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1. Hensikten med felles avvikslogg
Hensikten med felles avvikslogg er å ha et verktøy for å registrere alle typer avvik som blir avdekket
for den signalfaglige delen av prosjektet.
Felles avvikslogg skal brukes ved alle typer kontroller som skal gjennomføres i henhold til
arbeidsprosesser for signalfag. Formålet er å kunne registrere samtlige funn og peke på
hvor/når/hvordan/av hvem disse lukkes. Slik kan vi bygge en erfaringsdatabase og arbeide videre
for å øke kvaliteten på arbeidet som utføres og å forhindre systematiske feil.
Alle mennesker gjør feil. For å redusere konsekvensene av dette etableres det prosesser,
kvalitetssystemer og verktøy. Feil i disse systemene kan føre til systematiske feil. Ved å benytte
felles avvikslogg i kontrollene våre vil vi se hvor i prosessen avvikene oppstår, oppdages, og hva
slags type feil som er begått. Dette hjelper oss til å forbedre kvaliteten på arbeidet vårt ved å
redusere systematiske feil. Statistikk generert fra loggen vil hjelpe oss med å se hvor vi bør sette
inn ytterligere tiltak for å redusere hyppigheten for at slike feil oppstår.
Det er mange kontroller som skal gjennomføres i arbeidsprosessene for signal. Dette har å gjøre
med de strenge sikkerhetskravene som stilles til sikringsanlegg. Sannsynligheten for at en
sikkerhetskritisk feil i forriglingsutrustningen skal oppstå skal være mindre enn 10-9 feil per time.
Dette tilsvarer en gang hvert 114 155 år. Selv om det er svært dyktige mennesker som jobber med
å planlegge, prosjektere, bygge og kontrollere sikringsanleggene våre, vil det alltid være feil som
slipper gjennom. Felles avvikslogg skal være et hjelpemiddel for å forhindre dette ved å skape en
erfaringsdatabase som kan peke på steder i prosessen hvor det er behov for forbedringer i rutiner,
kompetanse og lignende for en aktivitet. Dette er en del av det kontinuerlige forbedringsarbeidet i
Digitalisering og teknologi og det er i henhold til de lover og regler vi er pålagt å følge.
1.1. Statistikk fra kontrollene
Etter at hver kontroll er avsluttet vil Digitalisering og teknologi registrere alle funn i en felles
database slik at det blir mulig å analysere data fra et stort antall prosjekter. Det viktigste steget i
innsamlingen av data for statistikkformål skjer ved at den som er ansvarlig for kontrollen gir en
beskrivelse av hvert funn og gjør en kategorisering av funnet.
For at det skal bli mulig å finne trender i funnene, skal det angis hva slags underlag som blir
kontrollert, hvilken organisasjon som er ansvarlig for det som blir kontrollert, hva slags kontrolltype
det dreier seg om og hvilken anleggstype kontrollen gjelder. Dette vil gi Digitalisering og teknologi
muligheten til å se hvor i prosessen i et prosjekt det oppstår flest feil og i hvilke aktiviteter disse blir
oppdaget. Funnene som blir logget inngår i en database med alle andre prosjekter som
gjennomføres og det vil bli mulig å se om det er et mønster i funn av feil mellom prosjektene. Ser
man for eksempel at det er mange feil som slipper igjennom godkjent for bygging i mange kontroller
kan utarbeidelse eller forbedring av støttedokumentasjon som sjekklister og prosedyrer. Eventuelt
kan korrigering av rutiner kan være tiltak for å forbedre prosessen.
Rent praktisk skjer innsamlingen av data ved at den Excel-baserte loggen sendes på e-post til
synergimelding@banenor.no når kontrollen er avsluttet. Det er ikke meningen å følge opp de
individuelle funnene i Synergi, de vil bli registret lukket umiddelbart. Digitalisering og teknologi har
valgt å bruke Synergi som database for å kunne gjenbruke et eksisterende system for innsamling av
data og utarbeiding av statistikk.
Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.
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Ved bruk av kontrollverktøyet vil informasjonen som angis ved funn registreres direkte i en ProArc
database og kontrollør trenger ikke å sende inn avvikslogg. For mer informasjon om
kontrollverktøyet, se vedlegg 1.
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1.2. Kontrolltyper i Arbeidsprosesser for signal der avviksregistrering skal gjennomføres
I tabell 1 nedenfor angir de kontrollene som er beskrevet for signal i Teknisk regelverk og i
styringssystemet listet opp.
I tabell 2 er det satt opp en liste over dokumenter i prosjektet. Tabellen viser om du skal bruke
avviksloggen i kontrollen av disse dokumentene eller ikke.
Tabell 1: Kontroller

Avviksregistrering i kontroller
I denne tabellen gis det en kort beskrivelse av relevante kontrolltyper for signalfaget og det angis
hvilke type avviksregistreingsverktøy som skal benyttes av internt ansatte i Bane NOR og eksterne
aktører for den enkelte kontrolltypen.
L = Felles avvikslogg (STY-602591) K = Elektronisk kontrollverktøy
Kontrolltype

Beskrivelse

Avvikshåndterings
-verktøy
Interne

Prosjektintern
godkjenning (PIG)

Prosjektets kontrollaktivitet for dokumentasjon
utarbeidet av prosjektet/leverandør

Funksjonell godkjenning

Kunde og trafikk utfører funksjonell
godkjenning av spesifikasjoner og løsninger i
forhold til planlagt driftsmønster.

Godkjenning for
bygging (GFB)

Endelig godkjenning av dokumentasjon og
tegninger som er klare for bygging

Godkjenning som
bygget (GSB)

Endelig godkjenning av tegninger som bygget.

Anleggskontroll

Installasjonskontroll av signalanlegg skal
bevise at signalanlegget er bygget i henhold til
anleggsdokumentasjon og oppfyller relevante
krav i tekniske regelverk og kravspesifikasjon.
Består av kontroll av dokumentasjon,
komponentkontroll, ledningskontroll,
isolasjonsmåling og spenningskontroll

(inkluderer installasjons, funksjons- og
sluttkontroll)

Funksjonskontroll av signalanlegg skal bevise
korrekt montasje av og funksjonalitet i ytre
objekter og korrekt sammenkobling med
forriglingsutrustning i henhold til
anleggsdokumentasjon og relevante krav i
tekniske regelverk og kravspesifikasjon. Består
av kontroll av dokumentasjon, godkjenning av
installasjonskontroll, mekanisk og elektrisk
kontroll av ytre objekter
Sluttkontroll skal bevise at signalanleggets
prosjektering og forrigling er korrekt og i
henhold til anleggsdokumentasjon, og oppfyller
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krav i tekniske regelverk og kravspesifikasjon.
Består av kontroll av dokumentasjon, kontroll
av forrigling, kontroll av system (systemtester),
godkjenning av funksjonskontroll samt
nødvendig kontroll av korrekt funksjon ved
kjøring av tog
FAT

SAT

RAMS
implementeringsrevisjon

Prosjektfaseverifikasjon

Aktivitetsverifikasjon

Ved godkjenning av elektroniske anlegg vil
deler av funksjonskontrollen og sluttkontrollen
bli gjennomført hos leverandør i form av en
“Factory Acceptance Test” (FAT)

L

L

Ved godkjenning av elektroniske anlegg vil
endelig funksjonskontroll og sluttkontroll bli
gjennomført i form av en “Site Acceptance
Test” (SAT) på det ferdige anlegget

L

L

Revisjonsaktivitet skal godkjenne at
prosjektspesifikke planer er komplette og
vurdere om de prosjektspesifikke tilpasninger
av styringssystemet er hensiktsmessig for
formålet

L

L

Revisjonsaktivitet som skal verifiser at
prosjektplaner og styringssystemet har blitt
fulgt for gjeldende planfase, i tillegg til å
avgjøre om fasen har blitt gjennomført med
tilstrekkelig høy kvalitet

L

L

Verifikasjonen skal sikre at prosjektplaner og
styringssystemet har blitt fulgt for en gitt
aktivitet i prosjektet, i tillegg til å avgjøre om
aktiviteten har blitt gjennomført med
tilstrekkelig høy kvalitet

L

L
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2. Kontrolltyper

2.1. Kontroll av tegninger og dokumenter
Prosjektintern godkjenning (PIG) og prøvegodkjenning (prøve-PIG)
2.1.1.1. For ansatte i Bane NOR
 Se vedlegg 1 for fremgangsmåte i Kontrollverktøyet for PIG og prøve-PIG
2.1.1.2. For eksterne (ikke ansatt i Bane NOR)
1. Klargjøring
Godkjenner etablerer loggen og fyller inn informasjon om kontrollen som skal foretas som beskrevet
i kapittel 3.1.
2. Kontroll og registrering av funn
Godkjenner utfører sin oppgave. Dersom denne finner at det er behov for endringer, loggføres og
klassifiseres funnene i avviksloggen som beskrevet i kapittel 3.3, tabell 4.
Dersom den som utfører kontroll/godkjenning ønsker å rette direkte på en tegning eller i et
dokument skal denne rettelsen gis et avviksnummer og refereres til i avviksloggen.
Funn av stavefeil eller grammatiske feil i dokumenter kan kommuniseres til utførende uformelt og
trenger ikke å bli registrert i avviksloggen.
3. Avklaring av funn
Når godkjenner er ferdig returneres loggen til utførende slik at nødvendige korrigeringer kan foretas.
Ved uenighet eller manglende forståelse knyttet til funnene avklares disse med
kontrollør/godkjenner. Utfallet av avklaringen registreres i loggens kommentarfelt. Eventuelt nye
funn underveis i opprettingsprosessen skal registreres i avviksloggen og avklares med
kontrollør/godkjenner.
4. Retting av funn
Utførende/kontrollør mottar avviksloggen fra godkjenner og utbedrer funnene i henhold til punktet
ovenfor og kvitterer for dette i loggen som beskrevet i kapittel 3.3, tabell 4.
5. Kontroll av retting av funn
Godkjenner sjekker at alle er rettet som forventet og kvitterer for dette i kolonnen «retting kontrollert
signatur». Det er tilstrekkelig å signere elektronisk med bruker-ID.
6. Registrering i Synergi for statistikkformål:
Straks kontrollen er utført skal godkjenneren sende en kopi av avviksloggen til
synergimelding@banenor.no for registrering av statistikk.
Prosjektertingsleders ansvar er å påse at en kopi av avviksloggen blir sendt på e-post
(synergimelding@banenor.no) til Synergi for registrering av statistikk.
7. Arkivering av kontrolldokumentasjon
Felles avvikslogg lagres i ProArc som vedlegg til arbeidsbeskrivelsen for aktiviteten den kontrollerer.
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Funksjonell godkjenning (TTG – kun interne)
1. Klargjøring
Trafikal godkjenner etablerer loggen og fyller inn informasjon om kontrollen som skal foretas som
beskrevet i kapittel 3.1.
2. Kontroll og registrering av funn
Trafikal godkjenner utfører sin oppgave. Dersom denne finner at det er behov for endringer,
loggføres og klassifiseres funnene i avviksloggen som beskrevet i kapittel 3.3, tabell 4.
Dersom den som utfører kontroll/godkjenning ønsker å rette direkte på en tegning eller i et
dokument skal denne rettelsen gis et avviksnummer og refereres til i avviksloggen.
Funn av stavefeil eller grammatiske feil i dokumenter kan kommuniseres til utførende uformelt og
trenger ikke å bli registrert i avviksloggen.
3. Avklaring av funn
Når trafikal godkjenner er ferdig med sin kontroll sendes loggen tilbake til utførende slik at denne
kan se hvilke funn som er gjort og kan foreta rettinger. Dette kan skje på to måter:
a. Trafikal godkjenner har ikke kommentarer/har kommentarer og de forutsetter at disse blir
hensyntatt i prosjektet.
b. Trafikal godkjenner underkjenner dokumentasjonen og sender den tilbake for utbedring. Hvis
dette er tilfellet vil punkt 4, 5 og 6 under være gjeldene.
Hvis utførende er uenige i noen av funnene, eller er usikker på hva som er ment med
kommentarene til trafikal godkjenner skal disse avklares med denne. Utfallet av avklaringen mellom
utførende og trafikal godkjenner skal beskrives i loggens kommentarfelt. Nye funn som prosjektet
måtte gjøre underveis i opprettingsprosessen skal også registreres i avviksloggen og avklares med
godkjenner.
4. Utføring av endring/tiltak
Utførende mottar avviksloggen fra trafikal godkjenner og utbedrer endringene/tiltakene i henhold til
det som er besluttet i punktet ovenfor og kvitterer for dette i loggen som beskrevet i kapittel 3.3,
tabell 4.
5. Kontroll av endringer/tiltak
Trafikal godkjenner sjekker at alle endringer/tiltak er utført som forventet og kvitterer for dette i
kolonnen «retting kontrollert signatur». Det er tilstrekkelig å signere elektronisk med bruker-ID.
6. Registrering i Synergi for statistikkformål
Det er prosjekteringsleders ansvar å påse at avviksloggen blir sendt på e-post til Synergi
(synergimelding@banenor.no) for registrering av statistikk.
7. Arkivering av kontrolldokumentasjon
Felles avvikslogg lagres i ProArc som vedlegg til arbeidsbeskrivelsen for aktiviteten den kontrollerer.
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Godkjenning for bygging (GFB)
 Se vedlegg 1 for fremgangsmåte i Kontrollverktøyet for godkjenning for bygging
2.1.4. Godkjent som bygget
1. Klargjøring
Godkjenner etablerer loggen og fyller inn informasjon om kontrollen som skal foretas som beskrevet
i kapittel 3.1.
2. Kontroll og registrering av funn
Godkjenner utfører sin oppgave. Dersom denne finner at det er behov for endringer, loggføres og
klassifiseres funnene i avviksloggen.
Dersom godkjenner ønsker å rette direkte på en tegning eller i et dokument skal denne rettelsen gis
et avviksnummer og refereres til i avviksloggen.
Funn av stavefeil eller grammatiske feil i dokumenter kan kommuniseres til utførende1 og trenger
ikke å bli registrert i avviksloggen.
3. Avklaring av funn
Når godkjenner er ferdig med sin kontroll sendes loggen tilbake til utførende slik at denne kan se
hvilke funn som er gjort og kan foreta rettinger. Hvis utførende er uenige i noen av funnene, eller er
usikker på hva som er ment med kommentarene til godkjenner skal disse avklares med godkjenner.
Utfallet av avklaringen mellom utførende og godkjenner skal beskrives i loggens kommentarfelt.
Nye funn som prosjektet måtte gjøre underveis i opprettingsprosessen skal også registreres i
avviksloggen og avklares med godkjenner.
4. Utføring av endring/tiltak
Utførende utarbeider endringer/tiltak i henhold til det som er besluttet i punktet ovenfor og kvitterer
for dette i loggen som beskrevet i kapittel 3.3, tabell 4.
5. Kontroll av endring/tiltak
Godkjenner sjekker at alle endringer/tiltak er utført som forventet og kvitterer for dette i kolonnen
«retting kontrollert signatur». Det er tilstrekkelig å signere elektronisk med bruker-ID.
6. Registrering i Synergi for statistikkformål
Straks kontrollen er utført skal godkjenneren sende en kopi av avviksloggen til
synergimelding@banenor.no for registrering av statistikk. Funn trenger ikke være lukket før
registrering av statistikk.
Prosjektertingsleders ansvar er å påse/bekrefte at godkjenneren har sendt inn avviksloggen på epost (synergimelding@banenor.no) til Synergi for registrering av statistikk.
7. Arkivering av kontrolldokumentasjon
Felles avvikslogg lagres i ProArc som vedlegg til arbeidsbeskrivelsen for aktiviteten den kontrollerer.

1
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2.2. Verifikasjon
RAMS implementeringsrevisjon
1. Klargjøring
Revisor etablerer loggen og fyller inn informasjon om kontrollen som skal foretas som beskrevet i
kapittel 3.1.
2. Kontroll og registrering av funn
Revisor utfører sin oppgave. Dersom denne finner at det er behov for endringer, loggføres og
klassifiseres funnene i avviksloggen som beskrevet i kapittel 3.3, tabell 5. Funn av stavefeil eller
grammatiske feil i dokumenter kan kommuniseres til utførende uformelt og trenger ikke å bli
registrert i avviksloggen.
3. Avklaring av funn
Når revisor er ferdig med kontrollen gjennomføres verifikasjonsmøtet hvor utførende/prosjektet har
mulighet til å komme med spørsmål til funnet hvis de er usikre eller uenige med revisor. Utfallet av
avklaringen mellom utførende og revisor skal beskrives i loggens kommentarfelt. Nye funn som
prosjektet måtte pådra seg underveis i opprettingsprosessen skal også registreres i avviksloggen og
avklares med revisor.
4. Utføring av endring/tiltak
Utførende/prosjektet utarbeider endringer/tiltak i henhold til det som er besluttet i punktet ovenfor og
kvitterer for dette i loggen som beskrevet i kapittel 3.3, tabell 5.
5. Kontroll av endringer/tiltak
Revisor sjekker at alle endringer/tiltak er utført som forventet og kvitterer for dette i kolonnen
«retting kontrollert signatur». Det er tilstrekkelig å signere elektronisk med bruker-ID.
6. Registrering i Synergi for statistikkformål
Straks kontrollen er utført skal revisor sende en kopi av avviksloggen til
synergimelding@banenor.no for registrering av statistikk. Funn trenger ikke være lukket før
registrering av statistikk.
7. Arkivering av kontrolldokumentasjon
Prosjekteringsleder påser at revisjonsrapport med avviksloggen som vedlegg arkiveres i ProArc.
Denne type rapporter er frittstående dokumentasjon og skal ha eget dokumentnummer.
Prosjektfaseverifikasjon
1. Klargjøring
Revisor etablerer loggen og fyller inn informasjon om kontrollen som skal foretas som beskrevet i
kapittel 3.1.
2. Kontroll og registrering av funn
Revisor utfører sin oppgave. Dersom denne finner at det er behov for endringer, loggføres og
klassifiseres funnene i avviksloggen som beskrevet i kapittel 3.3, tabell 5. Funn av stavefeil eller
grammatiske feil i dokumenter kan kommuniseres til utførende uformelt og trenger ikke å bli
registrert i avviksloggen.

Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.

Styringssystem
Instruks

Instruks for bruk av felles avvikslogg og kontrollverktøy - signal

STY-602590

Dokumentansvarlig: Nesheim, Thomas
Godkjent av: Nielsen, Stein Ovar

Rev.: 007
06.12.2017
Side: 11 av 39

3. Avklaring av funn
Når revisor er ferdig med kontrollen gjennomføres verifikasjonsmøtet hvor utførende/prosjektet har
mulighet til å komme med spørsmål til funnet hvis de er usikre eller uenige med revisor. Utfallet av
avklaringen mellom utførende og revisor skal beskrives i loggens kommentarfelt. Nye funn som
prosjektet måtte pådra seg underveis i opprettingsprosessen skal også registreres i avviksloggen og
avklares med revisor.
4. Utføring av endring/tiltak
Utførende/prosjektet utarbeider endringer/tiltak i henhold til det som er besluttet i punktet ovenfor og
kvitterer for dette i loggen som beskrevet i kapittel 3.3, tabell 5.
5. Kontroll av endringer/tiltak
Revisor sjekker at alle endringer/tiltak er utført som forventet og kvitterer for dette i kolonnen
«Retting Kontrollert signatur». Det er tilstrekkelig å signere elektronisk med bruker-ID.
6. Registrering i Synergi for statistikkformål
Straks kontrollen er utført skal revisor sende en kopi av avviksloggen til
synergimelding@banenor.no for registrering av statistikk. Funn trenger ikke være lukket før
registrering av statistikk.
7. Arkivering av kontrolldokumentasjon
Prosjekteringsleder påser at revisjonsrapport med tilhørende avvikslogger som vedlegg arkiveres i
ProArc. Denne type rapporter er frittstående dokumentasjon og skal ha eget dokumentnummer.

Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.

Styringssystem
Instruks

Instruks for bruk av felles avvikslogg og kontrollverktøy - signal

STY-602590

Dokumentansvarlig: Nesheim, Thomas
Godkjent av: Nielsen, Stein Ovar

Rev.: 007
06.12.2017
Side: 12 av 39

Aktivitetsverifikasjon
1. Klargjøring for kontroll
Revisor etablerer loggen og fyller inn informasjon om kontrollen som skal foretas som beskrevet i
kapittel 3.1.
2. Kontroll og registrering av funn
Revisor utfører sin oppgave. Dersom denne finner at det er behov for endringer, loggføres og
klassifiseres funnene i avviksloggen som beskrevet i kapittel 3.3, tabell 5. Funn av stavefeil eller
grammatiske feil i dokumenter kan kommuniseres til utførende uformelt og trenger ikke å bli
registrert i avviksloggen.
3. Avklaring av funn
Når revisor er ferdig med kontrollen gjennomføres verifikasjonsmøtet hvor utførende/prosjektet har
mulighet til å komme med spørsmål til funnet hvis de er usikre eller uenige med revisor. Utfallet av
avklaringen mellom utførende og revisor skal beskrives i loggens kommentarfelt. Nye funn som
prosjektet måtte pådra seg underveis i opprettingsprosessen skal også registreres i avviksloggen og
avklares med revisor.
4. Utføring av endringer/tiltak
Utførende/prosjektet utarbeider endringer/tiltak i henhold til det som er besluttet i punktet ovenfor og
kvitterer for dette i loggen som beskrevet i kapittel 3.3, tabell 5.
5. Kontroll av endringer/tiltak
Revisor sjekker at alle endringer/tiltak er utført som forventet og kvitterer for dette i kolonnen
«retting kontrollert signatur». Det er tilstrekkelig å signere elektronisk med bruker-ID.
6. Registrering i Synergi for statistikkformål
Straks kontrollen er utført skal godkjenneren sende en kopi av avviksloggen til
synergimelding@banenor.no for registrering av statistikk. Funn trenger ikke være lukket før
registrering av statistikk.
Prosjektertingsleders ansvar er å påse/bekrefte at godkjenner har sendt inn avviksloggen på e-post
(synergimelding@banenor.no) til Synergi for registrering av statistikk.
7. Arkivering av kontrolldokumentasjon
Prosjekteringsleder påser at revisjonsrapport med tilhørende avvikslogger som vedlegg arkiveres i
ProArc. Denne type rapporter er frittstående dokumentasjon og skal ha eget dokumentnummer.

Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.

Styringssystem
Instruks

Instruks for bruk av felles avvikslogg og kontrollverktøy - signal

STY-602590

Dokumentansvarlig: Nesheim, Thomas
Godkjent av: Nielsen, Stein Ovar

Rev.: 007
06.12.2017
Side: 13 av 39

2.3. Sluttkontroll
Ved sluttkontroll skal det bare etableres en logg som brukes gjennom hele kontrollen. Dersom det
utføres FAT så skal det opprettes en egen logg for dette. Loggen skal opprettes allerede før
installasjonskontroll hvor det kan loggføres observasjoner eller funn under forberedende arbeid2.
Før installasjonskontrollen starter, sender prosjekteringsleder/byggeleder loggen på e-post til den
som er ansvarlig for gjennomførelsen av installasjonskontrollen. Det er også
prosjekteringsleder/byggeleder som har ansvaret for å overlevere loggen til neste kontroll
FAT
1. Klargjøring for kontroll
Kontrollør etablerer loggen og fyller inn informasjon om kontrollen som skal foretas som beskrevet i
kapittel 3.1.
2. Kontroll og registrering av funn
Kontrollør registrer funnene i avviksloggen og klassifiserer disse i henhold til forklaringene i kapittel
3.3, tabell 6. Dersom kontrollør ønsker å rette direkte på en tegning eller i et dokument skal denne
rettelsen gis et avviksnummer og refereres til i avviksloggen.
3. Avklaring av funn
Etter registrering av funn avklares det med leverandør hva som skal utbedres og når.
4. Utføring av endring/tiltak
Leverandør utfører endringer/tiltak i henhold til det som er besluttet i punktet ovenfor og kvitterer for
dette i loggen som beskrevet i kapittel 3.3, tabell 6.
5. Kontroll av endringer/tiltak
Kontrollør FAT sjekker at alle endringer/tiltak er utført som forventet og kvitterer for dette i kolonnen
«retting kontrollert signatur». Det er tilstrekkelig å signere elektronisk med bruker-ID.
6. Registrering i Synergi for statistikkformål
Det er kontrollørs ansvar å påse at en kopi av avviksloggene med lukkede avvik blir sendt på e-post
til Synergi synergimelding@banenor.no for registrering.
7. Arkivering av kontrolldokumentasjonen
Avvikslogg skal inngå som et vedlegg til sluttkontrollørs rapport. Hvis det er forskjellige ressurser
som utfører FAT og SAT har den som utfører FAT ansvaret for å informere SAT-kontrolløren om
innholdet i loggen og eventuelle gjenstående punkter.

2

Forberedelser til kontroll skal brukes om funn som oppdages før selve kontrollen starter. Dette kan for eksempel være endringer som har
skjedd i anlegget, men som ikke er med på nyprosjekterte tegninger eller planlagte avvik fra teknisk regelverk.
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SAT
1. Klargjør for kontroll
Kontrollør oppretter loggen for SAT. Hvis det er forskjellige ressurser som utfører FAT og SAT har
den som utførte FAT ansvaret for å informere SAT-kontrolløren om innholdet i sin logg og
eventuelle gjenstående punkter. Det skal være separate logger for FAT og SAT.
2. Kontroll og registrering av funn
Kontrollør registrer funnene i avviksloggen og klassifiserer disse i henhold til forklaringene i kapittel
3.3, tabell 6. Dersom kontrollør ønsker å rette direkte på en tegning eller i et dokument skal denne
rettelsen gis et avviksnummer og refereres til i avviksloggen.
3. Avklaring av funn
Etter registrering av funn avklares det med installatør/leverandør hva som skal utbedres og når.
4. Utføring av endring/tiltak
Leverandør utfører endringer/tiltak i henhold til det som er besluttet i punktet ovenfor og kvitterer for
dette i loggen som beskrevet i kapittel 3.3, tabell 6.
5. Kontroll av endringer/tiltak
Kontrollør sjekker at alle endringer/tiltak er utført som forventet og kvitterer for dette i kolonnen
«retting kontrollert signatur». Det er tilstrekkelig å signere elektronisk med bruker-ID.
6. Registrering i Synergi for statistikkformål
Det er kontrollørs ansvar å påse at en kopi av avviksloggene med lukkede avvik blir sendt på e-post
til Synergi synergimelding@banenor.no for registrering.
7. Arkivering av kontrolldokumentasjonen
Avvikslogg skal inngå som et vedlegg til sluttkontrollørs rapport.
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2.3.3. Installasjonskontroll/funksjonskontroll
1. Klargjøring for kontroll
Prosjekteringsleder/byggeleder oppretter loggen og fyller ut relevant informasjon på forsiden som
beskrevet i kapittel 3.1. Når dette er gjort sendes den på e-post til den som er ansvarlig for å utføre
installasjonskontrollen. Prosjekteringsleder/byggeleder sørger og for at loggen overleveres til
funksjonskontroll når installasjonskontrollen er ferdig.
2. Kontroll og registrering av funn
Kontrollør registrer funnene i avviksloggen og klassifiserer disse i henhold til forklaringene i kapittel
3.3, tabell 6. Dersom kontrollør ønsker å rette direkte på en tegning eller i et dokument skal denne
rettelsen gis et avviksnummer og refereres til i avviksloggen.
3. Avklaring av funn
Etter registrering av funn avklares det med installatør hva som skal utbedres og når.
4. Utføring av endring/tiltak
Ansvarlig(e) for installasjonskontrollen utfører endringer/tiltak i henhold til det som er besluttet i
punktet ovenfor og kvitterer for dette i loggen som beskrevet i kapittel 3.3, tabell 6.
5. Kontroll av endringer/tiltak
Sluttkontrollør F sjekker at alle endringer/tiltak er utført som forventet og kvitterer for dette i
kolonnen «retting kontrollert signatur». Det er tilstrekkelig å signere elektronisk med bruker-ID.
6. Overlevering til neste kontrolledd
Det er prosjekteringsleder/byggeleders ansvar å påse at loggen blir overført til neste kontrolledd.
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2.3.4. Sluttkontroll
1. Klargjøring for kontroll
Kontrollør mottar loggen fra funksjonskontroll.
2. Kontroll og registrering av funn
Kontrollør registrer funnene i avviksloggen og klassifiserer disse i henhold til forklaringene i kapittel
3.3, tabell 6. Dersom kontrollør ønsker å rette direkte på en tegning eller i et dokument skal denne
rettelsen gis et avviksnummer og refereres til i avviksloggen.
3. Avklaring av funn
Etter registrering av funn avklares det med installatør hva som skal utbedres og når.
Dersom avviket er i kategorien «Design/prosjekteringsfeil» som beskrevet i tabell XX skal avviket
håndteres som beskrevet i «prosedyre for avvikshåndtering ved GFB, sluttkontroll og FAT/SAT –
Signal», STY-604196.
4. Utføring av endring/tiltak
Ansvarlig(e) for F-kontrollen utfører endringer/tiltak i henhold til det som er besluttet i punktet
ovenfor og kvitterer for dette i loggen som beskrevet i kapittel 3.3, tabell 6
5. Kontroll av endringer/tiltak
Sluttkontrollør S sjekker at alle endringer/tiltak er utført som forventet og kvitterer for dette i
kolonnen «retting kontrollert signatur». Det er tilstrekkelig å signere elektronisk med bruker-ID.
6. Registrering i Synergi for statistikkformål
Det er sluttkontrollørs ansvar å påse at en kopi av avviksloggene med lukkede avvik blir sendt på epost til Synergi synergimelding@banenor.no for registrering.
7. Arkivering av kontrolldokumentasjonen
Avvikslogg skal inngå som et vedlegg til sluttkontrollørs rapport.
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3. Utfylling av loggen
I dette kapittelet beskrives det hvordan den Microsoft Excel-baserte malen for felles avvikslogg skal
fylles ut. Dette er felles for alle kontroller.
Loggen består av to regneark hvorav det første inneholder en tabell for å legge inn informasjon om
kontrollen. Det andre arket er tabellen hvor avvikene skal fylles inn. I de to neste delkapitlene finnes
det informasjon om hva som skal fylle ut i de ulike feltene og kolonnene.
3.1. Informasjon om kontrollen
Bildet nedenfor viser tabellen som finnes på det første Excel-arket i loggen. Denne tabellen må
fylles ut før man får lov til å åpne arket hvor man fører avvik. Det er en avhengighet mellom tabellen
og ulike skjemaer for loggføring. Dette betyr at kontrolltypen som velges avgjør hvilket loggark som
blir tilgjengelig for loggføring. Disse arkene har forskjellige kolonner og er tilpasset hver enkelt
kontrolltype.

Disse fire feltene må
være utfylte for at
loggen skal kunne
åpnes.

Figur 1: utfylling av informasjon
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Figur 2: hvordan åpne avviksloggen
NB! Husk og aktiver makroer!

Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.

De fire grønne
rutene indikerer at
feltene er korrekt
utfylt og denne
ruten gir dermed
OK til at loggen kan
åpnes. Trykk da på
knappen hent
avvikslogg.
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3.2. Førstesiden – informasjon om kontrollen
På førstesiden skal det skrives inn informasjon om kontrollen. Dette må gjøres for at man skal få
opp logg-siden. Det finnes tre forskjellige typer logger, derfor er det viktig at man fyller ut riktig
informasjon på denne siden – det vil ha betydning for hvilken logg som kommer opp.
Tabell 2: Utfylling av førstesiden

Felt:

Beskrivelse:

Kontrolltype

Velg kontrolltype fra rullegardinmeny

Prosjektnavn

Hvis ikke prosjektnavn finnes kan det brukes stedsangivelse i
stedet

Sted

Lokasjon for anlegg som kontrolleres

Startdato

Dato for start av kontrollen

Sluttdato

Hvis sluttdato ikke er fastsatt kan denne stå åpen

Prosjektnummer

Prosjektnummer

Anleggstype

Anleggstype som blir kontrollert

Kontroll av

Hva som kontrolleres – f.eks. fysisk anlegg, eller hovedplan.
Alternativene finnes i rullegardinmenyen

Produsert av

Hvilke rådgiver/entreprenør/leverandør som utfører kontrollen.
Hvis rådgiver/entreprenør/leverandør ikke er i
rullegardinmenyen så velges «andre»

Første kontroll/tidligere
kontrollert

I de fleste tilfeller vil det være første kontroll.

Omfang av kontroll

Gjelder dokumentasjon. Her skal det spesifiseres hvor mange
tegninger/dokumenter som kontrolleres

Dokumentnummer

Hvis prosjektet har valgt å gi felles avvikslogg et eget
dokumentnummer skal det legges inn her

Tidligere kontrollert skal bare benyttes ved kontroll av
anlegg/dokumentasjon som tidligere har blitt underkjent
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3.3. Avviksloggen
Det er tre typer kontroller: kontroll av tegninger og dokumenter, verifikasjon og sluttkontroll. Disse
tre vil ha en litt ulik layout. Dette er for at loggen skal være enklere og mer oversiktlig å bruke.
Loggsiden som er gjeldende for din kontrolltype blir automatisk generert ut i fra hva slags
informasjon som fylles ut på førstesiden.
Tabell 3: Utfyllende informasjon ved utfylling av logg for kontroll av dokument/tegning

Kolonne

Beskrivelse

Funn nummer

Løpenummer for funn, hvert funn får et unikt løpenummer.

Beskrivelse av funn

Godkjenners/kontrollørs beskrivelse av funn

Kategorisering av funn

Velg blant forhåndsdefinerte funnkategorier, alle funn skal
kategoriseres. Kategoriene er definert i tabell 7 og 8 i denne
instruksen
Se forklaringsknapper i Felles avvikslogg for ulike typer funn.

Dokumentnummer

Fyll ut dokumentnummeret til det relevante dokumentet som
funnet gjelder for. Dette kan være enten IUP-nummer eller Snummer.

Revisjon

Revisjonsnummeret på det kontrollerte dokumentet.

Kapittel/side

Kapittel eller side i dokumentet hvor funnet ble gjort.

Funndato

Dato da funnet ble oppdaget.

Signatur

Signatur/bruker-ID fra den som oppdaget funnet.

Kommentar

Kommentarer til funnet fra utførende, kontrollør, ansvar for
retting eller andre involverte

Ansvarlig for retting

Firma/person som er ansvarlig for å rette opp funn

Signatur retting

Ansvarlig for retting av funn. Dette kan være personer som
utfører rettingen eller representant fra firma

Retting kontrollert dato

Dato for kontroll av retting

Retting kontrollert signatur

Signatur for den som utførte kontrollen av retting.
(Når denne er signert vil hele raden skifte farge til grønn.)

Tabell 4: Utfyllende informasjon ved utfylling av logg for verifikasjon

Kravtekst

Krav fra håndbok for verifikasjon

Spørsmål

Spørsmål som korresponderer med kravet

Funn nummer

Løpenummer for funn, hvert funn får et unikt løpenummer.

Dokumentnummer

Fyll ut dokumentnummeret til det relevante dokumentet som
funnet gjelder for. Dette kan være enten IUP-nummer eller Snummer

Kapittel/side

Kapittel eller side i dokumentet hvor funnet ble gjort

Beskrivelse av funn

Revisors beskrivelse av funnet

Gradering av funn

Graderer funn ut i fra hvor stor grad kravet er oppfylt

Kategorisering av funn

Velg riktig kategori for funnet ditt.
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(Se forklaringsknapper i loggen for ulike typer funn.
Beskrivelse av oppfølging av
funn

Hvordan et funn har blitt utbedret

Gradering av funn etter
behandling

Graderer funn etter utbedring ut i fra hvor stor grad kravet er
oppfylt

Tabell 5: Utfyllende informasjon ved utfylling av logg for sluttkontroll

Kolonnetittel

Forklaring

Funn nummer

Løpenummer

Kontroll type

Kontrolltypen som utføres

Prioritet for utbedring

Prioritet for utbedring av funnet.

Objekt ID

Brukes som referanse for utvendige objekter. (F.eks. HS A,
Sf.01)

Beskrivelse av funn

Sluttkontrollørs beskrivelse av funn

Kategorisering av funnet

Bakenforliggende årsak

Dokumentnummer

Fyll ut dokumentnummeret til det relevante dokumentet som
funnet gjelder for. Dette kan være enten IUP-nummer eller Snummer

Revisjon

Revisjonsnummeret på det kontrollerte dokumentet

Funndato

Dato for avdekking av funn

Signatur

Signatur fra den som avdekket funnet

Kommentar

Kommentarer til funnet fra utførende, kontrollør, ansvar for
retting eller andre involverte

Ansvarlig for å utføre retting

Firma/person som er ansvarlig for å rette opp funn

Rettet signatur

Ansvarlig for retting av funn. Dette kan være personer som
utfører rettingen eller representant fra firma

Retting kontrollert dato

Dato for kontroll av retting

Retting kontrollert signatur

Signatur for den som utførte kontrollen av retting. Når denne
er signert vil raden skifte farge til grønn

Tabell 6: Funnkategorier for Dokument-|tegningskontroll og verifikasjon

Kategori

Definisjon

1. Prosjekteringsfeil

Gjelder kun tegninger:

Prosjekteringen avviker fra teknisk regelverk, gir ikke
funksjon som er beskrevet i systemdefinisjonen, er ikke iht.
standard løsning/'best practise'. Det er angitt feil navn/ID
på et objekt.
Dersom prosjekteringsfeilen skyldes feil i
systemdefinisjonsdokumentet, analyser eller
kravspesifikasjonsdokumentet (ikke tegninger) eller andre
tidligere produserte dokumenter skal feilen ikke registreres
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som prosjekteringsfeil. Da skal man velge 4, 5, 6 eller 7
avhengig av hvor feilen ble introdusert.
2. Tegneteknisk feil

Gjelder kun tegninger:

Prosjekteringen er korrekt, men strektykkelser, symbol, lag
eller lignende er ikke iht. teknisk regelverk/
styringssystemet (håndbok/ instruks).
Skrivefeil(stor/liten bokstav/slurvefeil).
3. Tittelfelt, referanser og
tegningsliste

Gjelder tegninger og andre dokumenter:

4. Systemdefinisjon

Gjelder ikke tegninger:

Tegning har feil eller manglende informasjon i tittelfelt.
Tegningen har feil revisjon eller dokumentnummer,
referanse til feil revisjon eller det er referert til feil
dokumentnummer/revisjon i tegningsliste.
Inkluderer alle avvik i systemdefinisjonsdokumentet og alle
avvik som oppstår som konsekvens av feil i
systemdefinisjonsdokumentet
Kategori 3. feil skal ikke registreres her.

5. Analyser

Gjelder ikke tegninger:
Inkluderer alle avvik i analyser og alle avvik som oppstår som
konsekvens av feil i analyser
Kategori 3. feil skal ikke registreres her.

6. Kravspesifikasjon

Gjelder ikke tegninger:
Inkluderer alle avvik i kravspesifikasjonsdokumentet og alle
avvik som oppstår som konsekvens av feil i
kravspesifikasjonsdokumentet
Kategori 3. feil skal ikke registreres her.

7. Andre dokumenter

Gjelder ikke tegninger:
Inkluderer alle avvik som avdekkes i tekstdokumenter som
ikke er dekket av pkt. 4, 5 og 6. Dette kan for eksempel være
arbeidsbeskrivelser eller planer.
Kategori 3. feil skal ikke registreres her.

8. Prosess

Gjelder tegninger og andre dokumenter:
Aktivitet/oppgave er ikke utført i henhold til styringssystemet
eller prosjektspesifikke prosesser, instrukser,
arbeidsbeskrivelser, kompetansekrav eller sjekklister.

9. Planlagt
avvik/dispensasjon

Dersom prosjektet har planlagte avvik fra f.eks. Teknisk
Regelverk legges disse inn i avviksloggen før den sendes til
kontrollør/godkjenner. På denne måten får
kontrollør/godkjenner oversikt over planlagte avvik før
kontrollen starter.

11. Registreres ikke

Velges for alle funn i loggen som ikke skal registreres som et
avvik.

Tabell 7: Funnkategorier for Sluttkontroll

Kategori

Definisjon
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1. Prosjekteringsfeil

Prosjekteringen avviker fra teknisk regelverk, gir ikke funksjon
som er beskrevet i systemdefinisjonen, er ikke iht. standard
løsning/'best practise'. Det er angitt feil navn/ bokstav/ ID på
et objekt.

2. Konstruksjon

Prosjektering er korrekt, men det er feil montert/ installert/
bygget/ merket/installert feil komponent.

3. Vedlikehold

Avviket skyldes manglende vedlikehold.

4. Materiell

Feil på installert materiell (f.eks. komponenter eller kabler).

5. Andre fag

Feilen skyldes et annet jernbaneteknisk fag.

6. Registreres ikke

Velges for alle funn i loggen som ikke skal registreres som et
avvik.

7. Planlagt
avvik/dispensasjon

Dersom prosjektet har planlagte avvik fra f.eks. Teknisk
Regelverk legges disse inn i avviksloggen før den sendes til
kontrollør/godkjenner. På denne måten får
kontrollør/godkjenner oversikt over planlagte avvik før
kontrollen starter.

3.4. Hvordan trekke tilbake funn
En avvikslogg vil ofte bli brukt til å registrere foreløpige funn, eksempelvis i form av spørsmål som
må avklares med den/de som har utarbeidet/installert det som kontrolleres. Typisk vil det være noen
av disse foreløpige funnene som kontrollør/godkjenner/revisor ønsker å trekke tilbake som funn
fordi saken ble avklart uten at det var behov for endringer. Dette gjøres ved å legge inn en
kommentar i kommentarfeltet når saken er avklart, og ved å velge «REGISTRERES IKKE» fra
rullegardinmenyen i kolonnen som heter funn gjelder. Slike funn vill ikke registreres i Synergi, og vil
dermed ikke være med i statistikkgrunnlaget.
Revisjonsoversikt
Rev nr

Dato

Hovedendring

007

06.12.2017

Oppdatert veiledning for bruk av Kontrollverktøyet - organisert per rolle,
prøve-PIG/godkjenning lagt til. Kapittel 2.1.3., for GFB, oppdatert til å
kun hevise til Kontrollverktøyet.
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Vedlegg 1 – Veiledning for dokumentkontroller, kontrollør og godkjenner i bruk av
Kontrollverktøyet
Kort om Kontrollverktøyet
Kontrollverktøyet er en ProArc utvidelse (en app) laget for å samle alle funksjonene som behøves
for kontroll og godkjenning av signaldokumentasjon i ett grensesnitt. Selv om du ved å bruke
kontrollverktøyet jobber via en nettleser så er det fortsatt ProArc i bunnen.
Rolle dokumentkontroller
Registrere og starte arbeidsflyt (ProArc)

1. Åpne dokumentprofilen for dokumentet som skal på flyt
2. Start flyt

1. Start flyt
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3. Velg arbeidsflyter som er angitt under mappen PROTEKNISK – KONTROLLVERKTØY

2. Valg av flyttype – PIG eller GFB

4. Arbeidsflyt registreres, mottakere registreres under Recipients-fanen, lagre
og send
4a. Ved prøve-PIG legges Prøvegodkjenner til på rad Godkjenn under Recipients-fanen. Etter
at prøvegodkjenner er lagt inn, trykk Enter for å legge til ekstra Godkjenn-rad og legg inn
endelig Godkjenner her.

3. Start av arbeidsflyt i ProArc på vanlig måte

Registrere/supplere arbeidsflyt (Kontrollverktøy)
5. Start Kontrollverktøyet via lenke:
http://avvikslogg.common.jernbaneverket.local:81/ControlBrowse.aspx
6. Finn ønsket arbeidsflyt i listen og klikk hyperlinken

for å åpne suppleringsvinduet.
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(nylig registrerte flyter vil normalt være tilgjengelig under fane «Nye»)

4. Liste som viser dokumentkontrolleren flyter som er startet

7. Suppler flyten med relevant tilleggsinformasjon (prosjektet som er bestiller av kontrollen plikter å
oversende fullstendig informasjon, fet skrift indikerer obligatorisk informasjon)
* For fullstendig oversikt over felter og detaljer rundt disse, se vedlegg 1.c

5. Suppleringsvindu
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8. Klikk Lagre
og Send
for å videresende til kontrollør/godkjenner.
*Arbeidsflyten vil nå være tilgjengelig under fanen «aktive»

Rolle kontrollør
0. Før du starter kontroll for første gang; kontroller at du har en ProArc-fane på verktøylinjen
øverst i Adobe Acrobat vinduet.

1. ProArc-fane på verktøylinje i Adobe Acrobat

Åpne arbeidsflyt
1. Åpne godkjenningsflyt via lenke i epost, eller fra aktivitetslisten i Kontrollverktøyet:
a1. Når dokumentkontroller har komplettert og sendt en flyt i kontrollverktøyet, vil godkjenner
motta en systemgenerert e-post i dokumentkontrollers navn, med lenke rett til flyten som
skal kontrolleres.
a2. Trykk på lenken i eposten for å åpne flyten.
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2. E-postvarsel om ny aktivitet

Eller
b1. Start Kontrollverktøyet via lenke:
http://avvikslogg.common.jernbaneverket.local:81/ControlBrowse.aspx
b2. Finn ønsket arbeidsflyt i listen og klikk hyperlinken
for å åpne Kontrollvinduet.
(nylig registrerte flyter vil normalt være tilgjengelig under fane «Nye»)

3. Liste over egne flyter

Utføre kontroll
2. I Kontrollvinduet, kontroller at alle tegninger og dokumenter er lastet opp og at korrekt
prosjektinformasjon er registrert for flyten
a1. Klikk Forhåndsvis
for å forhåndvise dokumentene i visningsbildet
a2. Dersom feil/avvik oppfanges – følg trinn 2-10 for rolle Godkjenner for å sjekke ut og
kommentere dokument(ene) dette gjelder.
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Prosjektinformasjon

Maksimeringsknapp
Separatorlinje
Visningsbilde

4. Kontrollvindu

3. Når kontroll er utført, må dokumentstatus endres før flyten kan sendes til godkjenner/eller
returneres til utfører:
a1. Klikk Endre for å oppdatere status
a2. Velg ny status Kontrollert eller Kommentert i nedtrekksmenyen og klikk Lagre

5. Dokumentseksjon i kontrollvindu

6. Statusalternativer

4. Klikk Avslutt/Videresend aktivitet
for å sende flyten videre.
5. Før videresending kommer et varselvindu opp og man velger om dokumentene skal sendes
videre til Godkjenner eller Avsluttes. Velg og klikk send:
i. Avsluttes – velg dette alternativet dersom kvaliteten på leveransen var så lav at den ikke kan
aksepteres.
ii. Videresend aktivitet – velg dette alternativet dersom kvaliteten var så god at leveransen kan
aksepteres
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7. Varselvindu

Rolle godkjenner
1.

Før du starter kommentering for første gang; kontroller at du har en ProArc-fane på
verktøylinjen øverst i Adobe Acrobat vinduet.

1. ProArc-fane på verktøylinje i Adobe Acrobat

Åpne arbeidsflyt
6. Åpne godkjenningsflyt via lenke i epost, eller fra aktivitetslisten i Kontrollverktøyet:
a1. Når dokumentkontroller har komplettert og sendt en flyt i kontrollverktøyet, vil godkjenner
motta en systemgenerert e-post i dokumentkontrollers navn, med lenke rett til flyten som
skal kontrolleres.
a2. Sjekk aktivitetsbeskrivelse for aktiviteten du har mottatt i Kontrollverktøyet
a3. Trykk på lenken i eposten for å åpne flyten.
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Aktivitet og
aktivitetsbeskrivelse

2. E-postvarsel om ny aktivitet

Eller
b1. Start Kontrollverktøyet via lenke:
http://avvikslogg.common.jernbaneverket.local:81/ControlBrowse.aspx
b2. Finn ønsket arbeidsflyt i listen og klikk hyperlinken
for å åpne
Kontrollvinduet (nylig registrerte flyter vil normalt være tilgjengelig under fane «Nye»).
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3. Liste over egne flyter

Utføre kontroll og kommentere
7. I Kontrollvinduet, åpne og sjekk ut dokumenter ved å klikke Sjekk ut

4. Kontrollvindu

8. Klikk Åpne i fanen som dukker opp nederst i nettleseren:

5. Varselfane

Merk: Når filen er sjekket ut endrer knappen seg fra «Sjekk ut» til «Åpne» og det dukker opp et
hengelåssymbol ved siden av filikonet
→
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Den øverste filen
er sjekket ut.
6. Filoversikt i Kontrollvindu

NB! Første gang du åpner en fil vil få en sikkerhetsadvarsel når du sjekker ut en fil via
kontrollverktøyet, klikk inne i den røde firkanten som angitt:

7. Sikkerhetsadvarsel

9. Bruk kommentarverktøyene i Acrobat for å kommentere. Dette skal gjøres som beskrevet i
veiledning for EDF STY-602886.
Man kan åpne flere filer fra listen samtidig og ha disse i hvert sitt vindu

8. Kommentarverktøy i Adobe Acrobat

10. Stempling og signering av dokumenter og tegninger gjøres som beskrevet i instruks for EDF
STY-601022.
11. Når en tegning/dokument er ferdig kontrollert og kommentert, velg «Check in review» i ProArcmenyen:

9. ProArc-fane i Adobe Acrobat

Merk, det kan ta litt tid å registrere alle kommentarene hvis det er mange av dem.
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Dersom du må avbryte arbeidet, vil filen ved reåpning av Kontrollvinduet allerede være sjekket ut til
deg og du kan klikke Åpne
for å fortsette kontroll og kommentering i Adobe Acrobat.
Kommentarer som tidligere er lagt inn vil fortsatt ligge i filen samt vises i avviksloggen.
Kategorisere funn
12. Etter å ha sjekket inn får du opp et vindu der du skal kategorisere funnene. Kolonnen
«Beskrivelse av funn» blir hentet fra kommentarene i Adobe.
13. Når alle funn er kategorisert klikker man på «lagre alle» knappen og så «sjekk inn».
(Kvittering på at filen er sjekket inn vises i et lite pop-up vindu)

10. Funnseksjon i Kontrollvindu

14. Når filen er sjekket inn, klikk på «oppdater» for å vise kommentarene i den blå avviksloggen i
bunnen av kontrollvinduet.

11. Oppdater Kontrollvindu

15. For å endre/slette en kommentar så må man sjekke ut file igjen som beskrevet i trinn 2.
Deretter markerer du den kommentaren du ønsker å endre /slette. Når kommentaren er
endret/slettet kan du sjekke inn filen igjen og oppdatere kontrollvinduet. Dersom du har slettet
kommentaren vil linjen til kommentaren fortsatt være i avviksloggen, men i kolonnen
«Beskrivelse av funn» vil kommentarteksten være erstattet med «(Slettet)» og kategorisering
settes til «Registreres ikke».
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Endre status på dokumenter
16. Når kontroll er utført, må dokumentstatus endres før flyten kan avsluttes
a3. Klikk Endre for å oppdatere status
a4. Velg ny status nedtrekksmenyen og klikk Lagre

12. Dokumentseksjon i Kontrollvindu

13. Statusendring dokumentseksjon i Kontrollvindu

NB! Dersom du velger feil status må du kontakte dokumentkontroller for å sette tilbake til
utgangspunktet igjen, akkurat som for ProArc generelt.
Gjenta trinn 2 til 11 for alle tegninger og dokumenter til kontrollen er ferdig.
Ved behov kan kontrollør/godkjenner ta ut en kopi av avviksloggen. Dette gjør man ved
å klikke en av de to «eksportknappene» i bunnen av loggen.
Dette gjøres normalt når det er behov for å gi tilbakemelding på feil som skal rettes opp.

14. Eksporteringsvalg i Kontrollvindu

17. Når alle tegninger/dokumenter er kontrollert kan du trykke på knappen til venstre for
«Oppdater», den som heter «Avslutt/Videresend» aktivitet
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Hente opp avvikslogger fra avsluttede kontroller:
Etter at kontrollen er avsluttet og videresendt finner du dem i aktivitetslisten for kontrollverktøyet
under fanene «Avsluttede» og «Alle».
Prøvegodkjenning
1. Ved en prøvegodkjenning vil Prøvegodkjenner utføre trinn 2-10 under rolle Godkjenner, før
Prøvegodkjenner sender epost til Godkjenner for å varsle at prøvegodkjenning er gjennomført.
I eposten skal beskrives hvorvidt dokumentene godkjennes eller avvises etter følgende
kategorier: Prosjektgodkjent, Godkjent med kommentar, eller Avvist

2.

13. Statusendring dokumentseksjon i Kontrollvindu

3. Godkjenner utfører så trinn 2-10 under rolle Godkjenner, før eventuelle avvik mellom
Prøvegodkjenners kontroll og kommentarer og Godkjenners kontroll og kommentarer
gjennomgås med Prøvegodkjenner. Eventuelle korrigeringer utføres av Godkjenner i
Kontrollverktøyet, før trinn 11 og 12 utføres.
Merk!
Dersom Prøvegodkjenner ved en feiltagelse utfører trinn 11 og 12, må Kontroller straks
kontaktes for å annullere godkjenning
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Vedlegg 1.b Kontrollverktøy – forklaring av funksjoner
Startside Kontrollverktøyet

Viser tilgjengelige arbeidsflyter
 Aktivitetslisten viser egne arbeidsflyter
 Arbeidsflyt viser alle arbeidsflyter






Nye – nylig opprettede arbeidsflyter
Aktive – aktive arbeidsflyter som ikke er videresendt
Avsluttede – videresendte arbeidsflyter
Alle – Alle arbeidsflyter, uavhengig av status

Gruppering
 Dra en kolonnetittel opp til det lyseblå feltet over for å gruppere på denne kolonnen
 Dra grupperingsboks ned fra det lyseblå feltet til kolonneoverskriftene for å oppheve
gruppering

Sortering
[1] Klikk på kolonnetittel for å sortere. Trykk en gang til for å sortere motsatt vei
[2] Fyll inn en verdi eller tekst i fritekstboksen og velg filter fra filterknappen ved siden av
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[3] Velg en verdi fra nedtrekksmeny

Aktivitetskolonnen angir aktivitetstypen man skal utføre
Kontrollvindu

Maksimeringsknapp
Separatorlinje
Visningsbilde

Forhåndsvisning
Utvid/minske visningsområdet ved å holde musepekeren over separatorlinjen til den endres til
dobbeltpil
. Klikk og dra mot høyre eller venstre.
Trykk på maksimeringsknappen på separatorlinjen for å maksimere visningsbildet.

Klikk på +/- knappen
, helt til venstre i dokumentraden for å se alle tidligere revisjoner av en
dokumentprofil. Tidligere versjoner kan enten åpnes enten som en forhåndsvisning eller i eget
Adobe Acrobat-vindu.
Hengelås indikerer
at fil er utsjekket
Gule felt indikerer
antall kommentarer
i et gitt dokument
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Vedlegg 1.c Suppleringsvindu – forklaring av felter
Felt:

Beskrivelse:

Kontrolltype
Prosjekt
Parsell
Fase

Denne hentes fra ProArc automatisk
Denne hentes fra ProArc automatisk
Denne hentes fra ProArc automatisk
Her skal man angi byggefasen det prosjekteres for. Fasen skal
angis i fire nummer, dersom du ikke har noen byggefaser bruk
01.01.
Prosjektnummer
Anleggstype som blir kontrollert
– Prosjektet skal oppgi dette ved bestilling
Velg det alternativet som best beskriver hva som granskes:
PLANER: Prosjektplaner, RAMS implementeringsplaner,
kvalitetsplaner, sikkerhetsplaner etc.
SYSTEMDEFINISJON med tilhørende tegninger som f.eks.
skjematisk plan.
RISIKOANALYSER.
KRAVSPESIFIKASJONER og sporingsmatriser og tilhørende
tegninger som f.eks. forriglingstabell.
DETALJPROSJEKTERING: Materiale utarbeidet i
byggeplanfasen som f.eks. detaljerte tegninger, beskrivelse for
bygging.
NB! Velg denne dersom du sender signaltegninger via
JSIP(PIG) og JSBG(GFB) flytene.
PRØVEPROTOKOLLER: Dokumentasjon som spesifiserer
kontroller og tester.
SIKKERHETSDOKUMENTASJON.
ANBUDSDOKUMENTASJON: Dokumentasjon relatert til
anbudsforespørsler.
PROSESS: At prosessen er fulgt, eksempelvis RAMS
implementeringsrevisjon, aktivitetsverifikasjon,
faseverifikasjon, assessering av prosess.
HOVEDPLAN: Kontroll av Signals bidrag til Hovedplan.
DETALJPLAN: Kontroll av Signals bidrag til Detaljplan.
BYGGEPLAN: Kontroll av Signals bidrag til Byggeplan.
ANNET: Brukes kun om ingen av kategoriene over passer."
Hvilke rådgiver/entreprenør/leverandør som utfører kontrollen.
Hvis rådgiver/entreprenør/leverandør ikke er i
rullegardinmenyen så velges «andre»
I de fleste tilfeller vil det være første kontroll.
Tidligere kontrollert skal bare benyttes ved kontroll av
anlegg/dokumentasjon som tidligere har blitt underkjent.
- Det vil si at dersom et prosjekt har sendt prosjektert
løsning til PIG, men fått det avvist skal neste «forsøk»
angis som «tidligere kontrollert».
Dersom det er en referanse til et søknadsnotat i saksrom skal
det angis her.
Skal brukes av kontrollør for timeføring i Agresso
Skal brukes av kontrollør for timeføring i Agresso
Skal brukes av kontrollør for timeføring i Agresso

Prosjektnummer
Anleggstype
Kontroll av

Produsert av

Iterasjon
(Første kontroll/
tidligere kontrollert)

Ref. Saksrom
Prosjektnummer
Kontraktsnummer
Aktivitet

Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.

