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Brugervejledning 

Generelt om aktiviteten: 

Formål: Oprettelse og indsendelse af VH-meddelelse på TILSTAND 

Anvendelse: Ved behov for oprette og indsendelse af en TILSTAND 

 

Start: Adresse: 

Internet browser Online.bane.dk 

 

Gennemgang af hvorledes man opretter og indsender en tilstands-
meddelelse: 

 
Via Portal-løsningen er det muligt at oprette og indsende en TILSTAND, vælg Indmeld 
Tilstand direkte fra Portalens forside. Linket er placeret under Vedligeholdelse - genvej. 

  
 

 

  

Vælg Indmeld Tilstand 
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Indmeld tilstand (Opret tilstandsmeddelelse) 

 

 

 

 
Feltbeskrivelse 

FELT BESKRIVELSE 

Beskrivelse Relevant tekst 

Prioritet Satdefault til: 3 Vedligehold, men kan ændres 

Observeret af Satdefault til den som opretter denne tilstd, men kan 
ændres 

Observeret dato Sat default til dagsdato, men kan ændres 

Ønsket slut dato Sat default t dagsdato + 24 timer 

Teknisk Plads (TP) Søg relevant (se de næste sider) 

Kreditor Leverandør  ordren er til 
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Equipment (EQ) Udsøg equipment og få atuomatisk teknisk plads, samt dat 
underAnsvarlig arbejdsplads og Lokation information (se de 
næste sider) 

Arbejdsplads Hvis equipment vælges udfyldes denne automatsk – ellers 
skal der vælges arbejdsplads 

Fra KM Udfyldes, hvis dette ikke sker ved valg af equipment 

Til KM Udfyldes, hvis dette ikke sker ved valg af equipment 

Sporspærring Kan vælges. Vælges Ja – Skal sporspærring dato vælges 

Kørestrms afbryd Kan vælges. Vælges Ja – Skal Kørestrøm afbryd dato vælges 

 
Generelt: gælder det, at felter markeret med en rød stjerne (*) skal være udfyldt for at 
komme videre i processen. 

 

 

 

Vis hjælpe tekster: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter klik på: Viser hjælpe tekster, 
vises hjælpe teksterne. 

Der er hjælpe tekster til alle 
fanebladene. 

Hjælpe tekster fjernet  igen, klik på: 
Viser hjælpe tekster. 
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Information af refrence objekt: 

Find Teknisk Plads og Equipment 
Ved klik på ikonet til venstre for teknisk plads, fremkommer den tekniske struktur og man 
kan herfra fremsøge en anden tenisk plads. Til venstre for equipment, kan man fransøge 
equipment via den tekniske struktur og videre ned til eguipment. 

 

 

 

 
Der åbnes et nyt skærm billede, hvorfra men kan fremsøge det ønskede TP og EQ. 

 = Symbol for Teknisk Plads (TP) 

 = Symbol for Eqquipment (EQ) 

 

 
Den tekniske struktur ¨åbnes og men kan ved hjælp af scroll til højre se den samlede liste. 

Ved klik på det lille  - kan strukturen åbnes og lukkes for videre søgning. 

Den indledende struktur tager afsæt i den valgte tekniske plads, valgt i feltet ovenfor. 

Teknisk Plads og Equipment vælges ved at klikke på det. Vælges Equipment: Fås 
automatisk teknisk plads, samt data under Ansvarlig arbejdsplads og Lokation information.  

 

Ved klik på:  - åbner den alternative 
søgefunktion, hvor der søges ud fra kendt 
information, som alternativ fremsøgning via 
teknisk struktur 

Scroll 
ned for 
at få vist 
den 
nederest
e del 

Der kan søges på TP eller EQ eller 
beskrivelse i søgefeltet 
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Når alle felter er udfyldt – klik på:  og tilstandsmeddelelsen vises i Vis 
mode.  

I SAP bliver tilstandsmeddelesen oprettet, men kun i vis. Hver gang man klikker på: Gem 
som kladde, opdateres der både i Portalen og SAP. 

 

 
tilstandsmeddelelses nummer og Meddelt af, fås når der gemmes. 

 

Klik på:  for at fortsætte med udfyldelsen af tilstandsmeddelelsen. 

 

 

Faneblad: Noter 

 

 
 

 

Husk: Inden faneblad Noter forlades, klik på:  og tilstandsmeddelelsen 
opdateres.

Valgt faneblad: Noter 

Angiv fyldestgørende 
beskrivelse/kommentar til den 
observerede tilstand 

Tidligere noter vises i listeform 
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Faneblad: Vedhæftede filer 

 

 
 

 

 Vælg fil… 

 

Gem valgte filer ved klik på:  

 

 
Fil vedhæftet tilstandsmeddelelsen. 

 

Klik på:  og tilstandsmeddelelsen opdateres. 

 

Valgt faneblad: Vedhæftede filer 

Klik på: Tilføj fil 
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Indsend en Tilstandsmeddelelse til Banedanmark 

 
Gem som kladde: Når en Tilstandsmeddelelse oprettes, kan den gemmes som kladde. 
Dette betyder at Banedanmark, Teknisk Drift (f.eks. GFS’en) kan se den, men ikke kan gøre 
noget ved den. Den kan af opretter rettes frit.   

 

Send til Banedanmark: Når en Tilstandsmeddelelse med status kladde skal indsendes til  
til Banedanmark, så husk at tjekke, at alle dater er rigtige, fordi efter indsendelsen kan 
tilstandsmeddelelsen ikke mere rettes.  

 

Send til Banedanmark: 

Gælder kun tilstandsmeddelelser som er gemt i kladde, men ej indsendt. 

 

Vælg Vedligeholdelse, klik i kladde og listen af meddelelser i kladde fremkommer. 

 
 

Meddelelses åbnes i Ændre mode 

 
 

Gælder alle tilstandsmeddelelser. Klik på:  og pop up fremkommer 
for bekræftelse, klik på: Ja 

 

Klik på: Tilstandsmeddelelsen 
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Tilstandsmeddelelsen er nu sendt til Banedanmark, det betyder at Teknisk Drift  i SAP nu 
kan arbejde med tilstandsmeddelesen.   

 

 

 
 

I Portalen er nu ikke mere muligt at rette på tilstandsmeddelelsen. 

Tilstandsmeddelelsen findes på ordrelisten under Vedligeholdelse – Aktiv forespørgelser – 
Sendt til Banedanmark. 
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