare.
Datum: Fylls automatiskt med datum och tid när man klickar på Ny rad.
Typ: Typ av text som anges. Vallista finns med aktuella koder.
Visningsbar?: Används ej.
Översikt: Kort rubrik på arbetsloggen.
Detaljer: Detaljerad arbetslogg.
Flik Kommunikationslogg: Visar e-post skickad från aktuell servicebegäran. Av
säkerhetsskäl kan inte Maximo ta emot inkomna e-post meddelanden. Inkomna epostmeddelanden i Outlook som gäller en servicebegäran kan läggas in som bilaga
kopplat till aktuell servicebegäran.

E-post som skapats via Välj åtgärd, Skapa Kommunikation lagras under
kommunikationslogg.
Flik Utförareprisuppskattning – logg: Här läggs en rad upp med gällande uppskattat
kostnad. Vid offerter på arbetet bifogas aktuell offert till denna servicebegäran.

Prisuppskattning: Prisuppskattning i SEK.
Typ: Blir automatiskt ESTIMATE (Uppskattning).
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Skapat av: Fylls automatiskt i med inloggad användare.
Datum: Fylls automatiskt med datum och tid när man klickar på Ny
kostnadsuppskattning.
Giltig till: Manuellt angivet datum som begränsar giltighetstiden för
kostnadsuppskattningen.
Statusdatum: Fylls automatiskt med datum och tid när statusen ändras för
kostnadsuppskattningen.
Ändrades av: Fylls automatiskt i med inloggad användare som gjort statusändring.
Status: Kostnadsuppskattningens aktuella status.
Översikt: Kortare beskrivning av uppskattningen.
Detaljer: Detaljerad beskrivning av uppskattningen.
Anmärkningar: Noteringsfält. OBS! skrivs över av notering i samband med Accept eller
förkastning av kostnadsuppskattningen.
Post: Referens till aktuell servicebegäran.
Klass: Blir automatiskt SR (Service Request dvs Servicebegäran).
Rutan Användarinformation
Här finns information om den som registrerat servicebegäran och vem som upptäckte
felet eller behöver en åtgärd. Även Jourinformation från utföraren visas.

I exemplet ovan visas inga telefonnummer eller e-postadresser. I produktionsmiljön
visas telefonnummer och e-post adresser.
Rutan Adressinformation
Här visas adress till angiven placering i de fall adress finns kopplad.
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Rutan Flera inventarier, Placeringar och CI
Här kan fler Placeringar/Inventarier kopplas till servicebegäran. Detta används inte för
närvarande (20190108)
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10.2.

Flik Relaterade poster

Här kan man se vilka poster i Maximo som är relaterade till ärendet.
Poster kan vara andra Servicebegäran eller arbetsorder. Antigen skapade från
Servicebegäran eller att man manuellt lägger in en ny relation via ”Ny rad”.

Flik Logg
Samma information som visas på Fliken Servicebegäran.
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10.3.

Flik Specifikationer

Här visas detaljer om den klassificering som valts på fliken Servicebegäran. I dagsläget
används endast en klassificering ”Dokumentändring”. I framtiden ska det gå att göra
vissa fält obligatoriska att fylla i beroende på ärendets art.
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