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Kort om lathunden
Beskriver vad som finns i de olika modulerna som hanterar Förebyggande
underhåll. Beskriver ej hur man sätter upp förebyggande underhåll, se TDOK.
En FU-mall kan ha en arbetsinstruktion och/eller en rond kopplat till sig.
En arbetsinstruktion och/eller en rond kan också kopplas till en enskild
arbetsorder.

1. Förebyggande underhåll
Förebyggande underhåll FU som är återkommande och ska starta baserat på
tid eller tillstånd kan man skapa FU-mallar till. När dessa aktiveras genereras
arbetsordrar ut automatiskt.
Applikationen Förebyggande underhåll har följande flikar.

Flik

Beskrivning

Lista

Sökflik för Förebyggande underhåll (se kapitel 1.2.8 för
beskrivning av sökfliken).

FU

Här skapas FU-mallar och koppling till Placeringar.
Specificera det arbete som ska utföras, när och hur ofta.

Frekvens

Här skapas planeringskriterier för generering av arbetsorder.
Hur ofta som FU skall utföras osv.

Säsongsdatum

Här anges aktiva dagar, månader eller säsonger för en FUmall.

Arbetsinstruktionssekvens

Här lägger man till arbetsinstruktioner och ordnar dessa i
sekvens för FU-arbete.

FU-hierarki

Här skapas FU-hierarkier för att generera hierarkier av
planerade arbetsorder vid behov.

Prognos

Prognos för kommande FU-arbeten genererade av FUmallen. Skapas med åtgärden ”Generera prognos”. Kan
användas i applikationen grafisk schemaläggning.

Prognoskostnad

Summering av poster med planerat
material/personal/tjänst/verktyg som genereras av
arbetsinstruktioner på FU för genererad prognos.

1.1.

Fliken FU
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Fält

Beskrivning

FU

Tryck på knappen Ny för att skapa en ny FU-mall med ett
autogenererat nummer i fältet FU.

Beskrivning

Beskrivning av FU-mallen.
Långbeskrivning finns för att tillföra ytterligare beskrivning.
Långbeskrivningen aktiveras med långbeskrivningsknappen.

FU-huvudmall

Den FU-huvudmall som ev är knuten till denna FU-mall.

Anläggning

Standardvärde TRV, vad FU-mallen avses mot.

Åsidosätt uppdateringar
från FU-huvudmall?

Anger om ändringar i FU-huvudmall kommer att uppdatera denna
FU.
Om kryssrutan är markerad påverkar ändringar i FU-huvudmallen
inte denna FU.
Om kryssrutan är omarkerad kommer ändringar i FU-huvudmallen
att påverka denna FU varje gång åtgärden
Uppdatera tillhörande FU utförs från huvudmallen.

Prognosdatum är låsta?

Visar om datum kan ändras i genererade prognosen. Kan ändras
med åtgärden ”Lås prognosdatum”/”Lås upp prognosdatum” i
menyn (behörighetsstyrt).

Status

Anger om FU-mallen är operativt aktiv eller inte.

Bilagor

Här kan du visa eller lägga till bilagor t ex en Skötselinstruktion.

Prognos finns?

En prognos har genererats för denna FU-mall.

1.1.1.

Detaljer

Fält

Beskrivning

Placering

Placeringsnyckeln kan skrivas in i fältet eller hämtas från
Detalj menyn. Det görs genom att trycka på knappen Detalj
meny som finns till höger om fältet.

Beskrivning

Beskrivning av Placering. Hämtas automatiskt

Inventarie

Den utrustning som underhållet gäller.

Beskrivning

Beskrivning av utrusning. Hämtas automatiskt

Rond

Ange vilken rond som ska användas av FU-mallen.
Går endast att fylla i när man skapar en ny FU-mall.

Beskrivning

Beskrivning av rond. Hämtas automatiskt
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Fält

Beskrivning

Ledtid (dagar)

Det antal dagar som föregår nästa förfallodatum då Maximo
genererar arbetsorder från aktuell FU-mall.
Du måste markera kryssrutan ”Ledtid aktiv” innan du kan
redigera data i fältet.

Ledtid aktiv?

Markera rutan om du vill tillämpa ledtid för den här FUmallen.

Ta med FU i prognosen?

Om t.ex. FU ingår i en hierarki kan den väljas bort i
prognosen.

Räknare

Det antal arbetsorder som skapats hittills från aktuell FUmall.

Använd
arbetsinstruktionssekvenser

Anger om FUn använder arbetsinstruktionssekvenser.
Om kryssrutan är markerad genererar FUn olika arbetsorder
varje gång baserat på arbetsinstruktionssekvens.
Om kryssrutan är omarkerad genererar FUn identiska
arbetsorder varje gång.

Har undernivåer?

Anger om denna FU har underordnade FU.
Om kryssrutan är markerad har FUn underordande FU.

1.1.2.

Arbetsorderinformation

Arbetsinstruktion

Anger den Arbetsinstruktion som är knuten till denna FU-mall.

Arbetstyp

Anger vilken arbetstyp den genererade arbetsordern ska få. FU
ska vara standard.

Arbetsorderstatus

Anger vilken status den genererade arbetsordern ska få, i regel
WSCH vänta på schemaläggning.

Prioritet

Anger vilken prioritet som den genererade arbetsordern ska få.

Arbetsvillkor/ Avstängning:

Villkor för utförande av arbete. T.ex. att anläggningen ska
stängas. Administreras under Planering-Arbetsvillkor.

Externt ärendenr:

Entreprenörens ärendenummer.

Avbrytbar?

Anger om arbetsordern som skapas från denna FU kan stoppas
och startas om under omplanering av resurser.
Är kryssrutan markerad kan arbetsordern stoppas och startas
om.
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Kräv inventariestilleståndstid? Används ej!
Senaste startdatum

Det datum då den senast föregående FU-arbetsordern som
skapades från FU-mallen, planerades starta. MAXIMO
uppdaterar det här fältet automatiskt

Senaste slutförandedatum

Slutförandedatum från den senaste FU-arbetsorder som
skapades från aktuell FU-mall.
MAXIMO uppdaterar det här fältet automatiskt när en
arbetsorder är klar, stängd eller avbruten.

Tidigaste nästa förfallodatum

Tidigaste nästa förfallodatum för en FU-arbetsorder som
generats från denna FU-mall.

Begränsningsavstånd till Start Tid i timmar som dras bort från ”Önskad start” för beräkning av
”Starta tidigast”.
Används ej!
Begränsningsavstånd till Klart Tid i timmar som läggs på ”Önskad slut” för beräkning av ”Starta
senast”.
Används ej!

1.1.3.

Ansvarsområde

Ansvarig

Person eller kategori som ansvarar för att utföra arbetsordern hos
entreprenören.
Maximo kopierar innehållet i det här fältet, från en
arbetsinstruktion i FU-mallen eller från den första
arbetsinstruktionen i en arbetssekvens.
Om du ändrar den arbetsinstruktion som är knuten till FU-mallen
måste du uppdatera detta fält manuellt.

Arbetslag:
Arbetslagsgrupp:
Arbetsledare

Arbetsledare för den arbetsorder som genereras från FU-mallen.
Används inte idag av Trafikverket

Arbetsgrupp

Den ansvariges arbetsgrupp.
Används inte idag av Trafikverket

Ägare

Personen som ansvarar för arbetsorder genererade från denna
FU-mall.
Används inte idag av Trafikverket

Ägargrupp

Den persongrupp som ansvarar för arbetsorder genererade från
denna FU.
Används inte idag av Trafikverket

Ansvarsområde Trv:

Indelning av anläggning mot kontrakt för att kunna ge samma
tillgång till information till flera involverade.

Utförare

1.1.4.

I vilket kontrakt ska detta utföras.

Resursinformation
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Kontosträng

Kontosträng som kostnaderna, för de arbetsorder som genererats
från denna FU-mall, debiteras på.
Används inte idag av Trafikverket

Förrådsplacering:

Förrådsplacering för material för FU-mallar med kopplade
arbetsinstruktioner. Om du lämnar fältet tomt kommer Maximo att
fylla fältet med din standardförrådsplacering.
Används inte idag av Trafikverket

Förrådsanläggning

Anger förrådsanläggning om artiklar hanteras i FU-mallen.
Används inte idag av Trafikverket

Använd denna FU för
utlösning av FU-hierarki?

Markera rutan om du vill generera arbetsorder för en FU-hierarkin
när detta FU-intervallsvillkor uppfylls.
Den här rutan är markerad på FU-mallar på toppnivå, FUhuvudmallar.

Underordnade arbetsorder
och uppgifter ärver
statusändringar?

Markera rutan om du vill tillämpa statusändringar på alla uppgifter
och underordnade arbetsorder för en arbetsorder på toppnivå.
Normalt är denna ruta ibockad.
Avmarkera rutan om du ändrar statusen för arbetsorder på
toppnivå, men inte vill att detta ska påverka statusen för dess
uppgifter och underordnade arbetsorder.

1.2.

Fliken Frekvens

Fliken Frekvens används för att registrera, granska eller ändra
planeringskriterier för när generering av FU-arbetsorder skall ske.
Fliken har två underordnade flikar; Tidsbaserad frekvens och Mätarbaserad
frekvens.
Fliken Tidsbaserat frekvens används för när en viss kalendertid har uppnåtts.
Fliken Mätarbaserad frekvens används för mätarbaserade FU-mallar, som
bygger på de genereringskriterier som beslutats för ev uppmätt användning av
en inventarie sedan det föregående FU-arbetets start- eller slutdatum.
I regel används främst fliken för Tidsbaserat Frekvens.
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Fält

Beskrivning

FU

Visar FU-mallens nummer.

Beskrivning

Beskrivning av FU-mallen.

Anläggning

Var FU-mallen används, i regel TRV

Status

Status för FU-mallen.v

Information om generering av arbetsorder
Använd senaste AO-startinfo
för beräkning av nästa
förfallofrekvens?

Markera rutan om du vill att startinfo från senaste FU-AO ska
användas för att beräkna nästa förfallofrekvens.
Normalt ibockad.

Generera AO baserat på
mätaravläsning (gör ingen
uppskattning)?

Markeringen används när mätaravläsning används.
Är idag normalt inte förbockad.

Generera AO då
mätaravläsning uppnås?

Markeringen används när mätaravläsning används.
Är idag normalt inte förbockad.

Fliken Tidsbaserat frekvens
Frekvens

Det antal tidsenheter (dagar, veckor, månader eller år) som ska förflyta
mellan de FU-arbetsorder som du skapar med denna FU-mall.

Frekvensenheter

Tidsenhet för intervallet.
Välj ur vallista.

Förhandsvarning
(dagar)

Acceptabelt antal dagar, före FU-slutdatum, under vilken FU kan
utföras.

Beräknat nästa
förfallodatum

Det datum då nästa FU-arbetsorder är planerad att genereras från FUhallen.

Förlängningsdatum

Om förlängningsdatum anges ersätter det nästa förfallodatum för att
skapa arbetsorder.

Justera nästa
förfallodatum?

Markera den här rutan om du vill att MAXIMO ska använda
förlängningsdatum för att beräkna fältet för nästa förfallodatum efter det
att du har genererat en eller flera arbetsorder från denna FU-mall.

Önskad starttid

Ex. om arbetet bör ske dagtid eller nattetid

Sida 10 (34)

Fliken Mätarbaserad frekvens
Mätare

Välj en mätare t.ex. drifttid

Frekvens

Vilket mätvärdesintervall ska skapa AO. T.ex. drifftidsintervall

Förhandsvarning (dagar)

Acceptabelt antal dagar, före FU-slutdatum, under vilken FU kan
utföras.

Generera AO i förväg:
Enheter/dag i genomsnitt:

Hur mycket mätvärdet ökar per dag i genomsnitt

Varvning:

Punkt vid vilken inventarie- eller placeringsmätaren återgår till
minimivärdet. Varvning gäller endast för mätare av typen
KONTINUERLIG.

Information om senaste arbetsorder
Mätaravläsning:

Avläst värde senaste arbetsorder.

Mätaravläsningsdatum:

Datum för avläst värde senaste arbetsorder.

Prognoser för nästa arbetsorder
Nästa mätaravläsning:
Enheter kvar:
Beräknat nästa
förfallodatum:

1.2.1.

Fliken Säsongsdatum
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Fliken Säsongsdatum används för att ange aktiva dagar, månader eller
säsonger för FU-mallen. Flera rader av aktiva säsonger kan anges.

Följande fält finns:
Fält

Beskrivning

FU

Visar FU-mallens nummer och beskrivning.

Beskrivning

Visar FU-mallens beskrivning.

Anläggning

Var FU-mallen används, i regel TRV

Status

Status för FU-mallen.

Prognos finns?

En prognos har genererats

Aktiva dagar
Söndag?
Måndag?
Tisdag?
Onsdag?
Torsdag?
Fredag?
Lördag?

Markera för vilka dagar i veckan som är aktiva för FU.

Schemalägg tidigare
vid frekvenskonflikt?

Om beräknat förfallodatum inte inträffar på valda dagar ska det falla ut
före förfallodatum? Annars faller AO ut efter förfallodatum.
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Maximo genererar enbart arbetsorder för de markerade aktiva dagarna.

Fält

Beskrivning

Aktiv tid
Önskad starttid

Vilken starttid på dygnet önskas (ex. dag/natt)

Tabell - Aktiva datum
Startmånad

Startmånad för en aktiv säsong för FU-mallen.
Anges om Säsongskriterier används.

Startdag

Startdag i månaden för en aktiv säsong.
Anges om Säsongskriterier används.

Slutmånad

Slutmånad för en aktiv säsong för FU-mallen.
Anges om Säsongskriterier används.

Slutdag

Slutdag i månaden för en aktiv säsong.
Anges om Säsongskriterier används.

1.3.

Fliken Arbetsinstruktionssekvens

Fliken Arbetsinstruktionssekvens används när man tilldelar en FU-mall en
sekvenslista i form av arbetsinstruktioner. På så vis kan olika nivåer av
underhållsarbete planeras in i olika tidsintervall.
I avsnittet Arbetsinstruktionssekvens registrerar man in de olika
arbetsinstruktionerna genom att trycka på Ny rad.
Informationen används tilsammans med kryssrutan ”Använd
arbetsinstruktionssekvenser” på första fliken i FU.
För varje AO som genereras av FU så räknas en räknare upp (visas på första
fliken i FU). Denna räknare används för att räkna ut vilken av
arbetsinstruktionerna som ska falla ut.
Logiken för att välja rad använder fältet ”Ordning”. Den rad med högst nummer i
”Ordning” som går att dela jämt med räknaren av antalet AO som genereras är
den rad som faller ut denna gång. Om ingen rad med högre nummer än 1 faller
ut så faller alltid nr 1 ut. Endast en rad faller ut.
För att se sekvensen av vilka arbetsinstruktioner som faller ut, välj ”Visa
ordning” i åtgärdsmenyn.
Exempel för att skapa kvartalsunderhåll samt årligt underhåll behövs två
instruktioner, en för kvartalsunderhåll och en för årsunderhåll. FU-intervallet
sätts till 3 månader. Kvartalsunderhållets ”ordning” sätts till 1 och årliga
underhållets ”ordning” sätts till 4.
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Följande fält finns:

Fält

Beskrivning

FU

Visar FU-mallens nummer.

Beskrivning

Visar FU-mallens beskrivning.

Anläggning

Den region som FU-mallen avser användas för.

Status

Status för FU-mallen.

Prognos finns?

En prognos har genererats.

Placering

Placeringsnyckeln kan skrivas in i fältet eller hämtas från Detalj menyn.
Det görs genom att trycka på knappen Detalj meny som finns till höger
om fältet.

Beskrivning

Beskrivning av vald placering.

Inventarie

Den utrustning som underhållet gäller.

Beskrivning

Beskrivning av utrustning.

Arbetsinstruktion

Arbetsinstruktion knuten till denna FU-mall. Används när ”Används
arbetsinstruktionssekvenser” inte är ikryssad.

Beskrivning

Beskrivning av arbetsinstruktion.

Förrådsplacering

Förrådsplacering för material för FU-mallar med kopplade
arbetsinstruktioner. Om du lämnar fältet tomt kommer Maximo att fylla
fältet med din standardförrådsplacering.

Förrådsanläggning

Anger förrådsanläggning, automatiskt TRV

Tabell - Arbetsinstruktionssekvens
Arbetsinstruktion

Här väljer man in den (de) arbetsinstruktion(er) som ska användas.

Beskrivning

Här visas arbetsinstruktionens beskrivning.

Ordning

Intervall för användning av arbetsinstruktion. Används tilsammans med
räknaren för antalet genererade AO.

1.4.

Fliken FU-hierarki
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I fliken FU-hierarki grupperas FU-mallarna i överordnade- eller underordnade
hierarkier för att generera FU-arbetsordrar för grupper av inventarier och
placeringar.
Flikens huvudsyfte är att koppla ihop FU-mallar och ”hoppa” mellan de kopplade
FU-mallarna.

Följande fält finns:
Fält

Beskrivning

FU

Visar FU-mallens nummer.

Beskrivning

Visar FU-mallens beskrivning.

Anläggning

Den region som FU-mallen avser användas för.

Status

Status för FU-mallen.

Överordnad nivå

Här visas vilken FU-mall som ev finns som överordnad.

Beskrivning

Beskrivning av överordnad FU-mall.

Prognos finns?

Markerad om en prognos genererats

Tabell – Undernivåer
Ordning

Den sekvens i vilken FU-mallsgenererade arbetsorder ska utföras.
MAXIMO kopierar fältet Ordning till de arbetsorder som genereras från
aktuell FU.

FU

Nummer på den FU-mall som är undernivå till aktuell FU-mall i fältet
FU.
En underordnad FU-mall kan bara ha en överordnad tillhörighet.

Beskrivning

Beskrivning av den underordnade FU-mallen.

Inventarie

Den utrustning/inventarie där arbetet ska utföras då arbetsorder
genereras från aktuell FU-mall.

Placering

Den placering där arbetet ska utföras då arbetsorder genereras från
aktuell FU-mall.

Status

Status för underordnad FU-mall.

1.5.

Fliken Prognos
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En prognos för kommande arbeten kan genereras med åtgärdsmenyn
”Generera prognos” för en valbar period framåt. Här visas de datum som
prognosen genererat. För att generera en ny prognos om det redan finns en
behöver den tas bort först men åtgärdsmenyn ”Ta bort prognos”. Redigering av
prognosdatum kan aktiveras med menyvalet ”Lås upp prognosdatum” samt
inaktiveras med ”Lås prognosdatum”.

1.6.

Fliken prognoskostnad

Visar personal/material/verktyg/tjänst som planerats på arbetsinstruktioner som
är knutna till FU som faller ut enligt prognosen samt de kostnader som är
beräknade från dessa.

2. Applikationen Arbetsinstruktioner
En arbetsinstruktion är en detaljerad beskrivning av det arbete – arbetsmoment
- som steg för steg ska utföras för en arbetsorder. Arbetsinstruktioner är ett sätt
att förplanera en viss typ av arbete. En arbetsinstruktion kan kopplas mot vissa
arbetsordrar eller mot FU-mallar.
Applikationen Arbetsinstruktioner innehåller i allmänhet ett antal uppgifter
(delmoment), samt listor med uppskattad personal, material och verktyg som
krävs för arbetet. Applikationen används för att skapa, modifiera eller radera
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poster i arbetsinstruktionen.
Applikationen Arbetsinstruktioner består av följande flikar.
Listvisning:

Sökflik för Arbetsinstruktioner (se kapitel 1.2.8 för
beskrivning av sökfliken).

Arbetsinstruktion:

Här visas/ändras arbetsinstruktioner, anger
arbetsinstruktionsuppgifter och nästlade
arbetsinstruktioner (om sådana finns) för dessa
uppgifter samt anger personal, material, tjänster och
verktyg.

Arbetsinventarier:

Här visas/ändras de arbetsinventarier och deras
tillhörande säkerhetsinstruktioner som
arbetsinstruktionen ska gälla för.

Specifikationer:

Här visas/ändras klassificeringar och attribut
(egenskaper) till arbetsinstruktioner.
Fliken är inte aktuell då klassificeringar/attribut inte
används för Arbetsinstruktioner av Trafikverket för
närvarande.

Förordningar:

2.1.

Fliken Arbetsinstruktion

Fliken Arbetsinstruktion innehåller de uppgifter om arbetsinstruktionen och de
arbetsmoment (uppgifter), listor med uppskattad personal, material och verktyg,

Sida 17 (34)

som krävs för arbetets utförande.

Följande fält finns:

Fält

Beskrivning

Arbetsinstruktion

Arbetsinstruktionens nummer som genereras automatiskt.

Beskrivning

Beskrivning av arbetsinstruktionen.

Revision

Vilken version detta är av arbetsinstruktionen.

Organisation

Juridisk enhet för arbetet.
Defaultvärde är satt som TRV (Trafikverket)

Utförare

Vem som i regel utför arbetet enligt instruktionen.

Anläggning

TRV defoult

Bilagor

Bilagor kan kopplas till en arbetsinstruktion.

Avsnitt – Detaljer
Status

Status för arbetsinstruktionen.
Status kan vara AKTIV, UTKAST eller INAKTIV.

Malltyp

Malltyp för arbetsinstruktionen.
Malltypen kan vara AKTIVITET, UNDERHÅLL eller
PROCESS.

Tid

Uppskattat antal timmar det tar att slutföra
arbetsinstruktionen.
Detta värde avser den uppskattade tidslängden för hela
arbetet, inte summan av de uppskattade timmarna för
respektive uppgift.
Värdet kan sättas till 0:00

Klassificering

Klassificering, används inte av Trafikverket för närvarande.
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Fält

Beskrivning

Beskrivning av klass

Beskrivning av Klassificeringen, används inte av
Trafikverket för närvarande.

Namn på startpost

Namn på startpost, används inte av Trafikverket för
närvarande.

Ta med uppgifter i schema?

Ska uppgifter visas i ”Grafisk schemaläggning” (scheduler)

Begränsningsavstånd till Start

Tid i timmar som dras bort från ”Önskad start” för
beräkning av ”Starta tidigast”

Begränsningsavstånd till Klart

Tid i timmar som läggs på ”Önskat slut” för beräkning av
”Sluta senast”

Kräver inventariestilleståndstid?

Anger att arbete inte kan utföras om inventarie är i drift.

Kräver placeringsstilleståndstid?

Anger att arbete inte kan utföras om placering är i drift.

Inspektionsformulär

Vilket formulär ska användas för inspektioner, används inte
av Trafikverket för närvarande.

Standard-AO-klass

Tillfälligt attribut som lagrar den förvalda
arbetsinstruktionsklassen för arbetsinstruktionen.
Fältet används inte av Trafikverket för närvarande

AO-prioritet

Prioritetsnivå som används för att schemalägga
arbetsordern till vilken denna arbetsinstruktion kan tilldelas.
Fältet används inte av Trafikverket för närvarande

Avbrytbar?

Markera detta fält för att ange att arbetsinstruktionen kan
avbrytas när den väl har påbörjats.

Avbrytbart skift:

Fältet används inte av Trafikverket för närvarande

Flödeskontrollerad?

Flödeskontroll används inte av Trafikverket för närvarande.

Håll flödeskontroll?

Flödeskontroll används inte av Trafikverket för närvarande.

Flödesåtgärd

Flödeskontroll används inte av Trafikverket för närvarande.

Bevakad flödesåtgärd?

Flödeskontroll används inte av Trafikverket för närvarande.

Tidsbokning krävs?

Personal på AO måste ha en tid(??)

Kräver
inventarieunderhållsperiod?

Arbete kan bara utföras i underhållsperiod

Kräver
placeringsunderhållsperiod?

Arbete kan bara utföras i underhållsperiod

Ansvarsområde
Ansvarig

Den person som ansvarar för arbetet.
Fältet används inte av Trafikverket för närvarande

Arbetslag

Arbetslaget som brukar utföra denna arbetsinstruktion.
Fältet används inte av Trafikverket för närvarande

Arbetsledare

Den arbetsledare som ska kopieras till den arbetsorder
som skapas med denna arbetsinstruktion
Fältet används inte av Trafikverket för närvarande

Arbetsgrupp

Arbetsgrupp för arbetet.
Fältet används inte av Trafikverket för närvarande

Ägare

Den person som ansvarar för den arbetsorder som skapas
med denna arbetsinstruktion
Fältet används inte av Trafikverket för närvarande
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Fält

Beskrivning

Ägargrupp

Den persongrupp som ansvarar för den arbetsorder som
skapas med denna arbetsinstruktion
Fältet används inte av Trafikverket för närvarande

Arbetslagsgrupp

Den persongrupp som utför arbetsorder som skapas med
denna arbetsinstruktion
Fältet används inte av Trafikverket för närvarande

Avsnitt – Arbetsinstruktionsuppgifter
Organisation

Juridisk enhet för arbetet.
Defaultvärde är satt som TRV (Trafikverket)

Anläggning

Den Region som Arbetsintruktionen gäller i.

Uppgift

Identifierare för uppgiften i arbetsinstruktionen.
Fältet måste vara unikt.
Trafikverket anger här normalt arbetsmomentets
ordningsnummer.

Beskrivning

Beskrivning av uppgiften.

Ordning

Den ordning i vilken uppgiften ska utföras.
Flera uppgifter i en arbetsinstruktion kan ha samma
ordningsnummer.
Om två uppgifter t.ex. kan utföras samtidigt, ska de ha
samma ordningsnummet. Efter det att du har tillämpat en
arbetsinstruktion på en arbetsorder, kopieras ordningen till
uppgifterna i arbetsordern.
Trafikverket låter detta fält vara tomt i dagsläget

Nästlad arbetsinstruktion

Den arbetsinstruktion som ska tillämpas på den
underordnade arbetsordern som skapas för denna uppgift.
Fältet används inte av Trafikverket för närvarande

Klassificering

Klassificering används inte av Trafikverket för närvarande.

Beskrivning av klass

Beskrivning av Klassificeringen, används inte av
Trafikverket för närvarande.

Namn på startpost

Namn på startpost.
Används inte i dagsläget av Trafikverket.

Tidsbokning krävs?

Personal på AO måste ha en tid(??)

Ta med i schema?

Visa i ”Grafisk schemaläggning” (scheduler)

Tid

Uppskattat antal timmar det tar att slutföra uppgiften.
Kan sättas till 0:00

Mätare

Generellt mätarnamn att knyta till arbetsuppgiften. En
arbetsorders punktnummer erhålls genom att kombinera
mätarnamnet och arbetsorderns inventarie eller placering.
Används inte i dagsläget av Trafikverket.

Ägare

Den person som ansvarar för den arbetsorder som skapas
med denna arbetsinstruktion
Används inte i dagsläget av Trafikverket.

Ägargrupp

Den persongrupp som ansvarar för den arbetsorder som
skapas med denna arbetsinstruktion
Används inte i dagsläget av Trafikverket.

Arbetslagsgrupp
Flödeskontrollerad?

Flödeskontroll används inte av Trafikverket för närvarande.
Används inte i dagsläget av Trafikverket.

Håll flödeskontrollerad?

Flödeskontroll används inte av Trafikverket för närvarande.
Används inte i dagsläget av Trafikverket.
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Fält

Beskrivning

Flödesåtgärd

Flödeskontroll används inte av Trafikverket för närvarande.
Används inte i dagsläget av Trafikverket.

Bevakad flödesåtgärd?

Flödeskontroll används inte av Trafikverket för närvarande.
Används inte i dagsläget av Trafikverket.

Föregående

Ett tillfälligt fält som visar arbetsuppgifternas föregångare.
Används inte i dagsläget av Trafikverket.

Bilagor

Bilagor kan kopplas till en uppgift vid behov.

Underfliken – Personal
Underfliken Personal innehåller information om personal och kategorier som skall användas vid
arbetsinstruktionens utförande.
När information om personal eller kategorier anges på underfliken Personal, visas personaleller kategoripostens beskrivning och lön från applikation Personal.
Fliken används inte i dagsläget av Trafikverket för applikationen Arbetsinstruktioner.
Underfliken – Material
Underfliken Material innehåller information om material som behövs för arbetsinstruktionens
utförande.
När ett artikelnummer anges i underfliken Material, kopieras artikelns beskrivning, placering,
kategori och pris/enhet från Förrådets förrådspost.
Fliken används inte i dagsläget av Trafikverket för applikationen Arbetsinstruktioner.
Underfliken – Tjänster
Fliken används inte i dagsläget av Trafikverket för applikationen Arbetsinstruktioner.
Underfliken – Verktyg
Underfliken Verktyg innehåller en verktygslista som för arbetsinstruktionens utförande. När du
anger ett verktyg på underfliken Verktyg, visas en beskrivning och timpris för verktyget från
applikation Verktyg.
Fliken används inte i dagsläget av Trafikverket för applikationen Arbetsinstruktioner.

2.1.1.

Personal
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Här väljer man personal utifrån kategori ex elektriker och uppskattad
tidsåtgång. Förhandsväljer man riktvärden kan man få prognoser på
kostnader och tidsåtgång. Denna planering kan man sedan ändra på
respektive utgenererad arbetsorder.

Organisation:
Anläggning:
Uppgift:
Arbetslagsgrupp:
Personal:
Kategori:
Kompetensnivå:
Leverantör:
Personalavtal:
Arbetslagstyp:
Arbetslag:
Antal:
Timmar:
Pris:
Radkostnad:
Tidsbokning krävs?

2.1.2.

Material
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Organisation:
Anläggning:
Uppgift:
Artikeluppsättning:
Artikel:
Artikelantal:
Leverantör:
Direktuttag?
Förråd:
Förrådsanläggning:
Styckepris:
Radkostnad:

2.1.3.

Tjänst
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Ex fordon med förare, ny lyktstolpe inkl. schaktning,

Organisation:
Anläggning:
Uppgift:
Artikeluppsättning:
Tjänsteartikel:
Antal:
Styckepris:
Radkostnad:
Leverantör:

2.1.4.

Verktyg

Ex bilar, rälsgående taxi, TMA-bil
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Organisation:
Anläggning:
Uppgift:
Artikeluppsättning:
Verktyg:
Verktygsantal:
Verktygstimmar:
Pris:
Förråd:
Förrådsanläggning:
Reservation krävs?
Radkostnad:

2.2.

Fliken Arbetsinventarier

Fliken Arbetsinventarier används när du ska ange för vilka arbetsinventarier och
motsvarande säkerhetsinstruktioner som arbetsinstruktionen gäller för.
Funktionen är att vid avhjälpande underhåll på ett visst objekt, kan man
kontrollera om det finns arbetsinstruktioner framtagna.
De inventarier med Placeringar och Inventarier som instruktionen tillämpas för,
listas sedan upp i denna flik.
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När en arbetsinstruktion används i en arbetsorder, kopieras även eventuell
säkerhetsinformation till arbetsordern så att arbetet kan utföras på ett säkert
sätt.
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För att koppla en Arbetsinstruktion till en Placering, Inventarie (Utrustning) eller
en Artikel såklicka på knappen Ny rad
Sedan på detaljmeny knappen
Inventarie eller Artikel.
Där du sedan väljer

.

vid objektet du vill lägga till dvs Placering,

för att få upp den sökbara vallistan.

Sök fram det objekt du är ute efter och klicka på det för att välja.

2.3.

Fliken Specifikationer
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I fliken Specifikationer kopplas klassificeringar och attribut till
arbetsinstruktioner.

Fliken är inte aktuell då klassificeringar inte används av Trafikverket för
Arbetsinstruktioner.

2.4.

Fliken Förordningar

I fliken Specifikationer kopplas klassificeringar och attribut till
arbetsinstruktioner.

Fliken är inte aktuell då klassificeringar inte används av Trafikverket för
Arbetsinstruktioner.

3. Applikationen Ronder
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En rond är en lista över de arbetsinventarier som återkommer vid samma
arbetsorderåtgärd.
Dessa inventarier och placeringar kan också betraktas som anhalter, stopp
utmed ronden.
Dessa rondstopp representerar inventarier eller placeringar. Ronder gör det
även enklare att bygga hierarkier av (en följd av) arbetsorder för inspektioner.
Applikationen Ronder består av följande två flikar.
Lista:

Sökflik för Ronder (se kapitel 1.2.8 för beskrivning av sökfliken).

Rond:

Under fliken skapas, visas, ändras och tas bort rondposter

3.1.

Fliken Rond

En rond är en lista över arbeten som ofta återkommer vid samma tillfälle och
ska utföras för samma typ av Inventarier som t ex Utrustningar, Placeringar eller
en kombination av båda men som kan finnas på olika platser .
Rondlistan kan utformas för att gälla en Placering som t.ex. alla pumpar i en VAanläggning, eller efter typ av Utrustning, exempelvis alla eldsläckare i en hel
eller del av en anläggning.
Ronden kan även kopplas till ett angivet Förvaltningsområde.
Med ronder kan du bygga enkla arbetsorderhierarkier för t ex inspektioner och
andra aktiva återkommande arbeten som alltid skall utföras vid
underhållsarbeten på aktuell anläggning.
Du kan använda en rond på följande sätt:


Koppla ronden till en förebyggande underhållsmall för att därefter låta
FU-mallen generera en arbetsorder för alla arbetsinventarier som
angetts som anhalter i ronden.



Koppla ronden till en arbetsorder och generera arbetsorder på undernivå
för alla arbetsinventarier som angetts som anhalter i ronden.

I dagsläget är koppling till en FU-mall det vanligast förekommande.
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När Arbetsordern, där en Rond används, sedan skrivs ut på skärm eller papper
listas arbetena upp i den ordning som angetts i ronden för de aktuella
Placeringar och Utrustningar ronden gäller för.

Följande fält finns:

Fält

Beskrivning

Rond

Rondens beteckning. Autogenereras när en ny rond skapas.

Beskrivning

Fritext för att beskriva ronden.

När ronden tillämpas
på en arbetsorder

Kryssrutor för att ange vad rondstoppen ger, när ronderna tillämpas på
en arbetsorder.



Underordnade arbetsorder
Poster i arbetsorder, multiinventarie, placering och CI-tabell –
används inte av Trafikverket för närvarande.



Arbetsorderuppgifter - används inte av Trafikverket för
närvarande.

Anläggning

Den Trafikverksregion där aktuell anläggning finns och som ronden är
kopplad till.

Bilagor

Möjlighet finns att bifoga olika typer av dokument till Ronden.

Rondstopp ärver
statusändringar

Kryssruta som bestämmer om statusen på rondstoppen
(= underordnad arbetsorder) automatiskt ska uppdateras, när statusen
ändras för den överordnade arbetsordern.

Avsnittet – Rondstopp
Beskrivning

Beskriver rondstoppet

Placering

Här väljer man in Placering.

Inventarie

Här väljer man in Inventarie.

Ordning

Här skriver man in ett sekvensnummer – förslagen turordning. Lägre
nummer ska kontrolleras före högre nummer.

Anläggning

Anläggning för placering eller inventarie

Arbetsinstruktion

Här väljer man arbetsinstruktion för respektive Placering eller
Inventarie, om man vill ha olika arbetsinstruktioner på resp Placering
eller Inventarie.
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4. Skapa nya poster
Använd indatafil för nya kontrakt samt stora tillägg/förändringar, se Trv rutiner
för Gus.

4.1.

Skapa nytt FU

a) Tryck på Skapa ny post.
b) Fyll i obligatoriska fält, markerade gula.
c) Se även kapitel Fel! Hittar inte referenskälla..
d) Tänk på följande:


Rubrik. Blir arbetsorderns rubrik. Text ska vara tydlig för jobbet ska
förstås. Fördel att ha en enhetlig struktur/syntax för att arbetordrar/FUposter emellan ska kunna överskådas för att se helhet och skillnader. Se
exempel i nedan kapitel 4.1.1.



Utförarföretag. Om en ny post sparas utan att Utförarföretag är inmatat
så kommer posten inte att synas för de som saknar tillgång att se utanför
sitt företag.



Placering/Inventarie. Använd främst Placering. Närmaste gemensamma
överordnade placering om FU gäller rond. Placeringen behöver ha med
Utförarföretaget som Utförare.



Datum. Om inte ’..nästa datum’ är ifyllt så genereras inga arbetsordrar.
Om ”Använd senaste AO-startdatum..” inte är ibockat så genereras inte
ny arbetsorder om den förra inte är klar-markerad och har fått status
Complete.



Arbetsinstruktion. Ska alltid finnas. Kan vara samma instruktion på flera
FU.



Status. Byt från Draft till Active. Om arbetsorder behöver genereras
direkt så tryck Välj åtgärd – Generera arbetsorder. Annars kommer
maximo automatisk generera arbetorder när det är dags (nästa datum
minus ledtid).

4.1.1.

Exempel på rubriksyntax för FU-mall

OBJEKTTYP del A, FU rond - Aktivitet (x mån)
Exempel: Ventilation fläktar Servicetunnel A, FU rond - Inspektion (6 mån)
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Objekttyp: typ av funktion, objekt, teknik. Kan vara två ord tex
Fastighet värme eller Brand Sprinklersystem
del A: anges endast om likadan FU-mall är uppdelad i flera
områden/delar etc
FU: anger att detta är genererat från FU-funktion
rond: anges inte om inte rond är tillämpat
Aktivitet: anger vilken typ av arbete som ska utföras, försök håll till
kort lista och enligt gängse standarder. Tex inspektion, översyn,
funktionskontroll
x: intervallvärde, lämnas tom om ’utföres vid behov’
Mån: ersätts med v eller år om bättre tillämpbarhet, lämnas tom om
FU:t triggas av mätpunkt

4.1.2.

Exempel på struktur på FU

4.2.

Skapa ny Arbetsinstruktion

Tryck på Skapa ny post. Fyll i obligatoriska fält, markerade gula. Tänk på
följande:


Rubrik. Text ska vara tydlig för jobbet ska förstås. Fördel att ha en
enhetlig struktur/syntax för att poster emellan ska kunna överskådas för
att se helhet och skillnader. Se exempel i nedan kapitel 4.2.1.



Utförarföretag. Om en ny post sparas utan att Utförarföretag är inmatat
så kommer posten inte att synas för de som saknar tillgång att se utanför
sitt företag.



Status. Byt från Draft till Active.

4.2.1.

Exempel på rubriksyntax för Arbetsinstruktioner

OBJEKTTYP del A - Aktivitet (x mån)
Exempel: Ventilation fläktar Servicetunnel A - Inspektion (6 mån)
 Objekttyp: typ av funktion, objekt, teknik. Kan vara två ord tex
Fastighet värme eller Brand Sprinklersystem
 del A: anges endast om likadan arbetsinstruktion är tillämpad på
flera områden/delar etc
 Aktivitet: anger vilken typ av arbete som ska utföras, försök håll till
kort lista och enligt gängse standarder. Tex inspektion, översyn,
funktionskontroll
 x: intervallvärde
 mån: ersätts med v (för vecka) eller år om bättre tillämpbarhet, får
utelämnas.

4.3.

Skapa ny rond

Tryck på Skapa ny post. Fyll i obligatoriska fält, markerade gula. Tänk på
följande:
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Rubrik. Fördel att ha en enhetlig struktur/syntax för att poster emellan
ska kunna överskådas för att se helhet och skillnader. Samt att för att
kunna söka ut ronder bör placeringsid och objekttyp finnas med.
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5. Revidera poster
Tänk på följande:


Uppdatering slår direkt. Men bara på nya kommande genereringar.
Uppdateringar slår inte på redan genererade arbetsordrar, eller på
arbetsordrar manuellt kopplade arbetsintruktioner/ronder.



Rubrik. Blir arbetsorderns rubrik. Text ska vara tydlig för jobbet ska
förstås. Samt vFU-poster emellan ska kunna överskådas för att se helhet
och skillnader. Se exempel i nedan kapitel 4.1.1.



Utförarföretag. Om en ny post sparas utan att utförarföretag är inmatat
så kommer de som inte har tillgång att se utanför sitt företag att hitta
posten.



Datum. Om inte ’..nästa datum’ är ifyllt så genereras inga arbetsordrar.
Om ”Använd senaste AO-startdatum..” inte är ibockat så genereras inte
ny arbetsorder om den förra inte är klar-markerad och har fått status
Complete.



Arbetsinstruktioner kräver att en ny revision skapas före uppdatering.
Efter uppdatering är klar, byt status från PNDREV (pending revision) till
Active.



Ronder sparar inte på historik på ändringar eller versioner. Detta kan
hittas i tidigare genererade arbetsordrar där rond har blivit tillämpad.
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