
Aktivitetsflöde för: Avhjälpande underhåll – Prio 3-4, Enkla anläggningar
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<IDNR>

Skapa ny 

arbetsorder

Komplettera och 

detaljera information 

om åtgärd

Planera utförande. 

Period, aktiviteter 

samt resurser

Granska planerad 

underhållsåtgärd

Schemalägga 

tidpunkt för 

utförande  

Allokera material 

och verktyg

Schemalägga 

personal

Godkänna 

arbetsorder för 

utförande

Säkerställa tillgång 

till anläggning
Utföra åtgärd

Slutföra 

återrapportering

 Stämma av 

återrapporterat 

arbete

Verifiera återrapporterat 

arbete och kontrollera 

kostnad

Avsluta arbetsorder
Återkoppla till 

intressent

Ange Placering, Arbetstyp AU, och Prio 3 eller 4

Nej

Ja

  Ja

Extern 

materialhanteringsprocess

<IDNR>

Extern 

personalhanteringsprocess

<IDNR>

Entreprenörens 

samordning 

<IDNR>

Ja

Ja

Behov av dokumenterad 
leveranskontroll på plats?

Skapa uppföljning AO typ LU 

<IDNR>

Till fakturaprocess
AO godkänd för fakturering 

av entreprenör

<IDNR>

Ja

Återrapportera

arbete

Nej

Roller i processen
Vem agerar i vilken roll 
för denna aktivitet?

Trafikverket Projektledare

Entreprenör

Trafikverket Uh ingenjör 
(byggledare)

AO status
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Direktlarm eller 
inrapporterat fel direkt till 

entreprenör prio 3 el. 4

<IDNR>

Entreprenörens 
larmövervakning, 

 FU eller Entr’s upptäckta 

fel prio 3 el. 4

<IDNR>
För åtgärder som är Prio 1 

eller 2 gå till relevant 

aktivitetsflöde

<IDNR>

Nej Alt  2

Nej Alt  1

Nej

Avrapportering av utförd 
åtgärd, aktivitet samt 

felkoder

Kostnad, Tid, 
Säkerhetsåtgärder

Återrapportera kostnader, 
m.m.

Återstår 

uppföljningsarbete

?

Följ AU process för 

uppföljningsärende

<IDNR>

Gå vidare

Nej

Ja

Avrapportera aktivitet 
”Tillfällig reparation” på 

AO. Skapa 
uppföljningsarbete

Avrapportering 

OK?

Nej

Kostnad 

OK?

Förhands OK 

av projektledare?

AO

Godkänns?

Ska AO 

utföras senare?
Motiv till avbruten AO 

anges i logg

Informera och ge
beslut om genomförande?

WAPPR

WSCH

APPR

INPRG

COMP

CLOSE

WAPPR



Statusanvändning för Ao i arbetsflödesprocessen Avhjälpande underhåll
                    (Söktips med kursiv text – Normalt tilldelas Ao automatiskt till Mx Inkorg hos tilldelad roll/part)

Status & Tilldelning  Förklaring      

WAPPR Ingen til ldelning:

Nyregistrerad AO som ännu inte t illdelats entreprenör för beredning. 

Status WAPPR sätts automatiskt av Maximo vid registrering av ny AO. 

Nästa status blir WSCH för prio 3,4.

WAPPR Entreprenör planerargrupp:

Beredning av arbete och resurser. Görs av entreprenör. Nästa status VGODK.

Entreprenören blir normalt tilldelad de ao med status WAPPR som skall beredas 

WAPPR Trafikverkets projektledare

Prio 3 – När AO behöver på godkännande av Trafikverkets projekt ledare (Trv PL). 

Trv PL godkänner arbete och kostnader genom att sända in AO till WSCH. Alternat ivt  åter till status Entreprenör om Trv PL inte godkänner.

Trv PL söker tilldelade Ao med Väntar på godkännande i sin inkorg, för att identifiera ordrar inom eget teknikområde.

WSCH Entreprenörs planerargrupp

Ao som väntar detaljerad schemaläggning och ev. tilldelning till en specifik utförare. Här ingår att säkerställa entreprenörens egna samordning innan godkännande. 

APPR Entreprenörens utförare

           Ao godkänd för utförande. Nästa status blir PÅGÅR.

Entreprenör söker på status APPR i sin Inkorg och vid behov kontrakt och/eller Anläggningsdel

INPRG Entreprenörens utöfrare

Arbetet under utförande. Ges av entreprenör för prio 3. Nästa status blir COMP.

Vid prio 3 söker Entreprenör på status INPRG och anläggningsdel.

COMP Entreprenörens utförare

Arbetet i anläggningen utfört, funktion återställd och provad. Status ges av entreprenör för prio 3. När all teknisk avrapportering på ordern är färdig skickas den t ill 

ekonomihandläggare hos entreprenör för rapportera ekonomiska transakt ioner för arbetet.

Entreprenör söker på  status COMP och kontrakt.

COMP Entreprenörens ekonomihandläggare

AO klarrapporterad och all ekomisk infomration är ifylld och klar att  skickas för granskning och godkännande .

COMP TRV Byggledare

Om BL godkänner avrapporteringen (ej kostnader) av Ao med status COMP, sänds Ao därefter t ill FOA 

COMP TRV Projektledare

Om Trv PL eller BL, INTE godkänner avrapporteringen, sänds Ao tillbaka till Entr för komplettering.

Entreprenör hittar AO åter för komplettering i Inkorgen

CLOSED TRV Projektledare

Order som är godkänd och klar att få faktureras. Sätts av Trv PL. 

Entreprenör skapar därefter fakturaunderlag i Maximo med de Ao som är godkända.

Entreprenörens ekonomihandläggare

Alla arbetsordrar som ingår i fakturaunderlaget hanteras av entreprenör, och kan faktureras med bifogat fakturaunderlag. 

CLOSED TRV Projektledare

      AO’n skickas till historiken. Får enbart göras av Trv PL i samband med fakturagranskning eller direkt vid status COMP-granskning för arbetsordrar som inte ska             
faktureras.

’

’
2.1. Planera 

åtgärd

a.Skapa ny Arbetsorder

b.Komplettera och detaljera 

information om åtgärd

c.Planera utförande. 

Period, aktiviteter samt 

resurser

d.Granska planerad 

underhållsåtgärd

2.2. Schemalägga 

åtgärd

a.Schemalägga tidpunkt för 

utförande

b.Allokera material och 

verktyg

c.Schemalägga personal

2.5. Utföra åtgärd

a.Säkerställa tillgång till 

anläggning

b.Utföra åtgärd

2.6. Dokumentera 

åtgärd

a.Återrapportera arbete

b.Slutföra återrapportering

c.Stämma av 

återrapporterat arbete

d.Verifiera återrapporterat 

arbete och kontrollera 

kostnad

2.3. Samordna

åtgärd

a.Samordna arbetsorder 

mellan intressenter

Status

Tilldelning / uppgift

Baseras på HUKI*

WAPPR WSCH WPCOND INPROG COMP CLOSE

2.4. Godkänna

utförande

a.godkänna arbetsorder 

för utförande

APPR

a.Avsluta arbetsorder

b.Återkoppla till 

intressent

2.7. Avsluta 

åtgärd

*Vem som agerar i rollen enligt HUKI 
styrs av svarsplaner
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