Aktivitetsflöde för: Förebyggande Underhåll – Enkla anläggningar

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

Arbetsorderskapare

<IDNR>

Arbetsorder skapas
generellt sett per
automatik från
underhållsprogram

Trafikverket Projektledare

Skapa arbetsorder

Entreprenör
Trafikverket Uh ingenjör
(byggledare)

WAPPR

Schemaläggare

AO status

<IDNR>

Schemalägga
tidpunkt för
utförande

Allokera material
och verktyg

Schemalägga
personal

Entreprenörens samordning

Arbetsgodkännare

WSCH

Godkänna AO för
utförande
APPR

Utförare

Skapa uppföljnings AO
av typ AU, följ AU
process.
Kan felet åtgärdas direkt
och är förgodkänt kan
AU utföras vid FU
tillfället.

Upptäckta fel som ska åtgärdas

Säkerställa tillgång
till anläggning

Återrapportera
arbete

Utföra åtgärd

INPRG

COMP

UH-Ingenjör

Ekonomihandläggare

WAPPR

Beställargodkännande?

Slutföra
återrapportering

Nej

Ja

Avrapportering
OK?

Stämma av
återrapporterat arbete

Ja

Nej

Kostnad
OK?
(Om ej fastpris)

Verifiera återrapporterat
arbete och kontrollera
kostnad

Beställare

Hantera underhållsåtgärd

<IDNR>

Nej

Ja

Behövs
utökad
kontroll?

Nej

Ja

Avsluta arbetsorder

<IDNR>

Behov av dokumenterad
leveranskontroll på
plats?
Skapa AO typ LU

CLOSE

Utökad
kontroll
OK ?
Nej

Ja
<IDNR>

Lyft aktivitet till byggmöte
och utred gemensamt.
Återgå sedan till beslut

WAPPR

’
’

Status

Tilldelning / uppgift
Baseras på HUKI*
*Vem som agerar i rollen enligt HUKI
styrs av svarsplaner

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

WSCH

2.2. Schemalägga
åtgärd
a.Schemalägga tidpunkt för
utförande
b.Allokera material och
verktyg
c.Schemalägga personal

WPCOND

2.3. Samordna
åtgärd
a.Samordna arbetsorder
mellan intressenter

APPR

INPROG

2.4. Godkänna
utförande
a.godkänna arbetsorder
för utförande

2.5. Utföra åtgärd
a.Säkerställa tillgång till
anläggning
b.Utföra åtgärd

COMP

2.6. Dokumentera
åtgärd
a.Återrapportera arbete
b.Slutföra återrapportering
c.Stämma av
återrapporterat arbete
d.Verifiera återrapporterat
arbete och kontrollera
kostnad

CLOSE

2.7. Avsluta
åtgärd
a.Avsluta arbetsorder
b.Återkoppla till
intressent

Statusanvändning i Mx arbetsordrar för processen Förebyggande underhåll
(Söktips med kursiv text – Normalt tilldelas Ao automatiskt via Mx via Inkorgen hos tilldelad part)

Maximo Status & Tilldelning i Maximo
Förklaring
WAPPR

Entreprenörens planerare
Sätts automatiskt av Maximo när AO skapas från FU-mallen. Arbetstyp = FU
FU-ao väntar sedan på entreprenörens beredning, om FU-mallens önskade datum inte kan accepteras.

WSCH

Entreprenörens planerare
Väntar på planering för Entr egen samordning.
Sätts av entreprenören efter utförd beredning.
Nästa status APPR.

Sökning på status WSCH i Inkorg, och ev ett intervall för planerat startdatum.
Arbetstyp FU används för att skilja FU från AU.
APPR

Entreprenörens Utförare
AO godkänd för utförande.
Nästa status INPRG.

Entreprenör söker i sin Inkorg på status APPR, arbetstyp FU och Placering.
INPRG

Entreprenörens Utförare
Arbetet under utförande.
Sätts av entreprenör.
Nästa status COMP.

Entreprenör söker på status INPRG, arbetstyp FU och placering.

COMP

Entreprenörens utförare
Entreprenörens utförare avrapporterar eventuella anmärkningar.

Entreprenör söker på status COMP, arbetstyp FU och placering.
COMP

Entreprenörens Ekonomihandläggare
Ordern klarrapporterad när entreprenörens ekonomihandläggare godkänner avrapportering och kompletterat med eventuella
kostnader (när ej fastpris) och skickar AO vidare. Vissa AO stängs, och andra har ett beställargodkännande av Trv.

Entreprenör söker på status COMP, arbetstyp FU och placering.
COMP

Trv Underhållsingenjör (Byggledare)
Granskar avrapportering och att FU verkar utförd korrekt.
Om BL godkänner avrapporteringen (ej kostnader) av Ao sänds Ao därefter till Trafikverkets PL för
att godkänna ev ekonomisk avrapportering.

COMP

Entreprenörens Ekonomihandläggare
Om Trv PL eller BL INTE godkänner avrapporteringen, sänds Ao tillbaka till
Entr för komplettering. Entreprenör för AO för komplettering i Inkorgen

COMP

Trv Projektledare
Om ekonomiska transaktioner finns att godkänna eller andra anledningar till kontroll av Trafikverkets PL så går AO hit.
PL godkänner att AO kan stängas, skickar tillbaka för komplettering, eller avvaktar vidare utredning och dialog på byggmöte

CLOSE

Trv Projektledare
En Arbetsorder som är godkänd och kan stängas. AO avslutas och skickas till historiken. Eventuella kostnader kan nu faktureras
av entreprenören.

